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Profª Drª Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

 

Aos Educadores de Bauru 

 

Apresentar o Currículo a ser utilizado pelas as equipes 

educacionais é um grande desafio, há mais de um ano tenho 

dedicado meu trabalho a conhecer, viver e apoiar a educação de 

nossa cidade. Ao pensarmos em direcionamentos curriculares 

muitas coisas gravitam ao nosso redor, no qual todos os 

profissionais que estão envolvidos em um caminho tão importante 

e difícil, têm papéis de extrema importância. Entretanto, há que 

se considerar que são os servidores que estão à frente dos nossos 

alunos no dia a dia, os quais vivenciarão na prática esse 

documento.  

Uma unidade escolar é um prédio que ganha vida e 

materialidade no momento em que nossos estudantes chegam à 

elas. Recebê-los a cada dia, é uma tarefa nobre, assim como o 

planejamento de como os espaços são organizados, de como os 

materiais são disponibilizados dizem da concepção de educação e 

de cuidado que a equipe escolar tem. 

 Entretanto, para além desses detalhes importantes há algo 

que é comum e que poderá mudar suas vidas, são as ações 

planejadas com base no currículo no qual a cada dia, cada 

bimestre, cada semestre, cada ano e cada ciclo são a base dos 

conhecimentos, saberes e vivências realizadas nas escolas!  

O que nossos estudantes buscam e encontram em nossas 

escolas? O Conhecimento científico, a cultura elaborada e as 

interações dialógicas com o saber e com o OUTRO. São as 



 
 

 
 

vivências escolares que poderão fazer deles pessoas conhecedoras 

do mundo que os circunda, dos conceitos que serão chave para 

serem inseridos e compreenderem o mundo, olhar para os 

fenômenos e entendê-los, serem curiosos de buscar explicações 

sobre saberes diversos nas diferentes áreas do conhecimento, da 

leitura de uma obra ficcional, da música, do entendimento da 

geografia, ao saber onde está localizado seu país, da história como 

parte de mostrar como nos constituímos como cidadãos, as bases 

da matemática e da língua materna, e tantos outros que permitem 

fazer uso da tecnologia, nos processos mais simples como utilizar 

um lápis ao uso de conhecimentos que poderão fazer deles 

pessoas conectadas aos desafios que o mundo lhes irá impor.  

Esse é o papel da escola. Porém, para tanto há de se 

organizar como essas experiências ocorrerão no decorrer dos anos 

que nossos estudantes permanecerão na escola. Nessa esteira 

como nos apresenta Veiga (1995, p. 26) o "Currículo é uma 

elaboração social do conhecimento, pressupondo a sistematização 

dos meios para que este seja reelaborado e apropriado pelos 

estudantes. Portanto, produção, transmissão e assimilação são 

processos que compõem uma metodologia de construção coletiva 

do conhecimento escolar. Em um mundo em constante e rápida 

transformação a educação escolar tornar-se mais importante 

ainda, e cabe aos professores atualizarem seus conhecimentos 

para que atentos aos temas que chegam às escolas possam 

dialogar com seus estudantes.   

O início de 2020, mais precisamente, no dia 31 de dezembro 

de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) “... foi alertada 

sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província 



 
 

 
 

de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova 

cepa (tipo) de corona vírus que não havia sido identificada antes 

em seres humanos.” (ORGANIZAÇÃO Pan Americana da Saúde, 

2022). Essa notícia soou como algo distante, inicialmente, 

entretanto em um mundo no qual as distancias não são barreiras 

para que cidadãos circulem entre os continentes logo sentimos o 

eco de algo tão avassalador.  

O que sabemos sobre esse vírus? O que os nossos estudantes 

sabiam sobre eles? Essa reflexão se tornou importante e 

fundamental para a nossa sobrevivência, nossas vidas passaram 

a depender de compreendermos sua ação.  

Quando poderíamos elucubrar algo tão distante dos nossos 

saberes seria ponto tão importante para a ciência e a manutenção 

da vida. São situações como essa que nos mostram como a escola 

e as ações planejadas e preparadas por meio dos nossos currículos 

tornam-se pontes para a apropriação dos desafios dos nossos 

estudantes.    

O que sabemos do nosso mundo, tomo as palavras de um 

pensador que vive há mais de 100 anos, mais precisamente, 101 

comemorados em 8 de julho último, Edgar Morin, que nos alertava 

para o excesso de certeza e nosso despreparo para viver o novo, 

qual novo? As mudanças e a incerteza. Na obra Ensina-me a viver. 

Manifesto para mudar a educação (2015), Morin toma 

questionamentos de outros pensadores que abrem a obra. 

Oportuno, preciso e sagaz, vai ao ponto das nossas relações com 

a nave mãe, a Terra. Nesse sentido duas perguntas, abrem a obra 

referida, nos fazem refletir sobre o nosso futuro: “Que planeta 



 
 

 
 

iremos deixar para nossos filhos?”, de Hans Jonas, e “Para que 

filhos vamos deixar o mundo?”, de Jaime Semprun.  

Assim, o que deixaremos para nossos estudantes? Nesse 

sentido o Currículo de Bauru, será a base para alinhar as 

aprendizagens essenciais para a formação dos estudantes e atuar 

como balizadora da qualidade da educação como apresentado nos 

principais objetivos da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017).  

No entanto, com a pandemia de corona vírus, a necessidade 

de suspensão das aulas presenciais, surgiram novos desafios para 

a adequação do currículo em 2021, se até então tínhamos certezas 

de que as aulas teriam início, que o ano letivo seria como os 

muitos anteriores, mudanças jamais previstas trouxeram a 

incerteza, a cada mês mais tempo de isolamento, um ponto nos 

serve apoio a importância da Proposta elaborada com a presença 

dos professores do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, os 

estudos realizados e materializados na versão de 2016 será o 

suporte para as ações no cotidiano da escola, ganhando vida na 

relação entre estudantes e professores. 

Termino no desejo de viver a fala de Ítalo Calvino “Ler 

significa aproximar-se de algo que acaba de ganhar existência”, 

nesse sentido desejo que ler para os nossos estudantes seja a 

aproximação de tudo que eles possam atribuir significação, por 

meio das aprendizagens que serão parte das suas vidas no contato 

com amigos, professores e com o conhecimento que lhes fará ver 

a realidade do nosso mundo e contribuir para que ele seja a 

morada de todos.   
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Princípios teóricos e metodológicos do currículo 

municipal de Bauru: 

BNCC como referência normativa e teoria histórico-

cultural como fundamento 

 

Flávia da Silva Ferreira Asbahr 

FC/UNESP-Bauru 

 

A proposta de construir um currículo com base nas articulações 

teóricas entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica (Currículo Comum do Ensino Fundamental de Bauru, 2016) foi, 

desde o início, pautada nas preocupações de que seu processo de 

elaboração ocorresse de forma democrática, envolvendo a participação 

das/dos docentes das escolas municipais, e que o documento 

produzido expressasse um posicionamento político em defesa da 

educação como propulsora do desenvolvimento humano e da escola 

como o local legítimo para o ensino das formas mais elaboradas de 

ciência, arte e filosofia a fim de possibilitar a emancipação humana. Ou 

seja, nossa proposta era construir um currículo rico em termos de 

conhecimento, com uma concepção pedagógica que apostasse no 

papel da educação escolar no processo de humanização das pessoas.    

As teorias que embasaram a construção do Currículo Comum de 

Bauru fazem uma defesa contundente do papel da educação escolar no 

processo de desenvolvimento humano, defendendo o ensino como eixo 

do trabalho desde a Educação Infantil. A Psicologia Histórico-Cultural, 

por exemplo, tem contribuído para a compreensão teórica sobre a 

formação do pensamento e sobre a periodização do desenvolvimento 

infantil, trazendo orientações para a organização do ensino da pré-

escola ao ensino superior. Nesta mesma direção, a Pedagogia 

Histórico-Crítica destaca que a especificidade da escola, sua função 

social, está na socialização do saber sistematizado, na necessidade de 



 2 

garantir a todos (sobretudo às camadas populares) o acesso àquilo que 

existe de mais desenvolvido pela humanidade (SAVIANI, 2000). 

No momento em que estávamos discutindo e produzindo o 

currículo (2014 a 2016), a discussão sobre a Base Nacional Curricular 

Comum estava a todo vapor, mas não havia um documento pronto que 

pudesse nos orientar. Nas versões parciais da BNCC a que tínhamos 

acesso, até aquele momento em processo de discussão, já podíamos 

antever que nosso currículo, em termos de conteúdos, provavelmente 

incorporaria e superaria a proposta da Base, o que de fato aconteceu. 

Nossa tarefa nessa versão atual do currículo (2020) é, portanto, 

dialogar com o documento nacional (BNCC) de maneira que do ponto 

de vista legal o Currículo Comum de Bauru possa responder à política 

nacional de Educação Básica e seguir uma diretriz unificada em termos 

de direitos de aprendizagem comum aos estudantes brasileiros, como 

expresso no próprio site do MEC: “A Base estabelece conhecimentos, 

competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade básica”1. Ou seja, há um caráter 

normativo na Base pois é “referência nacional para a formulação dos 

currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições 

escolares” (BRASIL, 2018, p.8). Mas municípios e estados têm 

autonomia para organizar seus próprios currículos tendo a base como 

referência. BNCC e currículos municipais tem, portanto, papéis 

complementares.  

Nosso principal desafio é fazer a articulação da BNCC com o 

Currículo levando em conta que os dois documentos têm 

fundamentações teóricas e concepções educacionais antagônicas. 

Nosso currículo fundamenta-se nas teorias já mencionadas. A Base, 

ainda em suas primeiras páginas, apresenta o conceito de competência 

como central à organização curricular. Torna-se necessário elucidar 

                                                 
1 Citação extraída de http://basenacionalcomum.mec.gov.br/, na página inicial que dá acesso à BNCC.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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brevemente quais são os fundamentos epistemológicos e políticos do 

conceito de competência para, em um segundo momento, explicitar 

porque a ideia das competências é incongruente às concepções de 

homem e de educação presentes em nosso currículo. Ao mesmo tempo 

a proposta de ter uma base nacional, baseada em direitos de 

aprendizagem, parece interessante e o currículo pode apropriar-se do 

teor geral da base e propor uma organização de conhecimentos e 

conteúdos sólida. 

 

Competências: de fundamentação pedagógica da BNCC ao 

esvaziamento curricular 

Logo no início do texto da BNCC, ainda em momento de 

apresentação de como se estrutura o documento e quais são suas 

fundamentações, o conceito de competência é apresentado como 

estruturante da concepção de currículo subjacente à Base. Segundo o 

documento, o conceito de competência é central à discussão 

pedagógica das últimas décadas: 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões 
pedagógicas devem estar orientadas para o 
desenvolvimento de competências. Por meio da 

indicac ̧ão clara do que os alunos devem “saber” 

(considerando a constituic ̧ão de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 

devem “saber fazer” (considerando a mobilizac ̧ão desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a 

explicitac ̧ão das competências oferece referências para 

o fortalecimento de ac ̧ões que assegurem as 
aprendizagens essenciais definidas na BNCC. (BRASIL, 
2018, p.13) 

Antes mesmo da promulgação da Base o conceito de 

competência vem sendo usado em documento educacionais legais, no 

Brasil e no exterior, especialmente a partir dos anos 1990. No caso 

brasileiro, a pedagogia das competências torna-se discurso oficial do 

Ministério da Educação desde os Parâmetros Curriculares Nacionais em 
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consonância também com a Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN - Lei n.º 

9.394/96). 

É importante, nesse sentido, conhecermos, ainda que 

brevemente, quais são os fundamentos teóricos e a concepção 

pedagógica que sustentam a noção de competência. Ainda nos anos 

1990 e início dos anos 2000 vários pesquisadores brasileiros (DUARTE, 

2001; RAMOS, 2001; RAMOS, 2003), articulados a uma concepção 

crítica e contra hegemônica de educação, começam a desvelar o 

quanto o conceito de competência está atrelado a uma visão neoliberal 

de educação, preocupada com a adaptação dos sujeitos à realidade 

social e não com sua transformação. No campo das teorias 

educacionais, a pedagogia das competências alinha-se ao que Duarte 

(2001) chama de pedagogias do aprender a aprender. 

Segundo Ramos (2003), a concepção de competência origina-se 

na teoria piagetiana: “As competências seriam as estruturas ou os 

esquemas mentais responsáveis pela interação dinâmica entre os 

saberes prévios do indivíduo – construídos mediante as experiências – 

e os saberes formalizados” (p.98). Mais especificamente a teoria das 

competências foi desenvolvida, posteriormente, por Philippe 

Perrenoud, sociólogo suíço que propõe uma síntese do conceito: 

"Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.). Para solucionar 

com pertinência e eficácia uma série de situações" (PERRENOUD, 1999, 

p.30). 

Ramos (2003), ao debruçar-se profundamente sobre o conceito 

de competências, nos alerta que embora este tenha sua origem na 

epistemologia genética foi apropriado especialmente nas discussões 

sobre qualificação, formação e avaliação profissionais. Segundo a 

autora, a emergência do conceito tem fundamentação política e não 

apenas técnica: 
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[...] tem um significado não só técnico, mas também 

político. Este último, como necessidade dos blocos 
regionais, como é o caso da União Européia, de 

encontrar parâmetros que possam facilitar a mobilidade 
de trabalhadores, tanto em relação à formação quanto 
ao emprego. (RAMOS, 2001, p. 102) 

 

Moretti (2006, p.186), baseando-se na análise de Ramos, 

também denuncia o caráter ideológico do conceito de competência: 

  

A apropriação do conceito de competências pelos 
documentos oficiais nacionais como referencial de 

educação a ser almejado não é ingênuo nem impune. 
Alinha-se com um conteúdo ideológico e uma forma 

específica de compreender a sociedade. Demonstra 
“uma confiança quase apologética no atual estágio de 
avanço da tecnologia e na capacidade de a escola 

preparar cidadãos e trabalhadores, intelectual e 
psicologicamente adequados a essa realidade” (RAMOS, 

2001, p. 129). 

 

Segundo Marsiglia, Pina e Lima (2017), no texto da BNCC fica 

explícito que os conteúdos escolares devem estar subordinados às 

competências. Ou seja, mais importante do que apropriar-se de 

conteúdos teóricos é saber usá-los na prática, em uma visão bastante 

utilitarista de conhecimento, cujo resultado é o esvaziamento teórico 

do currículo. Em síntese: “[...] trata-se de utilizar o conhecimento para 

encontrar novas formas de ação que permitam melhorar adaptação 

desses indivíduos aos interesses da classe empresarial” (p.116). 

Fica subjacente à ideia de competência que os conteúdos 

escolares são secundários, o mais importante seria preparar os 

indivíduos para resolver problemas práticos, para mobilizarem 

conhecimentos na experiência cotidiana. Ou seja, naturaliza-se o 

esvaziamento curricular e o descrédito no conhecimento científico. 

Produz-se nesse bojo, como consequência, a própria desvalorização do 

papel educacional na escola como instituição suja finalidade central é 

garantir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento 
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sistematizado, não cotidiano. Para Ramos (2003), a objetividade do 

conhecimento é negada e o conceito de verdade, questionado. 

Para Moretti (2006), trata-se de uma educação medíocre, com 

foco central na adaptação às necessidades do mercado de trabalho. A 

escola, nessa concepção, estaria preocupada com construção de 

competências adequadas a uma futura prática profissional, e não com 

a transmissão de um saber consistente e com significado histórico. 

 

Assim, a educação calcada na pedagogia das 
competências, voltada para a qualificação para o 

trabalho, compromete-se com a formação de força de 
trabalho adaptada a uma realidade de instabilidade 
social e econômica, o que demanda competências como 

a capacidade de assimilar mudanças, a autonomia e o 
respeito às diferenças. Nessa realidade de exclusões 

econômicas e culturais, as “desigualdades são 
sublimadas em nome do direito às diferenças” (RAMOS, 
2001, p. 135). (MORETTI, 2006, p. 187) 

 

 Neste item busquei apresentar muito brevemente os 

compromissos ideológicos do conceito de competência no âmbito 

educacional. Para aprofundamento da discussão recomendo a leitura 

dos textos citados e do próprio Perrenoud. Mesmo tendo sido uma 

discussão sintética é possível vislumbrar como há um antagonismo 

entre a concepção pedagógica da BNCC e de nosso currículo. Mas 

afinal, qual é a nossa defesa para que o currículo seja de fato elemento 

promotor do desenvolvimento humano em suas máximas 

possibilidades? Essa será nossa próxima discussão. 

 

Conhecimento teórico como pilar de um currículo histórico-

crítico 

 Uma das defesas centrais da pedagogia histórico-crítica refere-

se ao papel da escola na transmissão dos conhecimentos elaborados, 

humano genéricos. Saviani, desde suas primeiras obras, defende que 

cabe a escola ensinar conteúdos e conceitos científicos, filosóficos e 

artísticos, ou, nos dizeres do próprio autor (2000), cabe a escola 
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ensinar conteúdos clássicos2. Defende-se, portanto, a especificidade 

da escola enquanto instituição cuja função social é garantir que as 

crianças e jovens possam apropriar-se das formas mais elaboradas e 

desenvolvidas de conhecimento. 

 No entanto, a apropriação de conhecimentos teóricos não pode 

ser um fim em si mesma, mas sim mediação para que os sujeitos, ao 

saírem dos limites do conhecimento cotidiano, possam compreender a 

realidade como totalidade. Em outras palavras, não podemos nos 

contentar com a formação de um sujeito que, do ponto de vista 

individual, parece ter pleno domínio dos conceitos aprendidos na escola 

e os verbaliza com precisão, mas que não consegue “usá-los” para 

entender o mundo e transformá-lo. Ensinamos para que nossos 

estudantes possam humanizar-se no processo de conhecer o mundo 

físico, social, cultural, e neste processo possam se reconhecer como 

humanos que por meio do trabalho modificam (ou podem modificar) o 

mundo a sua volta. E neste sentido há especificidades do papel da 

educação escolar que é a transformação da consciência e a formação 

do pensamento teórico.  

Aqui, é bom alertar, entramos nas diferenças substanciais entre 

formar pensamento teórico (nossa defesa) e formar competências. Não 

se trata apenas de mobilizar conhecimentos cotidianos e articulá-los 

com alguns conteúdos escolares. Ao contrário, o conteúdo teórico é 

ponto de partida e ferramenta para compreensão e atuação no mundo. 

Nosso desafio é organizar um currículo orientador de um ensino 

que possa produzir mudanças qualitativas no desenvolvimento do 

pensamento dos estudantes no sentido da formação do pensamento 

conceitual e teórico. É na compreensão sobre a formação do 

pensamento conceitual que reside uma das principais contribuições da 

psicologia histórico-cultural à educação escolar. 

                                                 
2 Saviani (2000) define como clássico aquilo que resistiu aos embates do tempo, que permanece: “O clássico 

não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao 

atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, se constituir num 

critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico”. (SAVIANI, 2000, p.13). 
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Segundo Zamoner (2014), a concepção de Vigotski sobre o 

desenvolvimento humano e sobre a formação do pensamento e das 

funções psicológicas superiores fornece elementos importantes às 

teorias curriculares. 

 

Compreender o processo de construção do conhecimento 
elaborado/científico na criança em processo de 

escolarização, que caracteriza‐se para Vigotski, como a 

função mental mais sofisticada do humano e sua relação 

com o conhecimento cotidiano é fundamental para 
pensar a organização curricular e os delineamentos e 
implicações do currículo no processo de desenvolvimento 

de funções psicológicas superiores (modos complexos de 
pensamento). O conhecimento para Vigotski é produto 

da cultura humana, é oriundo da capacidade tipicamente 
humana de pensar conceitualmente/abstratamente. Este 
preceito explicita sua contribuição à educação escolar, 

especificamente ao processo de ensino e aprendizagem, 
posto que para o autor, a função da escola consiste em 

desenvolver na criança, através do trabalho pedagógico, 
funções psicológicas superiores, em outros termos, a 

capacidade tipicamente humana de pensar 
abstratamente, de apreender, elaborar e construir 
conceitos científicos.  (p.8-9, grifos nossos) 

 

 

 Uma das questões centrais de Vigotski (2000) é: “Como se 

desenvolvem os conceitos científicos na mente de uma criança em 

processo de aprendizagem escolar?” (p. 245). Em seus estudos acerca 

da relação entre pensamento e linguagem, o autor busca responder a 

esta pergunta. Assim, realiza investigações sobre desenvolvimento dos 

conceitos espontâneos e científicos3. 

Davidov (1988), em continuidade aos estudos de Vigotski sobre 

a formação conceitual, parte do seguinte pressuposto: a escola deve 

ensinar nossas crianças a pensarem teoricamente. Para o autor, 

a apropriação do conhecimento teórico é a forma universal do 

desenvolvimento psíquico humano. Davidov dedica-se, assim, à 

                                                 
3 Em textos anteriores (ASBAHR, 2016; ASBAHR, 2017) apresentamos de forma mais detalhada as 

relações entre conceitos espontâneos e científicos. Para entender mais sobre o tema, além do estudo do 

próprio autor (VIGOTSKI, 2000), recomendamos a leitura de Facci (2006), Nuñez (2009) e Martins (2013). 
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investigação da formação do pensamento teórico, neoformação 

específica da atividade de estudo4.  

 O pensamento teórico é a forma de pensamento que supera por 

incorporação o pensamento empírico, cotidiano. Ou seja, suplanta o 

pensamento que apenas categoriza ou nomeia os fenômenos. Segundo 

Davidov, o conteúdo do pensamento teórico é a existência 

mediatizada, refletida, essencial, que chega à essência dos conceitos e 

articula os conceitos em sistemas, em totalidades (DAVIDOV, 1988). 

Sua formação permite a inteligibilidade do real, a captação da realidade 

em seu movimento e transformação, isto é, em sua historicidade. Ao 

atuar com o pensamento teórico, o sujeito opera com conceitos e não 

apenas com representações da realidade. 

 Se é função da escola ensinar nossas crianças a pensarem 

teoricamente, o currículo deve ser organizado a partir dos conteúdos 

essenciais em cada área de conhecimento para que as novas gerações 

se apropriem das expressões mais desenvolvidas da cultura humana 

que são decisivas para o desenvolvimento intelectual. Assim, a 

definição de “o que ensinar?” é uma das questões centrais no debate 

sobre o currículo e, em nossa análise (CLAUDINO-KAMAZAKI, ASBAHR 

& MESQUITA, 2018), no documento de Bauru avançamos bem nesse 

sentido. Definimos coletivamente quais seriam os conteúdos essenciais 

de cada área de conhecimento e criamos um currículo rico de 

conteúdos, mas que ao mesmo tempo dialoga com a BNCC como 

documento normativo nacional, traduzindo as competências e 

expectativas de aprendizagem em eixos, unidades temáticas, objetos 

de conhecimento e conteúdos, como vemos nos quadros de matriz 

curricular de cada disciplina. 

 

Considerações finais 

                                                 
4 Há um capítulo desse currículo, de autoria de Chirinéa e Mendonça, com maior explanação sobre a 

formação da atividade de estudo.  
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 Destaca-se que na adequação do Currículo Comum para o Ensino 

Fundamental de Bauru para a BNCC houve um esforço sistemático e 

sólido para decodicar as expectativas de aprendizagem e traduzi-las 

em conteúdos “clássicos”, parafraseando Saviani (2000), de forma a 

buscar garantir o acesso ao conhecimento teórico, como direito 

fundamental das crianças em idade escolar em seu processo de 

conhecer o mundo para além de sua experiência imediata e cotidiana. 

 Tendo a tríade conteúdo-forma-destinário (MARTINS, 2013) 

como referência para a organização de uma educação histórico-crítica, 

o Currículo de Bauru em sua adequação à Base permaneceu coerente 

com a proposta de produzir um currículo rico de conteúdos, tendo como 

princípio a promoção do desenvolvimento humano via educação 

escolar. A definição de “o que ensinar”, ou seja, dos conteúdos de 

ensino, está clara e as aprendizagens essenciais de cada área de 

conhecimento estão explícitas. O próximo e permanente desafio é 

colocar o currículo em movimento, concretizando-o como atividade 

pedagógica, o que requer clareza sobre a quem se ensino (destinário) 

e como se ensina (formas). 

 Concordamos com a defesa de Moura (2017) de que o currículo 

tem uma dimensão formadora para a/o docente em sala de aula: 

 

Defendemos   que   o   desenvolvimento   do   currículo   
tenha   também   uma dimensão formadora daqueles 

que, na qualidade de sujeitos, participam dessa 
atividade concretizadora de uma concepção de 
sociedade e de homem que objetiva formar. (p.100) 

 

 Isso significa, em primeira instância, que precisaremos continuar 

a investir na formação continuada das professoras e professores no 

sistema municipal de educação de Bauru no sentido da articulação 

entre o que ensinar, para quem ensinar e como ensinar de forma a 

construir uma atividade pedagógica promotora do desenvolvimento e 

da emancipação humana. Ou seja, na direção da produção de uma 
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educação escolar que tenha clareza do “para quê ensinar”, dimensão 

teleológica fundamental a um ensino histórico-cultural.  

A pergunta “para que ensinar?” traz em seu bojo a concepção de 

qual sujeito queremos formar. E, neste sentido, defendemos uma 

educação que prepare para além do mercado de trabalho, para além 

do desenvolvimento de competências. Defendemos uma educação que 

tenha como finalidade a formação do que é especificamente humano 

em cada um de nós, ou seja uma educação para que nos tornemos 

livres, ou ao menos vejamos a liberdade como horizonte possível. O 

que queremos destacar é que a apropriação de conhecimentos teóricos 

não pode ser um fim em si mesma, mas mediação para que os sujeitos, 

ao saírem dos limites do conhecimento cotidiano, possam compreender 

a realidade como totalidade (o que abarca suas contradições e 

historicidade), e ao entendê-la possam construir as condições para a 

emancipação humana da sociedade do capital, como postula Saviani 

(1980). 
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O CURRÍCULO COMO ARTICULADOR DOS SABERES 

  

O currículo é o instrumento que consolida os saberes e os 

conteúdos necessários para apropriação cultural e científica. É 

pelo currículo que o trabalho pedagógico norteia suas ações 

didáticas e práticas intencionais. 

A presença de um currículo municipal traz a concepção da 

unidade dentro da diversidade, tendo em vista que a escola não 

perde a sua autonomia, mas ao mesmo tempo não deixa de 

compor um sistema educacional construído na coletividade. 

A reorganização deste documento representa uma 

importante ação realizada coletivamente pelo Sistema Municipal, 

demonstrando compromisso contínuo com o aprimoramento do 

atendimento educacional.  

Na perspectiva da permanência e garantia de um ensino 

público municipal de qualidade, houve a reorganização de nosso 

currículo visando sempre assegurar a transmissão da socialização 

do patrimônio cultural da humanidade de forma que promova o 

desenvolvimento dos indivíduos. 

Dentro desta visão, apresentamos a todos, este novo 

material, uma reorganização das matrizes curriculares alinhadas 

à BNCC. Mas o que muda? Quais são os impactos desta 



 
 

 
 

organização para a prática pedagógica e o trabalho em sala de 

aula? 

A mudança mais significativa que poderão constatar é a 

adequação dos conteúdos alinhados à base nacional comum 

curricular e, neste sentido, atende aos requisitos legais buscando 

ao mesmo tempo a equidade, para que todos possam ter o mesmo 

acesso ao conhecimento de forma organizada e sistematizada.  

Contudo, a identidade e a materialização do currículo 

coletivo, pautado nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, 

em nada se perdeu, pelo contrário, com a reorganização pudemos 

trazer à tona não apenas os conteúdos apontados pela base, mas 

ir para além destes conteúdos, como poderá ser observado ao 

longo da consulta deste material.  

Esperamos que com a promulgação da atualização do 

Currículo Municipal de Bauru, o trabalho que vem sendo 

desenvolvido em sala de aula contemple todas as especificidades 

de cada etapa/período do desenvolvimento, sempre levando em 

consideração as reais necessidades dos estudantes.  

Ter um currículo que norteia as nossas ações pedagógicas, 

nos possibilita um amparo no desenvolvimento de atividades que 

contemplem todas as especificidades do processo educativo. Ter 

como referencial uma teoria do desenvolvimento que preconiza a 

formação omnilateral garante aos nossos estudantes o 

pertencimento a uma comunidade que valoriza sua aprendizagem 

e, consequentemente, na organização de ações para a ampliação 

do seu repertório histórico e cultural, uma das tarefas primordiais 

da escola.  



 
 

 
 

Este currículo, além de marcar um compromisso legal, é 

sobretudo um compromisso político e social com nossos alunos e 

toda a comunidade escolar. O papel da escola, vai além do 

processo de ensino e aprendizagem e este compromisso 

assumimos ao instituir esta reformulação do currículo. Isto não 

significa que abandonaremos o currículo anterior.  

Todo o material desenvolvido na versão de 2016 não deixará 

de conduzir as discussões em sala de aula. Esta nova versão 

possibilita um diálogo contínuo com este material: é uma 

continuidade, um processo que não pode e nem deve ser 

descartado, mas sim a sua ampliação, para continuarmos 

conduzindo nossas ações a partir destes pressupostos tão 

imprescindíveis para o desenvolvimento das ações pedagógicas.  

Desejamos a todos uma ótima leitura do material e que este 

possa contribuir de forma significativa para a elaboração dos 

planos de ensino, de aula e sobretudo no desenvolvimento de 

práticas intencionais, sistematizadas e organizadas, sob os 

aspectos teóricos que permeiam nosso currículo municipal.   

 



 
 

 
 

A natureza e a especificidade do Ensino 

Fundamental 
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“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; 

se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é 

vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com 

exercícios estéreis, sem valor para a formação do 

homem." (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Para analisar a natureza e a especificidade do Ensino 

Fundamental no contexto da educação brasileira, o presente 

capítulo apresenta tanto seus pressupostos legais, quanto os 

fundamentos psicológicos que regem o desenvolvimento dos 

destinatários desta etapa da educação básica. 

Quanto à perspectiva legal, discorre-se acerca da 

Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96, do Plano Nacional de Educação, 

da Lei 13.005/2014, das orientações trazidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e, por fim, da Base Nacional Comum 

Curricular. A partir destes documentos, fomenta-se a análise 

desse nível de ensino no que se refere à obrigatoriedade, ao direito 

público subjetivo, à avaliação externa, aos conteúdos como 



 
 

 
 

direitos de aprendizagem e ao regime de colaboração enquanto 

fundamentos da política e da organização do Ensino Fundamental. 

Em relação aos fundamentos psicológicos, abarca-se o conteúdo 

e estrutura da atividade de estudo. 

 

1. Para início de conversa... 

 

A Constituição Federativa do Brasil, promulgada no dia 05 

de outubro de 1988 traz em seu bojo a instituição de um Estado 

Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

A referida Constituição de 88, traz em seus Artigos 22, 23 e 

24 a competência dos entes federados (União, Estados e 

Municípios) em legislar sobre a educação.  

a) Artigo 22: Compete privativamente à União legislar 
sobre: 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;  
b) Artigo 23: É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência, à tecnologia e à inovação. 

c) Artigo 24: Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 

A Carta Magna de 1988 é também chamada de Constituição 

Cidadã, porque garante direitos sociais, políticos e civis. Cabe 

destacar o Art. 6º:  

São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 



 
 

 
 

segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.  

 

É a primeira vez que a educação ocupa um lugar significativo 

na história das Constituições Federais.  

Na ocasião da Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988), 

presidida pelo então deputado Ulysses Guimarães (PMDB/SP), as 

questões relacionadas à escola pública ganharam espaço 

significativo no debate e alguns pontos mereceram destaque 

especial:  

• Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

• Ensino fundamental obrigatório e gratuito; 
• Extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, 

ao ensino médio; 
• Acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público 

subjetivo, ou seja, o seu não-oferecimento pelo poder 
público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente;  
• Valorização dos profissionais do ensino, com planos de 

carreira para o magistério público;  
• Atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de 

zero a seis anos; 

• Valorização dos profissionais do ensino, com planos de 
carreira para o magistério público; 

• Autonomia universitária;  
• Aplicação anual pela União de nunca menos de 18%, e os 

estados, Distrito Federal e Municípios de 25% no mínimo, da 
receita resultante de impostos.  

• Distribuição dos recursos públicos assegurando prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório nos 

termos do plano nacional de educação;  

 

Partindo de tais perspectivas é promulgada em dezembro de 

1996 a Lei 9.394/96 que define as Diretrizes e as Bases da 

Educação Nacional, apresentando uma moldura de organização 



 
 

 
 

educacional dentro do escopo de autonomia definida pelo sistema 

de ensino, enquanto organização e administração do ensino.  

O sistema de ensino brasileiro tem a obrigação de realizar 

os objetivos que lhe são propostos pela sociedade. Cada nível 

de ensino da Educação Básica e do Ensino Superior tem 

demandas específicas a cumprir na sociedade atual. 

Ao estudar a organização administrativa dos sistemas de 

ensino na LDB 9.394/96 é preciso entender que dentro das 

esferas administrativas que organizam a educação nacional 

existe uma articulação, do ponto de vista da colaboração, e 

algumas diferenças no que se refere principalmente à oferta da 

educação básica e ensino superior. Neste sentido, o art. 8º da 

LDB 9.394/96 especifica que:  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colaboração, 

os respectivos sistemas de ensino. 
§ 1º Caberá à União a coordenação da política 

nacional de educação, articulando diferentes níveis 
e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais 

instâncias educacionais. 
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de 

organização nos termos da Lei. 
 

Isto significa que os sistemas de ensino devem atuar de 

forma integrada, cabendo a cada ente federado (União, Estados, 

DF e Municípios) incumbências específicas e bem delimitadas.  

Desta forma cabe ao Estado, entendido como instância 

federal, distrital, estadual e municipal, o dever de garantir número 

suficiente de vagas nas escolas públicas, primar pelos princípios 

estabelecidos pela LDB, articular os diferentes níveis e sistemas, 



 
 

 
 

além de cumprir as competências específicas de cada um dos 

entes federados.  

No que se refere ao Ensino Fundamental, este fica a cargo 

dos sistemas estaduais, distritais e municipais que estabelecem 

de acordo com o regime de colaboração a sua oferta, bem como 

sua articulação de maneira a garantir a organicidade e a totalidade 

do processo formativo escolar neste nível de ensino.  

 

2. O Ensino Fundamental  

 

De acordo com o Art. 32 da LDB 9.394/96, o Ensino 

Fundamental com duração de 9 (nove) anos abrange a população 

na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se 

estende, também, a todos os que, na idade própria, não tiveram 

condições de frequentá-lo.  

Possui caráter obrigatório, assim como a pré-escola e o 

ensino médio, e se configura como um direito público subjetivo e 

um dever do Estado e da família. Portanto, qualquer cidadão, 

grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o 

Ministério Público, tem a possibilidade de mobilizar o poder público 

para exigi-lo.  

A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular 

será de 800 (oitocentas) horas letivas, distribuídas em, pelo 

menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.  

 

 



 
 

 
 

Resolução CNE/CEB 3/2005 – Tempo educativo: Ensino 

Fundamental 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Faixa etária prevista 

 

Duração 

Anos iniciais 
De 6 a 10 anos de idade (1º ao 

5º ano) 

5 anos 

Anos finais De 11 a 14 anos de idade 4 anos 

Fone: PILETTI, Nelson; ROSSATO, Geovanio, 2010, p. 95 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o 

ensino fundamental deve garantir aos estudantes o acesso ao 

conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o 

seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim 

como os benefícios de uma formação comum, independentemente 

da grande diversidade da população escolar e das demandas 

sociais. 

Ainda de acordo com as DCN’s os processos educativos 

devem promover o desenvolvimento do potencial humano, de 

maneira a fomentar o exercício dos direitos civis, políticos, sociais 

e do direito à diferença bem como possibilitar a formação cidadã 

e o usufruto dos bens sociais e culturais. 

Os objetivos do ensino fundamental, assim como de toda a 

educação básica, são desenvolver os aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual e social, de modo a complementar a ação 

da família e da comunidade, além disso visa-se ampliar e 

intensificar, gradativamente, o processo educativo com qualidade 

social mediante: 



 
 

 
 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo;  
II – foco central na alfabetização, ao longo dos três 

primeiros anos;  
III – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da economia, da tecnologia, das 

artes e da cultura, dos direitos humanos e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade;  

IV – o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores;  
V – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de respeito 
recíproco em que se assenta a vida social. (BRASIL, 
2013, p. 38) 

 

 

Cabe ainda destacar que, embora a Base Nacional Comum 

Curricular tenha sido homologada em dezembro de 2017, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais continuam valendo uma vez que 

são documentos complementares, na medida em que as Diretrizes 

definem estrutura e a organização e a Base Nacional Comum 

Curricular estabelece habilidades e competências. 

A Base Nacional Comum Curricular constitui-se de 

conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, 

expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições 

produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do 

trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades 

desportivas e corporais; na produção artística; nas formas 

diversas e exercício da cidadania; nos movimentos sociais.  

(BRASIL, 2013). É um documento de caráter normativo que 

determina orgânica e progressivamente um conjunto de 



 
 

 
 

aprendizagens consideradas essenciais a todos os estudantes da 

educação básica. A apropriação de tais conhecimentos deve ser 

garantida tendo em vista os direitos de aprendizagem 

preconizados no Plano Nacional de Educação, na Lei 13.0005/14 

e pelo Artigo 210 da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 

2017).  

A BNCC tem a pretensão de articular a formação inicial e 

continuada de professores, a prática pedagógica e as avaliações 

externas subsidiando uma formação humana integral, bem como 

a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva.  

A partir do entendimento que a BNCC estabelece 

competências e habilidades, e que os sistemas de ensino têm a 

autonomia de elaborar suas propostas curriculares, como define o 

Art. 26 da LDB nº 9.394/96, o currículo municipal de Bauru passou 

pelas adequações necessárias a partir dos estudos realizados nos 

grupos de trabalho, com o objetivo de elaborar um currículo que 

contemple conteúdos de ensino capazes de promover o 

desenvolvimento humano com base nos pressupostos teóricos da 

Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, além 

de subsidiar a defesa da escola pública, laica, crítica e de 

qualidade.  

Reafirma-se, neste sentido a compromisso que o município 

assume de garantir o ensino com base nos conhecimentos 

científicos. Tal garantia é referenciada por Martins (2009, p.95) 

quando afirma que:  

Concebemos como conteúdos de ensino os 
conhecimentos mais elaborados e representativos 

das máximas conquistas dos homens, ou seja, 



 
 

 
 

componentes do acervo cientifico, tecnológico, 
ético, estético, etc. Advogamos o princípio segundo 

o qual a escola, independentemente da faixa etária 
que atenda, cumpra sua função de transmitir 

conhecimentos, isto é, de ensinar como lócus 
privilegiado de socialização para além das esperas 
cotidianas e dos limites inerentes da cultura de 

senso comum.  
 

Portanto, procurou-se manter a perspectiva teórica adotada 

pelo município de maneira a assegurar aos estudantes conteúdos 

científicos, artísticos e filosóficos.  

Outro aspecto que merece ser mencionado é a constante 

avaliação externa à qual este nível de ensino tem sido submetido. 

Isto porque, desde a década de 1990, o Brasil tem vivenciado 

experiências na área da educação consonantes com a 

reorganização do Estado brasileiro, após a reforma educacional e 

a promulgação da LDB 9.394/96. Entre as vertentes da reforma 

iniciada nesse período, ganharam destaque as avaliações externas 

com a finalidade de mensurar a eficiência dos sistemas e das 

unidades escolares, bem como subsidiar a formulação de políticas 

públicas educacionais. (CHIRINÉA, 2017) 

Entre as avaliações externas nacionais estão o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), composto de três provas: 

Avaliação nacional do rendimento escolar (Anresc); Avaliação 

Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA).  

Um dos desdobramentos das avaliações externas no Brasil foi 

a criação, em 2007, do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), instrumento capaz de sintetizar os resultados 

obtidos pelos sistemas de ensino no país, por meio de duas 



 
 

 
 

variáveis: fluxo, que são as taxas de aprovação, evasão e 

reprovação, verificadas através do censo escolar; e desempenho 

nos testes, aferido pelas avaliações externas, cuja prioridade recaí 

sobre as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. O Ideb 

contempla uma escala que vai de zero a dez e o seu objetivo é 

alcançar a média seis no ano de 2022. (CHIRINÉA, 2017) 

O Índice é o principal regulador de políticas educacionais, e 

está contemplado no Decreto nº 6.094/2007 que institui o Plano 

de Metas Compromisso Todos pela Educação, assim como no 

Plano Nacional de Educação, lei 13.005/2014, que 

estrategicamente estabelece na meta sete, o fomento da 

qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades 

de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 

modo a atingir notas cada vez maiores do índice até o alcance da 

média seis em 2022. (CHIRINÉA, 2017) 

É notável a relevância do ensino fundamental ao 

desenvolvimento da criança em idade escolar, sendo esta uma 

etapa significativa na formação da esfera intelectual, moral, 

motivacional, bem como de seu psiquismo. Tendo em vista tal 

relevância, assinala-se que para que um currículo se torne um 

elemento vivo da prática pedagógica daqueles que o tomam como 

referência é necessário que este não apenas apresente a 

sistematização dos conhecimentos e metodologias de ensino, mas 

também que aponte a forma como compreende o sujeito da 

aprendizagem.  

 

 



 
 

 
 

3. O professor do Ensino Fundamental na 

perspectiva histórico crítica 

 

O professor na perspectiva da Pedagogia Histórico-Critica é 

considerado um agente fundamental no processo educativo. É por 

meio dele que a relação ensino e aprendizagem vai sendo 

desencadeada. Para tanto exige-se do professor conhecimento 

histórico, domínio teórico e metodológico para efetivar uma práxis 

educativa no sentido da emancipação do estudante.  

Para efetivação de uma práxis educativa emancipatória, é 

preciso entender a relação teoria e prática, como uma categoria 

essencial do materialismo histórico dialético, uma vez que a práxis 

é entendida como ação humana que transforma a realidade de 

forma consciente.  

Neste sentido, cabe ao professor primar por um trabalho 

pautado no materialismo histórico e no olhar dialético e cultural. 

Isto porque em seus estudos Vigotski estabeleceu uma 

determinação histórico-cultural do desenvolvimento humano, 

superando as proposições da pedagogia tradicional e da renovada, 

o que culmina em novas exigências do trabalho docente. 

(ANDRADA, 2006).  

Cabe destacar que Vigotski não desenvolveu uma teoria 

educacional, mas se preocupou com a questão, inclusive porque 

atuava como educador e pesquisador.  

Segundo o autor, é preciso ter uma compreensão dialética do 

desenvolvimento da criança o que torna o trabalho do professor 

muito mais desafiante.  

 



 
 

 
 

O educador começa a compreender que quando a 
criança adentra a cultura, não somente toma algo 

dela, não somente assimila e se enriquece com o 
que está externo a ela, senão que a própria cultura 

reelabora em profundidade a composição natural de 
sua conduta e dá uma orientação completamente 
nova a todo o curso de seu desenvolvimento 

(VIGOTSKI, 1995, p. 305) 

 

Portanto, cabe ao professor perceber em que funções mentais 

superiores do estudante devem-se apoiar a sua prática de maneira 

a conduzir a aprendizagem e o desenvolvimento para níveis mais 

elaborados. Cabe destacar que como aprendizagem considera-se 

a apreensão da cultura e a ela se relaciona a percepção de 

conteúdo, valores, instrumentos e formas de relação.  

A aprendizagem é um momento [...] necessário e 
universal para que se desenvolvam na criança 
essas características humanas, não-naturais, mas 

formadas historicamente (VIGOTSKI, 2001, p. 115) 

 

Levando-se em consideração que mesmo antes da educação 

formal, o estudante já participa das situações sociais de 

desenvolvimento, aprendendo os elementos da cultura e os 

diferentes conhecimentos historicamente elaborados e 

acumulados pela humanidade, Vigostski, conceitua tais 

aprendizagens como conhecimentos espontâneos e científicos e 

avança em seus postulados ao indicar a necessidade do professor 

considerar os conhecimentos prévios de seu aluno no 

planejamento da sua ação pedagógica. (ANDRADA, 2006) 

Desta forma, é preciso considerar a unidade da relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento, o que Vigotski denomina de 

Zona de Desenvolvimento Proximal, e que pode ser entendida 

como a diferença entre o que o estudante já domina e aquilo que 



 
 

 
 

poderá vir a dominar com a ajuda de outra pessoa. (ANDRADA, 

2006) 

Neste sentido, o professor precisa reconhecer a importância 

da zona de desenvolvimento proximal para planejar seu fazer 

docente; ter domínio teórico e científico sobre o objeto de estudo, 

ou seja, a sua disciplina e finalmente dominar o conhecimento 

técnico, que é aquele que permite viabilizar a execução do ensino, 

é o saber fazer a atividade profissional. No caso da prática do 

planejamento educacional, o saber técnico determina as 

capacidades para organizar ações que serão desenvolvidas 

objetivando à aprendizagem dos estudantes. Cabe ao professor 

saber organizar a prática docente. 

[...] se um professor desejar ser um pedagogo 
cientificamente formado vai ter de aprender muito. 
Antes se desejava apenas que conhecesse sua 

matéria e o programa e que soubesse dar alguns 
gritos em sala de aula ante um caso difícil. Hoje a 

pedagogia se transformou em uma arte verdadeira 
e complexa, com uma base científica. Portanto, 
exige-se do professor um elevado conhecimento da 

matéria e da técnica de seu trabalho. (VIGOTSKI, 
L. S. 1924/2003, p. 300) 

 

Saviani (2007), ao se apropriar dos postulados da Psicologia 

Histórico Cultural, lança as bases para uma teoria pedagógica que 

procura romper com as pedagogias não críticas e com as crítico-

reprodutivistas.  

Destarte o autor, considera que o papel da escola é o de 

socialização do saber sistematizado, ou seja ao professor cabe 

ensinar o conteúdo científico e promover um cidadão crítico 

reflexivo.   



 
 

 
 

De acordo com o autor, o professor precisa pensar 

dialeticamente, ou seja, pensar que não há separação entre teoria 

e prática, não há separação entre o pensar e o agir. Cabe ressaltar 

que o autor ainda pondera sobre as categorias de conhecimento 

úteis para o docente 

1- O conhecimento contextual - conhecer a história da 

escola, dos processos, a história das teorias pedagógicas e da 

própria profissão. A história deveria ser o caminho comum para 

formar seres humanos completamente desenvolvidos, na 

perspectiva da formação omnilateral. 

2- O conhecimento atitudinal - questões de coerência, 

ética, pontualidade, assiduidade, que demostra respeito aos seus 

alunos. Garantir que o nosso aluno tenha como direito o acesso 

ao conhecimento socialmente relevante para compreensão de sua 

prática social. Isso deve ser pensado coletivamente pelo conjunto 

de professores. 

3- O conhecimento curricular específico - o professor 

precisa dominar o conhecimento específico, mais do que saber 

conteúdos, fórmula, dominar o processo de produção de 

conhecimento da sua área. 

4- O conhecimento das teorias educacionais - a trajetória 

histórica das teorias pedagógicas permite que o professor tenha 

consciência dos diferentes projetos societários, pois todas as 

teorias estão relacionadas a projetos de sociedade. 

5- O conhecimento didático curricular - organizar 

intencionalmente o processo de ensino e aprendizagem é o que 

possibilita a construção das condições de acesso ao aluno o 



 
 

 
 

conhecimento e possibilita enfrentar projetos neoliberais, evitando 

assim a espontaneidade. 

Neste sentido, vale ressaltar que “no chão da escola” temos 

ferramentas para chegar a estes conhecimentos. Como conhecer 

a história da escola? Os processos, destacados no conhecimento 

contextual? Cada unidade escolar tem o seu PPP - Projeto Político 

Pedagógico, que é construído coletivamente e fica disponível para 

consulta não só do professor, mas de toda a comunidade escolar.  

Este documento é responsável pelo pensar da escola, pelas metas 

e ações, descreve a comunidade escolar e a partir da realidade 

onde a comunidade está inserida, descreve detalhadamente as 

ações elaboradas para chegar ao objetivo que é a melhora na 

qualidade de ensino e aprendizagem dos estudantes. Esse 

documento tem elaboração anual obrigatória pela legislação, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9.394/96), portanto uma leitura obrigatória para o 

professor que deseja conhecer a história e contexto da sua escola. 

O conhecimento atitudinal, nos faz refletir sobre os 

comportamentos considerados adequados ao trabalho educativo, 

pois se defendemos que o par mais experiente afeta o 

desenvolvimento do estudante, este saber é essencial, pois 

abrange posturas do professor, como chegar ao seu local de 

trabalho antecipadamente para organizar os espaços e estar em 

condições emocionais satisfatórias para receber o seu estudante. 

Ter um relacionamento de consideração e diálogo, ter clareza e 

coerência nas observações, ser atencioso com as dificuldades dos 

mesmos e assim ter o respeito da classe como um todo. 



 
 

 
 

O conhecimento curricular específico, nos leva a refletir sobre 

o dever do professor em conhecer em profundidade a disciplina 

em que irá ensinar, portanto este nunca para de estudar e está 

sempre aberto a aprender o conhecimento historicamente 

produzido que integra o nosso currículo. Destaca-se a importância 

da formação continuada, um espaço de troca de experiências de 

saberes, permanente e necessário a atividade docente.    

O conhecimento das teorias educacionais é também chamado 

de saber pedagógico e se inclui o saber produzido pelas ciências 

da educação e sintetizados nas teorias educacionais. É importante 

que o professor conheça a história das teorias, pois as mesmas 

perpassam momentos vividos pela sociedade de uma época que 

afeta o que vivemos hoje em nossa sociedade. 

Chegamos ao conhecimento didático curricular, onde 

precisamos do conhecimento teórico para embasar a nossa 

prática, pois para planejar uma aula, pensamos em ações para 

afetar o estudante, primeiro precisamos conhecê-lo, conhecer o 

espaço onde ele vive, em que fase de desenvolvimento ele está, 

para colocá-lo em atividade que seja significativa para ele, ou 

seja, para depois pensar na forma e organização da atividade 

educativa. E como enfatiza Saviani (1996),  

É, em sentido mais específico, o domínio do saber 

fazer implica não apenas os procedimentos técnicos 
metodológicos, mas a dinâmica do trabalho 

pedagógico, como uma estrutura articulada de 
agentes, conteúdos, instrumentos e procedimentos 
que se movimentam no espaço e tempo 

pedagógicos, visando a atingir objetivos 
intencionalmente formulados. 
 



 
 

 
 

Em suma, os conhecimentos que destacamos, faz parte dos 

saberes que todo professor deve dominar, para que exerça com 

maestria a função de agente transformador da sociedade. 

 

4. Entendendo a quem ensinamos no Ensino 

Fundamental 

 

Segundo os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, 

evidencia-se que em um processo de ensino sistematizado é 

necessário ter clareza de seu destinatário, o que requer o 

conhecimento sobre seu período do desenvolvimento e, portanto, 

da atividade-guia. Tal conhecimento orienta, além da forma e 

conteúdo, a definição dos objetivos pedagógicos, sendo, assim, 

essencial ao trabalho do professor (MARTINS, 2013). Haja vista, 

torna-se importante salientar brevemente em que consiste a 

atividade dentro deste contexto, já que esta é uma categoria 

central ao estudo do psiquismo humano.  

A Psicologia Histórico-Cultural pauta-se no pressuposto de 

que entre sujeito e objeto existe um elemento de mediação, a 

atividade. Isso significa que o ser humano apreende 

sensorialmente o objeto, que demanda seu domínio perceptivo, 

sendo que isto possibilita a criação de sua imagem mental, 

contudo esta criação não é passiva, mas sim parte da atividade do 

sujeito que, ao estabelecer relação com o objeto, cria a 

possibilidade de sua representação psíquica. Ou seja, o psiquismo 

manifesta-se primeiro na atividade e, posteriormente, na 

subjetividade.  



 
 

 
 

A partir deste pressuposto, ao pensar o processo de 

desenvolvimento ontogenético do ser humano, Davídov (1988) 

explica que este se baseia, justamente, na substituição de uma 

atividade por outra. Ou seja, cada estágio do desenvolvimento se 

caracteriza pela principal relação estabelecida entre a criança e a 

realidade, pelo lugar que a criança ocupa dentro do sistema de 

relações sociais, de modo que ao mudar esta posição, muda-se 

também a atividade realizada.  

Assim, a transição de um período a outro ocorre a partir da 

mudança de atividade-guia, a qual Leontiev (1917, p. 65) define 

como a “atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças 

mais importantes nos processos psíquicos e nos traços 

psicológicos da criança, em certo estágio do desenvolvimento". No 

caso específico do presente capítulo, que visa discutir sobre o 

ensino fundamental, mostra-se necessária a discussão do 

conteúdo e estrutura da atividade-guia da idade escolar, qual seja 

a atividade de estudo. 

 

4.1 O conteúdo e a estrutura da atividade de 

estudo 

 

De modo geral a atividade de estudo consiste na atividade 

em que a criança assimila os conhecimentos historicamente 

formulados pela humanidade, bem como os procedimentos 

mentais que estão na base de formação destes conhecimentos, 

neste processo desenvolve-se o pensamento teórico, neoformação 

essencial ao processo de humanização (DAVÍDOV, 1988). 



 
 

 
 

Inicialmente, mostra-se importante ressaltar que a atividade 

de estudo pode ser realizada em qualquer período da vida de um 

indivíduo, no entanto, segundo a Psicologia Histórico-Cultural, 

durante a idade escolar ela passa a ser a atividade que guia o 

desenvolvimento da criança. Ou seja, ela é responsável pelo 

surgimento das principais neoformações do desenvolvimento 

psíquico desse período, bem como da formação da personalidade. 

Sobre isso, Elkonin (1987) sintetiza:  

O estudo, quer dizer, aquela atividade em cujo 

processo transcorre a assimilação de novos 
conhecimentos e cuja direção constitui o objetivo 

fundamental do ensino é a atividade dominante 
nesse período. Durante este, tem lugar uma intensa 
formação das forças intelectuais e cognitivas da 

criança. A importância primordial da atividade de 
estudo está determinada, ademais, porque por 

meio dela se mediatiza todo o sistema de relações 
da criança com os adultos que a circundam (...) 
(p.119). 

 

Seu início na vida da criança, portanto, corresponde a 

reestruturação da atividade provocada pela mudança de sua 

situação social de desenvolvimento. Segundo Leontiev (2004), 

não apenas a aprendizagem de novos conhecimentos faz com que 

ocorra a passagem da idade pré-escolar a escolar, mas sim a nova 

organização social de sua vida, sendo que, comumente, tal 

reestruturação vincula-se a entrada da criança na escola. 

Desse modo, o ingresso no primeiro ano do Ensino 

Fundamental muda o conteúdo e o caráter da atividade da criança. 

A escola se torna o centro de sua vida e a atividade que lá realiza 

passa a mediar seu sistema de relações, seja com familiares, 

colegas de sala ou demais adultos com quem conviva. Aqui vale a 



 
 

 
 

ressalva de que pouco a pouco o jogo cede lugar à atividade de 

estudo, não se trata, portanto, de uma sucessão linear, na qual 

uma atividade deixa de existir a partir da entrada da outra. Dessa 

forma, a atividade de estudo é gestada desde a idade pré-escolar, 

do mesmo modo que a brincadeira não deixa de existir no período 

seguinte.  

Outro aspecto relevante a salientar acerca da atividade de 

estudo diz respeito ao fato de que esta não deve ser confundida 

com a aprendizagem e a assimilação. Segundo Davídov e Márkova 

(1987a),  

ainda que exista uma relação entre a assimilação e 
a atividade de estudo, seus conteúdos não 

coincidem. A assimilação da experiência 
socialmente elaborada (conhecimentos, 

capacidades) pode ter lugar não apenas no estudo, 
senão também em outros tipos de atividade (no 
jogo, no trabalho, na comunicação, etc.); mas, pelo 

visto, apenas no estudo aparece o objeto específico 
de assimilar, enquanto que nos outros tipos de 

atividade a assimilação é um produto derivado (p. 
323). 

 

Isso porque que a atividade de estudo possui um conteúdo e 

uma estrutura especial, que garante sua particularidade. Por este 

motivo, não é qualquer ação isolada de estudo que corresponde a 

tal atividade, ou seja, ações como a leitura de um texto, a 

realização de um exercício, a cópia da lousa etc. podem tanto 

compor a atividade de estudo, caso seus fins estejam de acordo 

com os motivos da atividade e tenham como horizonte a formação 

do pensamento teórico, como podem ser meras operações que 

pouco contribuem à sua formação (ASBAHR, 2016).  



 
 

 
 

Haja vista, a importância da atividade de estudo não está na 

produção de novos conhecimentos pela criança, mas sim na 

apropriação das formas de consciência social historicamente 

elaboradas, tendo em vista a requalificação do próprio psiquismo 

(DAVÍDOV & MÁRKOVA, 1987a). Tal processo ocorre a partir da 

assimilação dos conceitos teóricos1 e dos procedimentos de ação 

sob a base deles. Por este motivo, conclui-se que o conteúdo da 

atividade de estudo corresponde “a assimilação dos 

procedimentos generalizados de ação na esfera dos conceitos 

científicos e as trocas qualitativas no desenvolvimento psíquico da 

criança, que ocorrem sobre esta base” (DAVÍDOV & MÁRKOVA, 

1987a, p. 324). 

Isso significa que a atividade de estudo promove o 

desenvolvimento do psiquismo graças ao seu conteúdo, os 

conceitos teóricos. Além disso, é importante salientar que no 

processo de assimilação não apenas os conhecimentos são 

apropriados, mas também as operações mentais que lhe dão base. 

Isso está relacionado ao fato de que o conhecimento produzido 

pela humanidade possui uma unidade com a atividade cognitiva 

que a gerou, ou seja, falar em conhecimento designa tanto o 

resultado do pensamento (reflexo da realidade), quanto seu 

processo de obtenção (ações mentais) (DAVÍDOV, 1988). Em 

síntese, a essência da atividade de estudo consiste no movimento 

de apropriação das ações gerais com os conceitos teóricos.  

Dessa forma, a fim de que o sujeito domine as operações 

mentais é indispensável que ele realize ações de estudo. No 

                                                           
1 Conceitos teóricos podem ser científicos, artísticos, filosóficos, etc. (DAVÍDOV, 1988). 



 
 

 
 

entanto, antes de explanar sobre a estrutura da atividade, mostra-

se importante ressaltar sua unidade de análise, a tarefa de estudo 

(DAVÍDOV & MÁRKOVA, 1987a). 

A unidade de análise corresponde ao resultado da análise que 

abarca todas as propriedades fundamentais que caracterizam o 

todo do fenômeno, constituindo uma parte indivisível de sua 

totalidade (VIGOTSKI, 1993). Dessa forma, a tarefa de estudo é 

a unidade de análise da atividade de estudo, pois engloba o 

objetivo da ação e as condições para alcançá-la (DAVÍDOV & 

MÁRKOVA, 1987b), Expressa, portanto, a unidade entre conteúdo 

e forma no ensino (ASBAHR, 2016).  

A tarefa de estudo é organizada pelo professor a partir de 

uma situação-problema de caráter teórico, na qual se exige do 

escolar a realização de determinadas ações de estudo necessárias 

a sua resolução. Nesse processo, o escolar deve reproduzir o 

movimento histórico de elaboração do conceito, de modo que o 

assimile pelo procedimento de ascensão do abstrato ao concreto 

(DAVÍDOV & MÁRKOVA, 1987b).  

A partir desde processo, espera-se superar o intelectualismo 

e o verbalismo no ensino dos conceitos, isso significa que o 

empenho se direciona à que a criança não apenas verbalize o 

conceito de forma mecânica, mas sim que compreenda seu 

movimento lógico-histórico e domine um modo geral de ação de 

estudo (ASBAHR, 2016). Por este processo se torna possível 

colocar a criança em relação com a necessidade humana que 

demandou a elaboração do conceito, de modo que sua motivação 

não se paute apenas em motivos individuais, mas sim do gênero 

humano.  



 
 

 
 

Neste sentido, a compreensão da tarefa de estudo possibilitou 

o desvelamento da estrutura da atividade de estudo, que segundo 

Davídov e Márkova (1987a) corresponde a:  

 

1) Compreensão das tarefas de estudo; 

2) Realização das ações de estudo; 

3) Realização das ações de controle e assimilação. 

 

A compreensão das tarefas de estudo diz respeito às 

generalizações teóricas assimiladas pelos escolares, por meio das 

quais se torna possível “dominar as relações generalizadas na área 

de conhecimento estudada, a dominar novos procedimentos de 

ação” (DAVÍDOV & MÁRKOVA, 1987a, p. 324). A isto se vincula a 

motivação do escolar ao estudo, ao desenvolvimento de sua 

autonomia e sua transformação em sujeito da atividade. Já a 

realização das ações de estudo, ao serem organizadas de maneira 

correta, possibilita que os alunos dominem tanto os 

procedimentos de passagem das relações gerais a sua 

concretização, quanto o inverso (DAVÍDOV & MÁRKOVA, 1987a). 

Por fim, devem ser feitas ações de controle e avaliação a partir do 

que foi anteriormente apreendido.  

Assim, os autores assinalam que cada um destes 

componentes deve estar presente no processo de estudo da 

criança a fim de que sua atividade se caracterize como atividade 

integral. Caso algum dos componentes seja excluído torna-se 

possível que o interesse diante do estudo diminua e que a 

assimilação dos conhecimentos se converta no cumprimento de 

hábitos utilitários (DAVÍDOV & MÁRKOVA, 1987a). 



 
 

 
 

Nesta perspectiva, a fim de formar a atividade de estudo, 

mostra-se necessário que, aos poucos, cada uma destas ações 

seja aperfeiçoada pelos escolares, de modo que elas se inter-

relacionem, interajam e que, assim, a criança adquira cada vez 

mais autonomia em seu processo de aprendizagem e, portanto, 

torne-se sujeito de sua atividade. Ressalta-se, assim, que a 

atividade de estudo não é formada naturalmente, o que torna o 

papel do professor fundamental, já que ele é quem organiza a 

atividade da criança, sendo que isso requer intencionalidade na 

organização da tarefa de estudo, na definição de seu conteúdo, no 

movimento do conceito proposto na tarefa, das ações que devem 

ser realizadas pela criança, na organização das ações de avaliação 

e autoavaliação, etc. (ASBAHR, 2016).  

Deste modo, no processo de formação da atividade de 

estudo, ocorre a conversão da atividade em seus produtos 

subjetivos, são as neoformações do período. Haja vista que o 

conhecimento teórico é o conteúdo da atividade de estudo afirma-

se que é por meio de sua apropriação que se desenvolvem as 

bases da consciência e do pensamento teórico, bem como as 

capacidades psíquicas vinculadas (reflexão, análise e 

planejamento) (DAVÍDOV, 1988). A partir destas transformações 

no psiquismo infantil, a criança estabelece uma nova relação com 

a realidade, já que ela passa a avaliá-la a partir de critérios 

socialmente elaborados.  

Isso porque o pensamento teórico é caracterizado pela 

existência mediada, refletida e essencial. Nele, a partir da 

atividade objetal-prática, ocorre a idealização da universalidade 

dos objetos. Isso porque ele já não opera com representações, 



 
 

 
 

mas com os verdadeiros conceitos2, ou seja, ocorre a reprodução 

do objeto idealizado, bem como de seu sistema de relações, em 

que a unidade reflete a essência do movimento do objeto. Tal 

constituição é demasiada diferente das bases do pensamento 

empírico, que forma a universalidade abstrata a partir da 

experiência social, ou seja, deriva-se da atividade objetal-

sensorial dos indivíduos (DAVÍDOV, 1988).  

Por conta dos diferentes conteúdos, estes dois tipos de 

pensamento possuem também distintas formas de operação. 

Enquanto o pensamento empírico limita-se à descrição, 

classificação, esquematização e exposição do que o sujeito 

percebe a partir das manifestações externas dos objetos, o 

pensamento teórico captura as dependências internas e essenciais 

que não podem ser diretamente observadas, pois estão presentes 

nas mediações, dentro de um todo e em seu processo formativo. 

Por este motivo a reprodução teórica do real decorre do 

procedimento de ascensão do abstrato ao concreto. Neste 

processo, o pensamento reproduz o concreto real tornando-o 

pensado. Assim, o concreto aparece duas vezes no processo de 

desvelamento da realidade, inicialmente como forma de 

contemplação – que por meio das abstrações, conduzem o 

pensamento à elaboração do concreto pensado. A defesa que se 

faz aqui, portanto, é de que desde o ensino fundamental é possível 

organizar o trabalho pedagógico a partir de conceitos, tendo em 

                                                           
2 Conceito diz respeito ao elemento teórico responsável por estabelecer a relação entre o 

universal e o singular, já que ele possibilita a descoberta das inter-relações dos objetos 
dentro do todo e em seu percurso de formação. 

 



 
 

 
 

vista a constituição do pensamento teórico, sendo que tal 

organização deve ser feita de forma intencional. 

Contudo, cabe aqui uma importante colocação, estabelecer 

uma relação direta entre as ações de estudo e o desenvolvimento 

do psiquismo leva a um pragmatismo não característico à 

Psicologia Histórico-Cultural. Nas palavras de Davídov e Márkova 

(1987a),  

o desenvolvimento psíquico não deve deduzir-se 

diretamente da lógica da atividade de estudo. 
Durante sua formação há que revelar e criar as 
condições para que a atividade adquira um sentido 

pessoal, converta-se em fonte de 
autodesenvolvimento do indivíduo, do 

desenvolvimento multilateral de sua personalidade, 
na condição de inclusão na prática social (p. 320).  

 

Fica evidente, portanto, que a fim de compreender a 

atividade de estudo em sua integralidade não basta verificar a 

eficácia das ações de estudo, deve-se levar em conta também 

características pessoais como a motivação, a compreensão da 

finalidade da atividade, bem como o elemento que estabelece a 

relação entre ambos, o sentido pessoal. Conforme explica Leontiev 

(1978), para que os escolares não se apropriem apenas de uma 

maneira formal dos conteúdos, mas sim alcançando seu 

verdadeiro domínio, torna-se imprescindível que os motivos 

vinculados sejam estritamente cognitivos.  

Com isto, conclui-se que com a formação de novos motivos 

durante o processo de desenvolvimento da atividade de estudo 

são criadas novas possibilidades ao intelecto, já que os motivos 

impulsionam o estudo e determinam a forma como os 

conhecimentos serão assimilados e conscientizados. Tal 



 
 

 
 

característica vincula-se ao sentido que o conteúdo tem para o 

escolar, de modo que não basta que os significados dos 

conhecimentos sejam adquiridos, estes devem, na verdade, 

tornar-se parte autêntica de suas vidas.  

A partir disso compreende-se que tarefa de educar a atitude 

consciente frente ao estudo vincula-se a educação dos motivos. 

Estes se formam na vida real da criança, em vinculação à 

totalidade da sua esfera motivacional, não segue, portanto, uma 

linha isolada. Dessa forma, Leontiev (1978, p. 234) conclui que 

“para que os conhecimentos eduquem é preciso educar a atitude 

frente os conhecimentos. Essa é a essência do caráter consciente 

do estudo”. Tal fato leva Davídov e Márkova (1987a) à proposição 

de que sejam criadas condições na prática pedagógica para que a 

atividade de estudo adquira um sentido pessoal à criança, tendo 

em vista seu desenvolvimento multilateral. Assim, concluem que 

o ensino não pode ser reduzido a transmissão de 

conhecimentos, a elaboração e aperfeiçoamento 
das ações e operações, senão que é, 

fundamentalmente, a formação da personalidade 
do aluno, o desenvolvimento da esfera que 

determina seu comportamento (valores, motivos, 
objetivos, etc.) (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987a, p. 
333).  

 

Com isso, compreende-se que a atividade de estudo não 

corresponde meramente ao domínio dos conteúdos escolares, 

nem tampouco as ações de estudo, apesar de estes serem 

elementos essenciais, ela diz respeito à reestruturação da 

personalidade da criança (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987a). Nas 

palavras de Davídov e Márkova (1987a), 

 



 
 

 
 

é extraordinariamente importante levar em conta 
as transformações no desenvolvimento mental e 

também moral, pessoal dos escolares. Dito com 
outras palavras, é necessário não apenas avaliar os 

conhecimentos dos alunos, as ações e 
procedimentos com ajuda dos quais se obtém deste 
conhecimento (e, em consequência, não apenas as 

capacidades e hábitos que se formaram nos 
escolares); o mais importante é avaliar as trocas no 

escolar como personalidade (p. 317). 

 

Por este motivo, um último ponto importante a ser sinalizado 

acerca da atividade de estudo diz respeito ao seu caráter coletivo 

e o importante papel que os professores têm em garantir tal 

particularidade na organização das atividades de ensino. Isso 

porque, conforme apontam Davídov e Márkova (1987a), a gênese 

da assimilação de conhecimentos tem em seu íntimo a atividade 

conjunta com outra pessoa, seja na comunicação entre pessoas, 

seja na “comunicação com a humanidade”, realizada através do 

contato com a experiência humana fixada nos instrumentos da 

cultura. O caráter coletivo, portanto, tem importância decisiva ao 

desenvolvimento intelectual e da personalidade da criança em 

idade escolar primária. 

Apesar de as crianças em idade pré-escolar já estarem 

inseridas em um coletivo, o caráter deste coletivo transforma-se 

sobre a base do estudo, já que a partir da finalidade de 

aprendizagem compartilhada muda-se a relação entre elas 

(BOZHOVICH, 1985). O estudo, portanto, estreita as relações 

infantis, de modo que surgem as ajudas e exigências mútuas entre 

os estudantes, sobre isso Bozhovich (1985, p. 234-235) sintetiza, 

“os escolares começam a viver uma vida conjunta, variada, plena 

de interesses, aspirações e tristezas comuns”. Desse modo, ao 



 
 

 
 

pertencer a uma coletividade, a criança não pode levar em 

consideração apenas os seus desejos pessoais, mas sim as 

necessidades, exigências e interesses de todo o grupo. Neste 

sentido, o estudo, enquanto conteúdo fundamental da classe, não 

pode ser encarado apenas como tarefa pessoal, senão como 

assunto social. 

Tal formulação direciona-se em sentido contrário à atual 

forma de sociabilidade encontrada sob a égide do capitalismo, a 

qual valoriza a competição e o individualismo. Por este motivo, 

Asbahr (2016) aponta que  

No nosso caso, trabalhar com a organização dos 
coletivos infantis não significa apenas encontrar 

formas mais eficazes de organizar o ensino, mas 
sim fundamentalmente trabalhar no sentido de 

produzir de forma intencional uma ética do coletivo 
e da solidariedade tão necessária aos dias de hoje 
(p. 104).  

 

Desta maneira, a organização dos coletivos torna-se 

elemento essencial à atividade pedagógica, pois diz respeito à 

dimensão política da educação escolar, que por sua vez articula-

se ao conteúdo teórico na tentativa de superar o intelectualismo, 

já que  

Na dialética entre forma e conteúdo do ensino, a 
forma também é um conteúdo que traz finalidade 
àquilo que a criança aprende para além de uma 

perspectiva utilitarista de conhecimento. Ou seja, 
não basta aprender para ficar mais inteligente, para 

passar no vestibular, para ter um bom emprego no 
futuro. É necessário aprender como uma 
necessidade humana, como uma necessidade do 

coletivo (ASBAHR, 2016, p. 105). 

 



 
 

 
 

Em síntese, a atividade de estudo não pode ser uma 

finalidade em si mesma, pois é condição, ou seja, o meio pelo qual 

a criança consegue se apropriar das formas de consciência social 

desenvolvidas historicamente que, por sua vez, tornam possível a 

reestruturação de seu psiquismo, bem como promove mudanças 

em sua personalidade, de modo que ela desenvolva um novo tipo 

de relação com a realidade, na qual esta última adquire um grau 

maior de inteligibilidade. Ao mesmo tempo, por meio da atividade 

de estudo, a criança estabelece uma nova relação com o coletivo 

e consigo mesma, neste processo passa a ter um maior domínio 

de sua própria conduta, torna-se sujeito de sua própria atividade, 

ponto este crucial ao desenvolvimento de um sujeito emancipado.  

 

4.2.1. Implicações da compreensão da atividade de 

estudo ao processo educativo 

 

Por fim, mostra-se relevante destacar as implicações 

pedagógicas que a compreensão da atividade de estudo oferece. 

Antes disso, no entanto, ressalta-se a impossibilidade de realizar 

uma mera transposição dos conceitos psicológicos para a sala de 

aula. Para pensar as conexões entre Psicologia e Pedagogia são 

necessárias mediações, já que cada uma delas possui seu objeto 

próprio de estudo, ainda que eles se inter-relacionem. Sobre isso 

Davídov (1986) salienta 

O objeto da psicologia são as leis do 
desenvolvimento mental da criança e, deste ponto 
de vista, o processo pedagógico é a condição desse 

desenvolvimento. O objeto da pedagogia são as leis 
específicas da educação e do ensino; aqui, as 

propriedades mentais da criança, nos vários 



 
 

 
 

estágios de seu desenvolvimento, são meramente 
condições que devem ser levadas em consideração. 

'O que para uma destas ciências é objeto, para 
outra atua como condição' (p. 59). 

 

Haja vista tal ponderação, Davídov (1988) afirma que a partir 

da compreensão de que o processo educativo corresponde à 

assimilação pelos estudantes das formas de consciência social 

dispostas nos conteúdos escolares, estes últimos devem ser 

definidos de acordo com a finalidade do ensino, das possibilidades 

apresentadas pela criança, etc. Por este motivo, postula que a 

determinação dos conteúdos é um problema radical do ensino, já 

que a partir dele se deriva a forma e o método de sua transmissão. 

Deste modo, ressalta que o conteúdo selecionado deve favorecer 

o desenvolvimento do pensamento teórico.  

Com base nestas formulações, o autor estabelece uma série 

de teses lógico-psicológicas que podem ser utilizadas nas 

determinações dos conteúdos, levando em conta a ascensão do 

abstrato ao concreto, quais sejam: 

1. A assimilação dos conhecimentos que têm um 

caráter geral e abstrato precede a familiarização 
dos alunos com conhecimentos particulares e 
concretos; estes últimos são deduzidos pelos 

próprios escolares do geral e abstrato como de seu 
sistema unitário. 

2. Os conhecimentos que constituem a disciplina 
escolar dada a suas principais partes são 
assimiladas pelos alunos no processo de análise das 

condições de seu surgimento, graças às quais 
determinados conhecimentos se tornam 

indispensáveis. 
3. Na revelação das fontes objetais de uns e outros 
conhecimentos, os alunos devem, antes de tudo, 

saber descobrir no material a estudar a relação 
geneticamente inicial, essencial, universal, que 



 
 

 
 

determina o conteúdo e a estrutura do objeto dos 
conhecimentos dados. 

4. Os alunos reproduzem esta relação em especiais 
modelos objetais, gráficos e de letras, os quais 

permitem estudar suas propriedades de forma 
pura. 
5. Os escolares devem saber concretizar relação 

geneticamente inicial, universal, do objeto 
estudado, no sistema de conhecimentos 

particulares sobre ele, os quais, simultaneamente, 
devem manter-se em uma unidade que assegure os 
trânsitos mentais do universal ao particular e vice-

versa. 
6. Os alunos devem saber passar do cumprimento 

das ações no plano mental a sua realização no 
plano externo e o inverso (DAVÍDOV, 1988, p. 
193).  

  

A partir destas pontuações, torna-se válido ilustrar como 

estes pressupostos podem balizar a organização da atividade 

pedagógica. Para isso, será utilizada a história virtual “Verdim e 

seus amigos” relatada por Serrão (et al, 2012). Esta história tem 

como base a Atividade Orientadora de Ensino proposta por Moura 

(1996)3, que tem como pressuposto teórico a Teoria Histórico-

Cultural. Segue, portanto, a atividade: 

Verdim e seus amigos 

Era uma vez Verdim, um ser encantado que vivia 
em uma floresta de outro mundo. Verdim tinha 

muitos amigos e juntos brincavam todos os dias na 
clareira dessa floresta. Quase todos viviam 
próximos à casa de Verdim, menos três deles: o 

Gigante chamado Tililim e outros dois anões, o Edim 
e o Enim. Certo dia Verdim convidou a todos para 

brincarem em sua casa. 
Como o Tililim, Edim e Enim moravam muito longe, 
Verdim explicou como chegar até sua casa. Assim: 

saindo da clareira, do lado que o sol se põe 

                                                           
3 Explicar a Atividade Orientadora de Ensino ultrapassa os limites do capítulo. Para 

compreendê-la melhor indica-se a leitura de Moura (2010). 

 



 
 

 
 

deveriam dar cinquenta passos para frente, depois 
trinta passos à direita e mais quarenta passos até 

a grande árvore e, então, continuariam em frente e 
sua casa estaria a apenas dez passos dali. 

Com a explicação de Verdim, os três amigos 
anotaram todas as orientações para não 
esquecerem nada. 

No dia seguinte, logo pela manhã, seguiram na 
direção correta. Mas, apesar disso, não 

conseguiram chegar à casa de Verdim. 
O que pode ter acontecido? Por que eles não 
chegaram? Como podemos ajudar Verdim a saber 

o que aconteceu para buscar outro modo de 
explicar como chegar até sua casa? (SERRÃO et al, 

2012, p. 6). 

 

É possível notar que a partir dela é introduzida aos 

estudantes, fundamentalmente dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mas podendo ser repensada às demais etapas, a 

necessidade de resolução de um problema algébrico, que em seu 

desenrolar envolve também operações de caráter aritmético e 

geométrico.  

De modo geral, o conceito trabalhado diz respeito à 

comparação entre grandezas, em especial, a comparação entre 

grandezas contínuas, o comprimento. Nela, Verdim convida seus 

amigos para visitar sua casa, contudo sua unidade de medida são 

seus próprios passos, desconsiderando que seus amigos, um 

gigante e dois anões, teriam medidas de passos diferentes.  

Este problema ao ser apresentado aos estudantes os coloca 

em atividade, já que cria uma necessidade que desencadeia o 

estabelecimento de objetivos que podem ser alcançados por meio 

de determinadas ações que visem à resolução do exercício posto. 

Trata-se, portanto, de uma situação criada que tem a intenção de 

mobilizar a criança a uma situação problema com a qual a 



 
 

 
 

humanidade se deparou e criou um sistema específico de 

resoluções. 

Contudo, a atividade não deve ser realizada a revelia, deve, 

na verdade, contar com a organização do professor. Dessa 

maneira, um primeiro ponto seria estabelecer a problematização 

dos motivos pelos quais o encontro dos amigos com Verdim não 

deu certo a partir das recomendações feitas pelo personagem. 

Após esse debate, segue-se com alguma das situações 

desencadeadoras, as quais realizam a passagem da 

representação, inicialmente, oral para a representação objetal de 

comparação entre grandezas, seja por tiras de papel, barbante, 

etc. Segue as situações desencadeadoras: 

Situação Problema 1: Gabriel, uma criança que 
ouviu essa história contada por sua mãe, gostou 
tanto que quis contá-la para seu primo. Mas como 

ele não tinha as figuras do Verdim, Tililim, Edim e 
Enim, resolveu usar algumas tiras de papel que sua 

mãe havia guardado. Como você acha que ele fez 
para mostrar o comprimento do passo dos 
personagens com essas tiras? 

Situação Problema 2: Gabriel, uma criança que 
ouviu essa história contada por sua mãe, gostou 

tanto que quis contá-la para seu primo. Mas como 
ele não tinha as figuras do Verdim, Tililim, Edim e 
Enim, resolveu usar alguns pedaços de barbante, 

que sua mãe havia guardado. Como você acha que 
ele fez para mostrar o comprimento do passo dos 

personagens com esse material? 
Situação Problema 3: Gabriel, uma criança que 
ouviu essa história contada por sua mãe, gostou 

tanto que quis contá-la para seu primo. Mas como 
ele não tinha as figuras do Verdim,Tililim, Edim e 

Enim, resolveu usar uma folha de papel e lápis. 
Como você acha que ele fez para mostrar o 

comprimento do passo dos personagens com esse 
material? 
Situação Problema 4: Gabriel, uma criança que 

ouviu essa história contada por sua mãe, gostou 



 
 

 
 

tanto que quis contá-la para seu primo. Mas como 
ele não tinha as figuras do Verdim,Tililim, Edim e 

Enim, resolveu usar uma folha de papel, caneta e 
régua. 

Como você acha que ele fez para mostrar 
comprimento do passo dos personagens com esse 
material? (SERRÃO et al, 2012, p. 6-7). 

 

Introduz-se, portanto, instrumentos que facilitem a 

visualização das diferenças de comprimento entre os passos dos 

personagens. Este processo permite que se estabeleçam relações 

de igualdade e desigualdade, que comparem os tamanhos dos 

passos e verifiquem se são necessários passos menores e maiores. 

A partir disso, é possível buscar uma solução ao problema por 

meio da criação de um modo geral de representação da medida, 

para isso deve ser introduzida a linguagem matemática, ou seja, 

inicia-se o que os autores denominam de representação literal, 

que é feita por meio de letras e símbolos. Com isso, torna-se 

possível verificar qual a relação estabelecida entre os passos 

dados por Verdim e Edim, Enim e Tililim.  

Têm-se, portanto, de modo geral as seguintes ações de ensino: 

• Ação 1: apresentação da história de Verdim; 

• Ação 2: discussão e busca de explicação para os 

motivos do encontro entre amigos não ter ocorrido (representação 

oral); 

• Ação 3: introdução da situação problema e dos 

instrumentos auxiliares de medida (representação objetal); 

• Ação 4: introdução da linguagem matemática de 

representação das medidas (representação literal); 

• Ação 5: resolução por meio de uma fórmula algébrica. 



 
 

 
 

Todo esse percurso envolve a geometria, ao adotar 

determinada unidade de medida, bem como a aritmética, ao 

realizar o cálculo de quantas repetições são necessárias à 

operação. Contudo, trata-se fundamentalmente de um processo 

algébrico, já que a comparação entre grandezas implica à 

utilização de dois procedimentos, a divisão e a multiplicação. Haja 

vista, o exercício visa desenvolver o pensamento teórico 

matemático. 

De modo geral, é possível notar como a situação problema 

criada pela história de Verdim gera a necessidade de solução que 

a humanidade se deparou historicamente, para isso mobiliza o 

estudante a realizar ações de estudo, direcionando-o a 

apropriação do conhecimento teórico. Além disso, os autores 

também apontam o fato de que o movimento lógico e histórico do 

conceito se manifestou conforme foram produzidas 

representações cada vez mais complexas que permitiram a 

comparação entre grandezas (SERRÃO et al, 2012). Interessante 

também ressaltar o caráter coletivo da tarefa, em que é proposto 

a todo o momento o diálogo e a busca de solução conjunta das 

crianças, sempre organizadas pelo professor.  

Conclui-se, assim, ressaltando a importância central da ética 

do coletivo e da solidariedade na sociabilidade escolar. Por este 

motivo, finaliza-se o capítulo com o poema Tecendo a manhã de 

João Cabral de Melo Neto, a fim de lembrar que a luta por uma 

educação de qualidade se faz coletivamente. 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 



 
 

 
 

e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 
 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 
João Cabral de Melo Neto 
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Introdução 

A finalidade da escola pública na formação do homem como 

ser histórico e cultural é desenvolver conteúdos que promovam o 

pensamento científico, de modo a formar um cidadão pleno, apto 

para exercer sua cidadania consciente, crítica e participativa. A 

organização do trabalho só acontece por meio do processo 

legitimado e baseado numa perspectiva democrática e 

efetivamente participativa, assim, o processo de transição da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental se torna a inter-

relação entre segmentos efetivando aprendizagem. 

Este capítulo tem como prerrogativa considerar a importância 

da Educação Infantil na articulação entre o último ano desta etapa 



 
 

 
 

de ensino e o primeiro ano do Ensino Fundamental, objetivando a 

continuidade da aprendizagem e o desenvolvimento psíquico dos 

estudantes no processo de transição de modo qualitativo.  

Tal perspectiva almeja garantir a organização, a continuidade 

e a terminalidade do processo de ensino-aprendizagem, 

considerando a relação dos principais personagens: professores e 

estudantes. 

Na transição do Ensino Fundamental I para o Ensino 

Fundamental II não é diferente.  A mudança da rotina e 

organização de estudos entre os professores generalistas e 

professores especialistas têm um olhar especial, para que não 

haja rupturas entre o aprendizado, mas uma ligação entre os 

conhecimentos já adquiridos com a nova etapa que se inicia. 

 

O desenvolvimento humano no processo de transição 

 

No processo de transição, tanto na Educação infantil quanto 

no Ensino Fundamental o meio cultural infantil deve ser rico em 

situações desenvolventes para que haja o avanço das funções 

psíquicas. O professor, no espaço escolar, é o provedor do 

processo e a relação que estabelece com o conhecimento é 

decisiva, pois funciona como modelo para a criança, ao organizar 

as situações de ensino, tendo em vista o desenvolvimento de 

capacidades, bem como, a apropriação de novos conhecimentos 

científicos. Ele precisa cultivar nos estudantes o encantamento, o 

desejo de aprender, gerado pelo despertamento de uma 

necessidade da descoberta ao novo, a qual possibilitará a 

apropriação de conceitos, por meio da sua mediação. 



 
 

 
 

O espaço escolar como cenário educacional faz parte deste 

segmento. É possível organizar lugares que desenvolvam a 

aprendizagem além de proporcionar um ambiente significativo 

para a criança, onde ela seja capaz de ampliar a concentração, o 

autoconhecimento e, ainda, conviver num lugar que se sinta 

integrante e lhe dê prazer. O professor das fases iniciais do Ensino 

Fundamental deve possibilitar a brincadeira que é uma ação 

infantil e concreta no qual a criança se relaciona com sua realidade 

e com o mundo. É importante definir os objetivos que se deseja 

alcançar nessas brincadeiras, para que este momento seja, de 

fato, significativo. 

Nascimento et al. (2016, p. 127) defendem esta ideia e ainda 

reforçam 

o espaço e o tempo da educação infantil são espaço 
e tempo de ensino e aprendizagem; são espaço e 

tempo de apropriação da cultura historicamente 
elaborada pela humanidade. Garantir esse espaço 

da educação infantil passa pela organização 
intencional das ações de educadores de infância, de 
modo que, considerando o jogo protagonizado 

como atividade principal da criança, sejam 
propostas situações propiciadoras de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

O espaço e o tempo escolar devem ser explorados pelo professor 

no sentido de oferecer à criança meios para que se desenvolva 

social, cultural e historicamente, tendo em mente que é neste 

ambiente que ela amplia seus saberes científicos, contando com a 

colaboração das relações que faz com os outros e das mediações 

que recebe para que seu aprendizado seja pleno. A cultura escolar 

é gerada com o diálogo que ocorre no contexto cotidiano, é espaço 

de estruturação de conceitos e de expressões de ideias. 



 
 

 
 

Neste sentido, para que ocorra a internalização, ou seja, uma 

sequência de transformações, caracterizada por uma reconstrução 

interna de uma operação significativa e compreensiva do uso 

social da escrita, a criança passou, necessariamente pela 

mediação do outro. Ou seja, a mediação, como um processo de 

ação de outro ou de algum objeto, espaço, etc. e a internalização, 

que envolve os tipos de mediadores que estejam presentes na 

atividade da criança, nas relações interpessoais para que, durante 

o processo, ocorra as transformações intrapessoais. 

Para compreender a relação que estabelece entre a criança e o 

mundo e suas transformações ao longo da vida, há um princípio 

produtor da realidade e da consciência denominada como 

atividade humana. O que caracteriza a atividade é o fato dela ter 

um sentido e um significado para quem a realiza simultaneamente 

atingindo seus objetivos e conquistando resultados. O ser humano 

é colocado em atividade onde a aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento, que é disparado pela motivação e desejo, 

orientados por uma necessidade para atingir um fim. E a 

consciência torna um produto social, organizando as atividades e 

as relações sociais para que em seguida haja a apropriação do 

conhecimento pela criança.  

 No momento da transição, no Ensino Fundamental, há uma 

ampliação do conhecimento da criança pois é um momento de 

salto qualitativo no desenvolvimento psíquico e seu interesse vai 

mudando, dando lugar ao estudo.  Não podemos esquecer que a 

Educação Infantil é essencial para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos e 11 meses, e alguns 

de seus objetivos irão desenvolver e ampliar as relações sociais 



 
 

 
 

entre crianças e adultos, conhecer a si mesmo, seu próprio corpo, 

brincar e se manifestar das mais diferentes maneiras, utilizando 

diferentes formas de linguagens, além de estimular as diferentes 

áreas do conhecimento, desenvolvimento sua curiosidade, 

imaginação, criatividade, atenção sendo que, para isso, é 

imprescindível que a criança se sinta pertencente no espaço 

escolar. Por essa razão, Elkonin (1987b) orienta a necessidade de 

uma ligação mais orgânica – e não uma ruptura, como se observa 

no atual sistema educacional – entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental.  

É fundamental que o professor que atua com crianças 

ingressantes no Ensino Fundamental tenha clareza que a transição 

formal a este segmento de ensino não tenha correspondência 

imediata no plano psicológico, ou seja, o fato do estudante ser 

inserido em um novo modelo institucional de aprendizagem 

necessariamente, não provoca a transição psicológica ao período 

escolar que está sendo incluído. Faz-se necessária sensibilidade 

pedagógica para oferecer à criança o suporte necessário para que 

se construa essa transição, tendo em vista a magnitude das 

mudanças que estão sendo vivenciadas por ela. O artigo 11, letra 

D das Diretrizes Pedagógicas para Educação Infantil também traz 

orientações sobre este momento de transição: 

d) prever formas de articulação entre os docentes 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
(encontros, visitas, reuniões) e providenciar 

instrumentos de registro – portfólios de turmas, 
relatórios de avaliação do trabalho pedagógico, 

documentação da frequência e das realizações 
alcançadas pelas crianças – que permitam aos 
docentes do Ensino Fundamental conhecer os 

processos de aprendizagem vivenciados na 
Educação Infantil, em especial na pré escola e as 



 
 

 
 

condições em que eles se deram, 
independentemente dessa transição ser feita no 

interior de uma mesma instituição ou entre 
instituições, para assegurar às crianças a 

continuidade de seus processos peculiares de 
desenvolvimento e a concretização de seu direito à 
educação. (BRASIL, 2013, p. 96) 

 

Os períodos do desenvolvimento são organizados no e pelo 

contexto cultural de cada época e a periodização do 

desenvolvimento é pensada a partir de uma perspectiva histórica. 

A cada novo período modifica-se, substancialmente, a forma pela 

qual a criança se relaciona com o mundo. [...] perceber as coisas 

de um modo diferente significa ao mesmo tempo ganhar outras 

possibilidades de agir em relação a elas. “Como em um tabuleiro 

de xadrez: vejo diferente, jogo diferente” (VIGOTSKI, 2001, 

p.289). A idade cronológica é um mero parâmetro relativo e 

historicamente condicionado.  A periodização, nesta perspectiva, 

se constitui por rupturas e saltos qualitativos combinando 

processos evolutivos e revolucionários. 

Suas capacidades se produzem mediante um longo processo 

de formação do psiquismo da criança e seu desenvolvimento 

expressa um salto qualitativo resultante do acúmulo de conquistas 

obtidas nos períodos anteriores. Isso significa dizer que certos 

avanços no desenvolvimento psíquico obtidos na Educação Infantil 

criam as condições psicológicas necessárias para a transição da 

criança à atividade de estudo (Asbahr, 2011 apud MARTINS et al, 

2016). 

Outra conquista do período pré-escolar abordada por Bodrova 

e Leong (2013) está intimamente relacionada ao desenvolvimento 

da autorregulação da conduta, a integração entre as emoções e 



 
 

 
 

os processos cognitivos. A princípio, para as crianças mais novas, 

as emoções aparecem posteriormente às ações, como um 

feedback (positivo ou negativo) sobre a ação e seus resultados. 

Da mesma forma, as emoções não mais aparecem simplesmente 

como uma reação aos fatos, mas adquirem funções de 

planejamento e regulação. A criança se torna consciente de suas 

emoções e estas ganham significado, ao mesmo tempo, 

desenvolve emoções generalizadas. Essa integração entre 

emoções e cognição ajuda a organizar e dominar seus processos 

internos e atinge as principais conquistas do desenvolvimento do 

psiquismo. 

A vivência emocional passa a estar relacionada não apenas à 

mera satisfação ou insatisfação diante de necessidades e 

tendências orgânicas, mas ao grau de correspondência entre as 

ações realizadas e seus resultados e os motivos sociais, os ideais 

morais e estéticos e as atitudes valorativas formados na criança 

pré-escolar. E com o olhar direcionado para o desenvolvimento 

humano, Mukhina (1996) reitera que a criança deve ser capaz 

também de observar, escutar, atentar, memorizar, recordar, 

compreender as instruções, o significado na resolução das tarefas, 

bem como se auto avaliar. 

A mesma autora considera que quando a criança inicia seu 

período escolar, inicia-se um novo período com novas experiências 

“[...] o ingresso na escola representa uma virada na vida da 

criança, que muda toda a sua forma de existência, situa-a numa 

nova posição social e lhe possibilita novas relações com o adulto 

e seus coetâneos” (MUKHINA, 1996, p. 297). 



 
 

 
 

A referida autora destaca, ainda, a importância da entrada da 

criança no Ensino Fundamental1, como sendo um novo período na 

vida dela e que o desenvolvimento do psiquismo terá um novo 

direcionamento de atividade dominante, buscando a apropriação 

do conhecimento teórico. 

A Educação Infantil e o Ensino Fundamental, partes 

integrantes da Educação Básica, devem estar em sintonia, 

promovendo o desenvolvimento humano e suas relações, 

preparando a criança para a formação do pensamento teórico. 

 

Transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental 

 

Na Educação Infantil, um dos objetivos está no campo da 

experiência,  voltado para o sentido social das atividades 

humanas, significando que o desenvolvimento do aspecto 

afetivo/motivacional da personalidade tem relação com o meio 

social e nesta fase, por ter como a atividade principal  a 

brincadeira de papéis sociais que movimenta o psiquismo infantil, 

suas ações estabelecem formas de representação de um 

significado simbólico usadas pela criança. Já no Ensino 

Fundamental, a atividade predominante é a atividade de estudos 

com oportunidade do contato com conceitos e conhecimentos 

científicos que, segundo Davidov (1988), propiciam maior 

                                                           
1 Saiba mais no Texto do Ensino Fundamental. Disponível em: 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo

_ef2.pdf 

 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_ef2.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_ef2.pdf


 
 

 
 

abstração do pensamento teórico, capacidade de reflexão, análise 

e planificação mental.   

Os períodos devem estar interligados, no qual a criança, na 

Educação Infantil tem a atividade principal de relação com objetos 

e no final desta etapa, apresenta avanços e domínio sobre os 

mesmos; o social e o cultural contribuem para a constituição do 

homem, humanizando-se. Este desenvolvimento acontece por 

meio da ação mediada, neste momento, pelo professor, com o uso 

de instrumentos e signos. No Ensino Fundamental, o domínio das 

operações e ações com os objetos de cultura desenvolve o 

conhecimento científico. Mas ambas são extremamente ligadas, 

visto que, na Educação Infantil, os jogos de papéis possibilitam o 

desenvolvimento da autonomia, identidade, cooperação, criação, 

domínio da própria conduta e constitui uma condição necessária 

para a formação da atividade de estudo. Na idade escolar há a 

continuidade do aprendizado por causa da atividade principal, ou 

seja, o interesse da criança muda, pois, na primeira fase, a criança 

quando imita, experimenta o mundo dos adultos com as 

possibilidades que ela tem no momento.  

O ingresso na escola representa uma virada na vida da 

criança, mudando toda sua forma de existência, situa-a numa 

nova posição social e lhe possibilita novas relações com o adulto. 

O Ensino Fundamental marca o início de um novo período na vida 

da criança, em que o desenvolvimento de seu psiquismo será 

guiado por um novo tipo dominante de atividade: a atividade de 

estudo. Como concebeu Davydov (2008 apud PASQUALINI, 

2014), a atividade de estudo é aquela mediante a qual, a criança, 

orientada pelo professor, se apropria de forma sistemática do 



 
 

 
 

conteúdo das formas desenvolvidas de consciência social (ciência, 

arte, filosofia) e das habilidades necessárias para agir nessas 

esferas da prática social. 

É necessário compreender cada período do desenvolvimento. 

Segundo Elkonin (1987, 2009) o jogo de papéis, que tem 

início na idade pré-escolar (dos 3 aos 6 anos aproximadamente), 

é a atividade-guia neste período do desenvolvimento. Utiliza-se 

esse termo “jogo de papéis” para designar a brincadeira infantil 

não estruturada, com regras subentendidas e papéis definidos, 

pelos quais as crianças reproduzem os papéis sociais adultos com 

a intenção de inserção na sociedade, criando condições concretas 

de ação, relacionadas com a sua vida, não podendo ser 

considerada como energia instintiva inata. Na medida em que, 

historicamente, as relações sociais do adulto e da criança 

diversificaram-se, o jogo de papéis desponta como necessidade 

psicológica de desenvolvimento. 

A atividade-guia é a atividade que proporciona o surgimento 

de outras que se tornarão guia em um próximo ciclo. Elkonin 

(1987) mostra exatamente que um período do desenvolvimento é 

organizado e gestado na fase anterior, ou seja, as ações que serão 

predominantes em uma etapa surgem de dentro da atividade-guia 

do estágio anterior, o que permite ao autor afirmar que o jogo de 

papéis desponta da atividade objetal manipulatória, atividade-

guia do período que antecede ao jogo protagonizado. Primeiro a 

criança necessita reconhecer a existência de um objeto, depois ela 

compreende a função social do mesmo, para em seguida 

representar o papel de um adulto utilizando-o em ações dentro 

dos jogos de papéis. 



 
 

 
 

Ao se considerar então o desenvolvimento do ser humano, 

mas especificamente o da criança, no que se refere o 

desenvolvimento de suas faculdades humanas, quanto de suas 

capacidades motoras, é por meio do brincar que a criança 

reconhece suas potencialidades, expõe suas opiniões acerca da 

sociedade em que vive, demonstra seus sentimentos e 

julgamentos éticos e morais, comunica-se, revela sua consciência 

na busca de humanizar-se. “E é justamente assim que as funções 

se desenvolvem: quando são demandadas pela atividade, quando 

a atividade exige que entrem em funcionamento e avancem em 

complexidade” (PASQUALINI, 2013, p. 89). 

Portanto, a formação psíquica na fase de desenvolvimento 

infantil se dá na ação dentro da atividade do brincar, pois, como 

afirma Mello (2000, p.4), “[...] na base do agir humano (isto é, do 

trabalho) encontra-se a consciência como uma das condições 

essenciais para que o homem possa constituir-se como um 

elemento do gênero humano”. Sendo assim, para a criança neste 

nível de desenvolvimento físico, não há ainda atividade teórica 

abstrata, diante da consciência das coisas, por conseguinte, 

emerge nela, primeiramente, sob forma de ação. Uma criança que 

domina o mundo que a cerca é a criança que se esforça para agir 

neste mundo (LEONTIEV, 2006, p. 120). 

É na infância que a criança reproduz as ações observadas ao 

seu redor, sobretudo a partir dos jogos, no intuito de “viver” 

experiências do mundo adulto em suas atividades. Sente-se 

participando ativamente do processo de vida adulta e, desta 

forma, amplia suas ações, desenvolve sua criatividade e 

imaginação, conquistando assim uma relativa autonomia 



 
 

 
 

(LEONTIEV, 2006b). O mesmo autor ainda afirma que para 

consolidar o pleno desenvolvimento dos estudantes, a escola de 

forma geral, deve possibilitar o acesso aos bens culturais 

essenciais, garantindo a partir dessas atividades educativas, um 

pleno desenvolvimento humano. Neste sentido, o professor 

assume a importante tarefa na mediação e direção da criação de 

condições efetivas de desenvolvimento humano na educação 

sistematizada, tendo em vista o processo de socialização e 

humanização das crianças para que as mesmas possam avançar 

a cada dia (MELLO, 2006). 

Dando continuidade ao processo, Davydov (2008 apud 

PASQUALINI, 2014) explica que no início da vida escolar a 

apropriação do conhecimento ainda não se apresenta como uma 

necessidade para a criança, a qual constitui a base da atividade 

de estudo, formada durante o próprio processo de assimilação de 

conhecimentos teóricos elementares, à medida que ela realiza, 

juntamente com o professor, as ações de estudo mais simples ou 

iniciais. Isso significa que a necessidade não é um pré-requisito 

para a aprendizagem dos conteúdos escolares, mas deve ser 

produzida pelo próprio processo de escolarização. Contudo, é 

possível identificar determinadas pré-condições para a formação 

do conhecimento na criança, que são gestadas no período anterior 

do desenvolvimento (DAVYDOV, 2008 apud PASQUALINI, 2014), 

ligadas fundamentalmente ao despertar de interesses estáveis 

pela aprendizagem, sobre os fenômenos do mundo circundante e 

à aspiração a realizar uma atividade socialmente significativa. 

Nesta mesma perspectiva, Asbahr (2011) também explica: 



 
 

 
 

A necessidade da atividade de estudo concretiza-se 
na diversidade de motivos exigidos na realização, 

pelas crianças, das ações de estudo. São essas 
ações que impulsionam os estudantes a assimilar 

os procedimentos de reprodução dos 
conhecimentos teóricos. (ASBAHR, 2011, p. 64) 

E continua (2011, p. 66), “No caso da atividade de estudo, os 

estudantes não criam os conceitos teóricos e sim os assimilam”. 

É papel do professor 

[...] propor tarefas de estudo que possibilitem aos 

estudantes a reconstrução do movimento dialético 
do pensamento, ou seja, a reprodução do caminho 

histórico de elaboração do conceito, como se 
fossem “coparticipantes da busca científica 
(ASBAHR, 2011, p. 66). 

O ensino escolar, responsável por apresentar aos alunos os 

conhecimentos teóricos (histórica e socialmente construídos), 

oferece a aproximação e estratégias acerca das análises, das 

reflexões e do pensamento em relação ao saber científico. 

No decorrer da experiência humana social e 
histórica, métodos e formas de pensamento, 

reflexão e ação, relacionados à ciência, à arte, à 
filosofia, vão se constituindo como conceitos. É por 

meio da atividade de estudo que os alunos podem 
se apropriar dessas formas de pensamento e 
utilizá-las na compreensão da realidade. (DA 

MADEIRA FREITAS, 2017, p. 390) 

 

Faz-se, então, necessário estruturar o ensino dos conceitos e 

conteúdos historicamente construídos. Tal ação está pautada no 

papel do professor, que orientará os alunos quanto à apropriação 

dos conceitos e utilização consciente dos mesmos nas resoluções 

dos problemas, não só os escolares, mas também os da vida fora 

desta instituição, levando o ensino escolar a influenciar “o 

desenvolvimento integral da personalidade dos alunos” (DA 

MADEIRA FREITAS, 2017, p. 391). 



 
 

 
 

Nas séries iniciais do Ensino Fundamental é essencial que o 

educador introduza os alunos à atividade de estudo, levando em 

conta sua característica coletiva, visto que é intermediada pelo 

próprio professor e desenvolvida entre os alunos. Esta coletividade 

permitirá que, mediante suas interações, que permeiam reflexões 

individuais e em grupo, a criança, movida também pelo desejo de 

aprender, se torne sujeito de sua atividade. 

O professor, personagem central no processo de formação da 

atividade de estudo, deve propiciar aos alunos situações que 

promovam a “autonomia na resolução e proposição das tarefas de 

estudo e a formação da capacidade de estudar” (ASBAHR, 2011), 

orientando e organizando constantemente este desenvolvimento. 

Faz-se necessário, ainda, que o trabalho do educador oportunize 

aos educandos situações e momentos inventivos e de indagações, 

tendo em vista o papel criativo e investigativo atribuído à atividade 

de estudo. 

Sendo assim, cabe ressaltar a importância do planejamento 

adequado desta atividade por parte do professor, a fim de se levar 

em conta a motivação do aluno e sua experiência prévia em 

relação à atividade de estudo proposta, despertando motivos para 

aprender, direcionando-o a um desenvolvimento integral. 

 

Alinhamento do Currículo Comum do Ensino 

Fundamental com a BNCC 

 

A criança quando ingressa no Ensino Fundamental, vivencia 

uma transformação, modifica-se sua posição no que diz respeito 

às relações sociais, há a assimilação dos conteúdos científicos de 



 
 

 
 

maneira sistematizada, significativos em consonância com 

diretrizes ajustadas de modo histórico e coletivo. O motivo de 

estudar direciona a conquista dos conhecimentos teóricos. 

    Mas a criança, para mudar seus conhecimentos, precisa, 

desde a Educação Infantil, ter oportunidades de exercer seus 

esforços mentais, ou seja, é preciso que se ensine a pensar, criar 

situações para um pensamento ativo, estimular o aluno a realizar 

as atividades de maneira que os resultados sejam positivos. 

Marsiglia (2013) ressalta que o professor deve criar situações para 

que o próprio aluno controle seus métodos de estudo e organize 

suas próprias tarefas. É necessário que tenham momentos onde 

possam aprender a ouvir explicações, observar ações, fazer 

anotações de conteúdo, expor ideias, entre outros. 

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica 

requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças 

introduzidas. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2017) tem 

por objetivo garantir a integração e continuidade do processo de 

aprendizagem da criança, respeitando sua singularidade e as 

diferentes relações que ela estabelece com o conhecimento, assim 

como a natureza das mediações de cada etapa onde o aluno sabe 

o que é e seja capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade 

de seu percurso educativo. 

  Para o professor do Ensino Fundamental I ter um 

direcionamento do trabalho em relação às crianças que estão 

transitando da Educação Infantil para uma nova fase é necessário 

seguir conteúdos essenciais, interligados entre as etapas, para 

que não haja uma ruptura da aprendizagem, e sim uma 

continuidade e um aprofundamento dos conhecimentos das 



 
 

 
 

mesmas. O professor, pela mediação, a necessidade e o motivo, 

ocasiona uma transformação no próprio estudante em seu 

processo histórico e cultural, motivando-o em seu 

desenvolvimento e na apropriação do conhecimento científico. 

 Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), houve a necessidade de um ajuste dos conteúdos do 

Currículo Comum do Ensino Fundamental do município de Bauru, 

se alinhando ao sistema educacional nacional, visto que este 

documento traz a etapa de transição. 

Segundo a BNCC (BRASIL 2017, p. 53) 

é indispensável um equilíbrio entre as mudanças 
introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o 

acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se 
construa com base no que os educandos sabem e 

são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a 
descontinuidade do trabalho pedagógico. 

 

Junto a este argumento, a BNCC expõe as sínteses de 

aprendizagens, levando em consideração os direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento, e que são previstos nos 

campos de experiências (mostrados no quadro abaixo), tornando-

se elementos indicativos e balizadores no trabalho de ampliação e 

aprofundamento da aprendizagem que é explorado na Educação 

Infantil com continuidade no Ensino Fundamental. 

A partir desta fundamentação, foi criada uma matriz de 

conteúdo, em cada área do conhecimento, para atender a este 

processo abrangendo tanto os objetivos de aprendizagem da 

Educação Infantil como do Ensino Fundamental, respeitando a 

base teórica do Currículo Comum do Ensino Fundamental do 

município de Bauru. 



 
 

 
 

Como o processo de transição acontece, preferencialmente, 

no primeiro semestre do primeiro ano do Ensino Fundamental 

foram respeitados os conteúdos já existentes, mesmo depois da 

adequação com os objetos de conhecimentos trazidos pela BNCC.  

Para a organização de cada assunto nas diferentes áreas do 

conhecimento, foi tomado como base os Campos de Experiências 

da Educação Infantil, com exceção de Inglês que não faz parte da 

matriz de conteúdo deste segmento, ficando da seguinte maneira: 

 

ÁREA COMPONENTE 

CURRICULAR DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPONENTE 

CURRICULAR DA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Linguagens Língua Portuguesa Língua Portuguesa Escuta, Fala, Pensamento e 

Imaginação 

Inglês -------- -------- 

Arte Artes Visuais 

  

Música 

Traços, sons, cores e 

formas 

Específico da Proposta do 

Município de Bauru 

Educação Física Cultura Corporal Corpo, gestos e 

movimentos 

Matemática Matemática Matemática Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

Ciências da 

Natureza 

Ciências Ciências da Natureza Corpo, gestos e 

movimentos 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 



 
 

 
 

Ciências 

Humanas 

História e Geografia Ciências da Sociedade O eu, o outro e o nós 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

 

Em Língua Portuguesa, no que se refere ao trabalho com 

gêneros, a Educação Infantil utiliza o termo gênero discursivo ou 

do discurso onde há uma influência mais forte de Mikhail Bakhtin 

(2016) e no Ensino Fundamental, gênero textual, defendido por 

autores brasileiros, por exemplo, Marcuschi (2008). 

Os gêneros discursivos na Educação Infantil são considerados 

como práticas de referências, ou seja, são gêneros que circulam 

na sociedade e são utilizados no ensino dos alunos, evidenciando 

as formas de diálogo, a interação com o outro, a comunicação e 

como a língua se constitui.  Os gêneros discursivos são 

considerados como as práticas de referências sociais; com os 

gêneros textuais, o trabalho é realizado com a finalidade de ensino 

como práticas e atividades de linguagem, ou seja, objeto de 

ensino da língua materna. 

Assim, reforçando esse aspecto, Marcuschi (2008, p. 81-82) 

comenta que 

Trata-se de “reiterar a articulação entre o plano 

discursivo e textual”, considerando o discurso como 
o “objeto de dizer” e o texto como o “objeto de 

figura”. O discurso dar-se-ia no plano do dizer (a 
enunciação) e o texto no plano da esquematização 
(a configuração). Entre ambos, o gênero é aquele 

que condiciona a atividade enunciativa. 

O período de transição, com relação aos gêneros, solicita uma 

percepção nas produções escritas e orais, veiculando seus 

portadores. Neste momento, o importante não é trabalhar todos 



 
 

 
 

os gêneros apresentados, mas focar nos que ainda fazem o 

percurso entre as fases, organiza a linguagem humana, 

desenvolvem maiores possibilidades na constituição da 

imaginação nas crianças que vivenciam a leitura e escuta de 

histórias e a memória e será a base para o desenvolvimento dos 

demais. 

Neste sentido, pode-se considerar o gênero adivinha como 

um exemplo. Na realização de atividades com este tipo de texto, 

o lúdico torna-se presente, facilita o processo de aprendizagem, 

incentiva a descoberta de novos desafios, envolve jogos de 

linguagem, ações nas formações de palavras e frases, leitura e 

interpretação de textos. O movimento é vivo, dinâmico e há um 

motivo para a criança buscar soluções dando sentido ao seu 

aprendizado, tornando-o significativo e eficaz em seu 

desenvolvimento. 

Nas demais áreas, os conteúdos foram distribuídos e tratados 

respeitando suas unidades temáticas e os objetivos a serem 

atingidos. Mas é necessário utilizar meios que tornem o 

aprendizado com sentido e significado para a criança, como por 

exemplo jogos protagonizados, experiências, visitas, 

dramatizações, entre outros. 

Para finalizar, o sujeito a ser formado é o estudante e as 

ações direcionadas a ele devem promover o desenvolvimento, a 

apropriação da cultura e do conhecimento científico. O professor 

é a principal figura que direciona a aprendizagem, colabora na 

formação das funções psíquicas superiores, destacando a 

sensação, a percepção, a atenção, a memória, a linguagem, o 



 
 

 
 

pensamento, a imaginação, a emoção e o sentimento e contribui 

decisivamente para a sua transformação. 

 

O Processo de Transição entre o Ensino Fundamental I 

e o Ensino Fundamental II 

 

Diante do cenário apresentado quanto à transição da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, coube também a 

discussão sobre o processo de transição entre o 5º ano (Ensino 

Fundamental I) e o 6º ano (Ensino Fundamental II). 

Desta forma, é necessário que esta reflexão venha embasada 

com fundamentos e princípios da teoria Histórico-Cultural, bem 

como norteado pela reconstrução e adequação segundo o que 

propõe a BNCC, sem descaracterizar a identidade e a autonomia 

do currículo municipal, elaborado de forma coletiva. 

Segundo a BNCC é preciso 

Realizar as necessárias adaptações e articulações, 
tanto no 5º ano quanto no 6º ano, para apoiar os 

alunos nesse processo de transição, pode evitar 
ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-
lhes maiores condições de sucesso. (BRASIL, 2017, 

p. 59) 

No Sistema Municipal de Bauru existem 05 unidades 

escolares que contemplam, desde o 1º ao 5º ano (Ensino 

Fundamental I) até o 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental II). 

Nestas unidades é possível observar a continuidade do processo 

de ensino aprendizagem do ensino fundamental, contudo 

respeitando suas particularidades, tanto no aspecto 

organizacional, quanto pedagógico. 



 
 

 
 

Neste sentido, é preciso que os professores se sintam seguros 

e preparados para auxiliarem os alunos durante a transição, bem 

como tenham a consciência da importância do papel social da 

escola e de seu ofício. 

A transição do 5º (quinto) para o 6º (sexto) ano não se 

constitui apenas como uma mudança de nível de ensino, marcada 

por uma nova organização pedagógica e curricular, é um momento 

de transformações, tanto biológicas quanto psicológicas, na vida 

do aluno. 

A escola é um local social privilegiado que tem por objetivo a 

apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados, 

enquanto professor é a figura que concretiza esses objetivos. Para 

tanto, ao ter essa perspectiva de escola e de professor, o currículo 

é o documento que norteia as ações dos educadores que serve 

como suporte da ação pedagógica. 

Assim, o professor, com base nos conhecimentos acumulados 

e norteados pelo currículo precisa definir ações, eleger 

instrumentos e avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 

 Isso é corroborado pela teoria Histórico-Cultural, sobre a 

importância da mediação na relação de ensino e aprendizagem, 

fundamental para a apropriação correta do conhecimento. Todo 

ensino parte do pressuposto da mediação, na relação direta entre 

professor e aluno, no caso da escola, pois “[...] podemos entender 

que a aprendizagem não ocorre espontaneamente e apenas 

tomando-se por base as condições biológicas do sujeito, mas que 

é mediada culturalmente” (MOURA, et al, 2016, p. 96) 

Ao tomar por base o papel da mediação no processo de 

ensino, cabe, neste momento, contribuir com questões 



 
 

 
 

pertinentes que auxiliarão o professor durante a transição do 

Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II. 

Segundo a teoria Histórico-Cultural, a aprendizagem ocorre 

de forma diferente para cada período do desenvolvimento, o que 

se denomina atividades guias. As atividades guias não 

correspondem a uma única atividade, mas é a que está em 

primeiro plano e que guia o desenvolvimento do educando. 

Durante o período que o aluno está no Ensino Fundamental I ele 

transitou da atividade guia jogos de papéis para a atividade de 

estudo e no momento em que ele sair do Ensino Fundamental I e 

se encaminhar para o Ensino Fundamental II ele estará entre a 

atividade de estudo e a comunicação íntima e pessoal. 

A atividade de estudo “é caracterizada pelo motivo 

fundamental de estudar para preparar-se para o futuro” 

(MARTINS, et al, 2016, p. 201) e a comunicação íntima e pessoal 

“trata-se de uma maneira de reproduzir, com outros adolescentes, 

as relações existentes entre os adultos” (idem, idem, p. 198). 

Durante este processo, entendemos que as relações entre o 

grupo, ou seja, seus interesses estão intrinsecamente 

relacionados ao convívio de seu coletivo social e bem como a 

aceitação enquanto adolescente em transição para a vida adulta. 

Com base nessa premissa, pode-se inferir que, 

nesse momento histórico-social, o adolescente não 
é mais considerado criança, muito menos adulto. 

Trata-se de uma fase em desenvolvimento, em 
transição, e tal asserção pressupõe que exista (ou 
deveria existir) um ser mais desenvolvido que o 

adolescente, qual seja: o adulto. (MARTINS, et al, 
2016, p. 199) 

Diante deste contexto, é compreendido que as atividades 

precisam estar atreladas a situações que promovam o trabalho em 



 
 

 
 

grupo, a responsabilização por tarefas e a consequente autonomia 

frente ao aprendizado. Isto não significa que o professor perca sua 

identidade, mas que conduza este processo de forma intencional, 

sistematizada e organizada. A organização pedagógica, objetivada 

na atividade de ensino promove a ação do estudante. Todo o 

ensino deve estar baseado no conhecimento do desenvolvimento 

dos alunos, para que o planejamento seja de fato coerente com 

as necessidades dos educandos. O ensino, sobretudo 

[...] deve ter a finalidade de aproximar os 

estudantes de um determinado conhecimento (...) 
é fundamental que, no processo de ensino, o objeto 

a ser ensinado seja compreendido pelos estudantes 
como objeto de aprendizagem. Para a teoria 
histórico-cultural, isso só é possível se esse mesmo 

objeto se constituir como uma necessidade para 
eles. Assim, os conhecimentos teóricos são ao 

mesmo tempo objeto e necessidade na atividade de 
aprendizagem. (MOURA, et al, p. 105) 

 

No processo ensino-aprendizagem, o papel do professor é de 

mediador desta aprendizagem escolar. Ele deve oportunizar que 

seus alunos aprendam os saberes escolares em interação com o 

outro e não apenas recebam-no passivamente. Bulgraen (2010, 

p.37) ao analisar a atuação do professor como mediador dos 

conhecimentos escolares, nos diz que:    

[...] na relação de ensino estabelecida na sala de 
aula, o professor precisa ter o entendimento de que 
ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento, mas, ao contrário, é possibilitar ao 
aluno momentos de reelaboração do saber dividido, 

permitindo o seu acesso crítico a esses saberes e 
contribuindo para sua atuação como ser ativo e 
crítico no processo histórico-cultural da sociedade. 

Assim, a finalidade do ensino não está pautada apenas no 

cumprimento de determinações curriculares, mas no atendimento 



 
 

 
 

de necessidades dos educandos para a inserção dos mesmos no 

mundo social e cultural. 

De forma prática, o processo de transição precisa contemplar 

ações mediadas pelos professores, por meio de atividades que 

contribuam para o desenvolvimento da autonomia, fortalecimento 

das relações entre o grupo, bem como o complexificação dos 

conteúdos iniciados no Ensino Fundamental I, em uma espiral 

dialética. Segundo Martins, et al., 2016, p. 203, 

a educação escolar deve incitar o aumento da 

independência do adolescente. O adolescente deve, 
agora, preparar suas tarefas em ajuda dos adultos, 

deve organizar seu tempo e encontrar meios para 
resolver suas atividades. 

Com isso em mente, todas as ações pedagógicas, elaboradas 

de forma sistematizada, organizada e intencional, devem permitir 

o aumento gradativo da independência do aluno, mas ao mesmo 

tempo garantir a mediação efetiva. 

Após a apresentação desse panorama, cabem às unidades 

escolares que possuem os dois segmentos do Ensino 

Fundamental, a proposição de ações em conjunto com professores 

de 5º e 6º ano de atos possíveis que auxiliem durante a transição, 

para que se sintam acolhidos e motivados às aprendizagens 

significativas e que tenham sentido. 

Não existe uma fórmula ou regra, mas o trabalho 

desenvolvido pelo professor precisa estar pautado em teorias 

coerentes e em ações sistemáticas e intencionais, pois desta 

forma os educandos se sentirão motivados e a aprendizagem 

ocorrerá de forma tranquila, sem que haja uma ruptura no 

desenvolvimento. 



 
 

 
 

O papel do professor em toda a trajetória do estudante é de 

suma importância, pois para a Teoria Histórico-Cultural toda 

atividade com intencionalidade mediada resulta em 

desenvolvimento. Assim, mais uma vez destaca-se a importância 

do educador e a autonomia do mesmo frente às decisões e ações 

pedagógicas, que tem por objetivo atender às necessidades dos 

estudantes.  
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O presente texto tem como objetivo esclarecer sobre a 

importância da ferramenta avaliação no processo didático-

pedagógico, bem como elucidar quais são as orientações específicas 

de cada segmento de ensino: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. A discussão sobre a avaliação se faz pertinente tendo 

em visto o aspecto formativo da mesma, inclusive em consonância 

com a Teoria Histórico Cultural que preconiza o diagnóstico do 

desenvolvimento dos educandos e, a partir destes indicar aos 

professores quais são as ações necessárias para potencializar a 

aprendizagem e consequentemente consolidar os conhecimentos 

historicamente acumulados.  

Outro ponto necessário esclarecer é ao que se refere sobre a 

reorganização de orientações acerca da avaliação, se fazendo 

importante diante das exigências para a implantação da BNCC no 

currículo do Sistema Municipal. Apesar da clareza que temos com os 

pressupostos teóricos e que tipo de indivíduo queremos formar, é 

preciso considerar novas orientações e determinações legais para que 

a Educação Brasileira caminhe de forma a ofertar um ensino de 

qualidade e igualitário.  

De acordo com a própria BNCC, a mesma e os currículos 

possuem  

 

(...) papeis complementares para assegurar as 
aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da 



Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se 

materializam mediante o conjunto de decisões que 
caracterizam o currículo em ação. (BRASIL, 2018, p16) 

 

Ainda de acordo com o documento “(...) são essas decisões que 

vão adequar a BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos 

sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como 

também o contexto e as características dos alunos”. (BRASIL, 2018, 

p. 16)  

Para tanto, as orientações que seguirão irão de encontro com 

todo o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares, levando-se 

em consideração a realidade em que vivemos e ao mesmo tempo 

assegurando a todos os alunos um ensino que prima pelo elo que une 

teoria e prática em todos os processos de ensino de e de 

aprendizagem, pois em todos os momentos organizados e planejados 

pelos professores são oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento.  

 Assim sendo, nos próximos tópicos iremos abordar o papel da 

avaliação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I e II.  

 

1. O papel da Avaliação no Processo de Ensino e 

Aprendizagem  

 

Historicamente, a avaliação foi entendida como um simples 

instrumento que deveria ser empregado, exclusivamente, ao final do 

processo de ensino para medir e classificar a aprendizagem dos 

alunos, apresentando-se de forma estática e até mesmo punitiva, 

pouco contribuindo para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Numa perspectiva atual e baseados na Teoria Histórico Cultural, 

que possui em sua essência uma preocupação com a transformação 

social, a avaliação passa a ser entendida em sua completude como 

parte do processo educativo, intrínseca ao processo de ensino e 



dessa forma, como um importante instrumento norteador da ação 

docente, por meio do qual o professor identifica os saberes dos 

alunos e pode definir seu ponto de partida constantemente para 

alcançar os objetivos propostos sendo, portanto, fundamental ao 

planejamento e replanejamento didático, embasando o caminho de 

ensino a ser trilhado. Consiste, de acordo com Lukesi (2005) no 

estabelecimento de um juízo de valor, no qual compara-se  aquilo 

que se espera com o que se apresenta, para  a partir daí realizar uma 

tomada de decisão. Ainda de acordo com Fonseca e Santos (2020),  

 

[...] avaliar é organizar pedagogicamente as ações 

didáticas de forma a colaborar com a apropriação 
cultural dos educandos. Avaliar é trazer à tona as 

potencialidades e as dificuldades dos alunos. Avaliar é 
auto avaliar o trabalho docente, pois é este quem vai 

dar o norte, o direcionamento e conduzir a 
aprendizagem para a sua finalidade, a apropriação dos 
alunos e a modificação de sua prática social. (p.44) 

 

Dentro desta perspectiva podemos considerar que a avaliação 

tanto na Educação Infantil, quanto no âmbito do Ensino Fundamental 

precisa urgentemente adquirir o status mediador do processo, pois é 

ele quem vai conduzir as ações dos educadores frente aos novos 

desafios de aprendizagem, bem como na promoção do 

desenvolvimento dos educandos.  

 

 

2. Avaliação na Educação Infantil  

 

A avaliação na Educação Infantil é uma premissa necessária 

para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Esta pode 

ocorrer por meio da observação, acompanhamento e registros do 

desenvolvimento da criança pelo professor. Constitui-se um momento 

em que se verifica a apropriação dos conteúdos e o avanço 

alcançado. A avaliação do professor é um importante fator para 



traçar os objetivos e orientar a sua prática. Portanto, os registros das 

etapas alcançadas e as produções da criança, durante o processo de 

ensino-aprendizagem, são os instrumentos avaliativos da Educação 

Infantil.  

Segundo Luckesi (2005), a avaliação se constitui instrumento 

de diagnóstico da situação, com o objetivo de redefinir novos 

encaminhamentos para a promoção da aprendizagem.  

[...] o ato de avaliar implica dois processos articulados e 
indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível uma 
decisão sem um diagnóstico, assim como não faz sentido um 

diagnóstico, sem uma consequente decisão. (LUCKESI, 
2005, p.42). 

 

Na Educação Infantil, segundo a LDB, Lei nº 9. 394/96, art. 31, 

“a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao Ensino Fundamental.” (BRASIL, 1996). 

Ainda de acordo com a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 

2009 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil): As 

instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo: 

 

A observação crítica e criativa das atividades, das 
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 

Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e 
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc); 

A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da 
criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos 
de transição vividos pela criança.  

Documentação específica que permita ás famílias conhecer o 
trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação 
Infantil. A não retenção das crianças na Educação Infantil.  

Na transição para o Ensino Fundamental a proposta 
pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade 
no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 
antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino 

Fundamental. 



 

Neste sentido, o professor ao avaliar utiliza-se de todos os 

instrumentos possíveis neste contato com a criança. Assim tem 

condições de redimensionar a sua prática visando à superação das 

dificuldades para alcançar os objetivos propostos. Ressalta-se que o 

processo de avaliação nesta etapa educativa não pode ser baseado 

em observações informais, mas sim planejado (intencional) em 

função dos objetivos constantes no currículo e de acordo com as 

atividades guias de cada período do desenvolvimento infantil. 

Segundo Gobbo (2019) 

 

A avaliação, como elemento norteador do planejamento de 
ensino, é conteúdo constituinte do Projeto Político-

Pedagógico na educação infantil, estruturando-se a partir da 
realidade social, na qual a criança está inserida. Pensando 
em tal consideração, o Projeto Político-Pedagógico para a 

Educação Infantil organiza os processos avaliativos por meio 
de registros e acompanhamentos de etapas alcançadas nos 

cuidados e na educação para crianças de zero a cinco anos e 
onze meses. 

  

Dessa forma, o processo avaliativo, envolve vários aspectos: 

físicos, afetivos, cognitivos, linguísticos e socioculturais, pois de 

acordo com Zabalza (1998), a avaliação na educação Infantil é 

acompanhada de variados instrumentos, destinados às múltiplas 

formas de registros, que permitem ajustes e retomadas de ações já 

realizadas. Assim, é um momento dialógico e também coletivo, pois 

considera os aspetos de desenvolvimento de cada criança e da turma 

em geral. 

A formação do professor acerca do desenvolvimento infantil e 

sobre como a criança aprende em cada etapa do desenvolvimento, 

torna-se o ponto fundamental para que todo o processo de 

planejamento, prática e avaliação atinja os objetivos esperados. 

A Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do Município de 

Bauru oferece este embasamento teórico necessário para a formação 



dos professores, pois se detém num estudo de cada período do 

desenvolvimento e as atividades que fazem avançar o psiquismo 

infantil. 

 

 

3. Avaliação no Ensino Fundamental I e II 

 

 

A avaliação no segmento do Ensino Fundamental I e II trata-se 

de algo que acontece o tempo todo, uma vez que todas as atividades 

desenvolvidas possuem objetivos que devem ter seu alcance 

avaliado, para o estabelecimento novos objetivos, com vistas a 

incorporação do conhecimento por parte dos alunos.  

 Por isso, é necessário que o mesmo tenha caráter intencional, 

com roteiros de observação que possam direcionar para as próximas 

etapas e as intervenções necessárias mesmo durante a execução das 

tarefas. 

O primeiro ponto a ser observado é o significado de avaliar um 

aluno. Luckesi (2005) destaca que avaliar significa acolher, para 

então decidir o que fazer, algo que compete ao avaliador, sendo 

importante discutir o papel do professor dentro do processo de 

avaliação. O autor destaca que não há como avaliar algo excluindo ou 

fazendo um julgamento prévio, não sendo possível nada fazer com 

um objeto, ação ou pessoa que tenham sido recusados previamente. 

Dessa forma, independente da realidade apresentada, satisfatória ou 

não, ela deve ser vista, encarada e acolhida no seu ser e modo de 

ser, para então decidir o que fazer. 

Podemos inferir que, avaliar implica em dois processos 

articulados e indissociáveis que são o diagnosticar e o decidir, pois 

não é possível uma decisão sem diagnóstico, nem tão pouco um 

diagnóstico sem decisão. 



Isto posto, podemos verificar que o processo pedagógico se 

inicia pela avaliação e não pelo ensino, trilhando um caminho que 

segue os seguintes passos:  avaliação, ensino aprendizagem e 

avaliação.  

Essa concepção está intrinsecamente relacionada à Teoria 

Histórico-Cultural, quando da identificação das etapas de 

desenvolvimento dos alunos (zonas de desenvolvimento), iminente, 

real e potencial (Vigotski, 2014).  

Quando da Zona de Desenvolvimento Iminente, é preciso que o 

professor tenha clareza de suas condições de sua realidade, 

condições de trabalho e do conteúdo que irá transmitir e reelaborar 

com seus alunos para possibilitar que eles situados no ambiente 

escolar incorporem o conhecimento como elemento fundamental de 

sua formação tanto intelectual, quanto social.  

Nessa premissa, a aprendizagem não se inicia de conteúdos ou 

conhecimentos vagos, mas de uma compreensão do que é possível 

aprender a partir de observações, registros e outros instrumentos 

que possibilitem ao professor a identificação do conhecimento real do 

aluno e do que pode ser desenvolvido a partir do ensino.    

De acordo com Vigotski (2014),  

O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos 

adultos poderá fazê-lo amanhã por si só. A área de 
desenvolvimento potencial permite-nos, pois, 

determinar os futuros passos da criança e a dinâmica 
do seu desenvolvimento e examinar não só o que o 
desenvolvimento já produziu, mas também o que 

produzirá no processo de maturação. (...) Portanto, o 
estado do desenvolvimento mental da criança só pode 

ser determinado referindo-se a dois níveis: o nível de 
desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento 
em potencial. (p. 113) 

 

Podemos compreender assim que o nível de desenvolvimento 

efetivo é o nível real e o potencial o iminente e desta forma, nos 

sugere que a aprendizagem precisa ser constantemente 

acompanhada, ou seja, avaliada, para que o que professor tenha um 



norteador de suas ações pedagógicas para a promoção do 

desenvolvimento e da aprendizagem.  

Como podemos verificar, a avaliação está presente em todos os 

momentos mesmo que de forma pequena ou informal, servindo como 

importante instrumento para obtenção de clareza do que foi realizado 

e do nível de domínio do conteúdo, contudo sem se esquecer o viés 

intencional da avaliação.  

 

Importante destacar que o professor avalia seu desempenho 

didático-pedagógico como mediador, oferece a si uma devolutiva, de 

seu trabalho para nova tomada de decisão para dar continuidade nele 

da forma de condução ou para modificá-lo ou melhorá-lo. 

O aluno, por sua vez, tem dois momentos distintos dessa 

avaliação. Primeiramente realiza uma síntese unindo o conhecimento 

que tinha com o novo conhecimento, apresentado pelo professor, 

representando uma nova totalidade. Isto porque no início do estudo 

de um determinado assunto, tinham uma totalidade empírica 

proveniente de sua vivência social ou de estudos anteriores e isso 

após analisado, desconstruído explicitado pelo conteúdo científico 

cultural, forma uma nova totalidade concreta do pensamento, sendo 

o momento da percepção, a catarse em si. 

 Em outro momento, o professor avalia todo o trabalho 

desenvolvido junto a seus alunos, devendo refletir sobre como 

encaminhou o conhecimento teórico e como este pode e deve se 

transformar em prática social além  dos muros da escola, 

organizando sua continuidade  e novas unidades de ensino. 

 Já para os alunos a avaliação conclusiva, consiste não na 

catarse e sim na verificação de como e quanto o conteúdo teórico 

consistirá em ação em sua vida, em um compromisso social 

esperado, o que se materializa em ação ou em uma nova forma de 

pensar, de analisar a realidade, enfim uma nova forma de cidadania. 



Desse modo, aluno e professor devem avaliar sua nova atitude 

diante do conteúdo ensinado e aprendido e as estratégias que 

adotarão para uso dos novos conhecimentos adquiridos.  

Diante desses pressupostos, tendo o sistema municipal de ensino 

de Bauru e assim o presente currículo, adotado como concepção 

teórica a Teoria Histórico, destacamos que o Regimento Comum das 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental nos traz que a avaliação 

interna do processo de ensino e da aprendizagem deve ser realizada 

de forma contínua, cumulativa e  sistemática, visando diagnosticar  o 

nível de aprendizagem do aluno em relação a programação curricular 

prevista e desenvolvida para o curso. 

Em seu artigo 62, parágrafo 3º, nos traz: 

A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem 

tem por objetivos:  

1- Diagnosticar e registrar os progressos do 
estudante e suas dificuldades; 

2- Possibilitar que os estudantes autoavaliem 

seu desenvolvimento; 
3- Orientar os estudantes quanto aos esforços 

necessários para superar as dificuldades;  
4- Fundamentar as decisões quanto á 

necessidade de procedimentos paralelos ou intensivos 

de reforço e recuperação da aprendizagem, de 
classificação e reclassificação de alunos; 

5- Orientar as atividades de planejamento e 
replanejamento dos conteúdos curriculares. 

 

Neste sentido, é importante ressaltar que a avaliação, é além de 

instrumento didático-pedagógico é uma ferramenta de gestão 

organizacional, que possui por intuito não o de “medir” ou 

“monitorar” as ações dos educadores, mas de garantir respaldo em 

suas ações e acompanhamento da aprendizagem dos alunos e na 

garantia dos direitos fundamentais dos estudantes.  
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“Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é 
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Apresentamos a nova Matriz Curricular de Arte para o Ensino 

Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Bauru alinhada à 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). Trata-

se de um texto de caráter descritivo, argumentativo e 

complementar ao Currículo de Arte para o Ensino Fundamental do 

Sistema Municipal de Bauru (BERTIZOLI et al., 2016).  

Este trabalho se pautou em um processo colaborativo que 

uniu esforços de vários profissionais comprometidos com um 

ensino de Arte de qualidade voltado a nossos estudantes. Foram 

momentos de trocas significativas, norteados por muitos estudos, 

pesquisas, capacitações e permeados por reflexões e discussões 

acerca do assunto. Cada profissional, segundo sua formação 

específica para as linguagens artísticas colaborou com 

apontamentos significativos que em muito contribuíram para a 

consolidação desta nova versão.  

Levando-se em conta o caráter norteador da BNCC e 

apoiando-se no posicionamento de Saviani (2011) que concebe o 



 
 

 
 

currículo como um conjunto de atividades nucleares, de 

responsabilidade das instituições escolares, no sentido de planejar 

e organizar as demandas educativas que norteiam a aquisição do 

saber sistematizado historicamente acumulado, esta Matriz de 

Conteúdos procurou se constituir embasando-se em flexibilidade 

e movimento, posto que dever ser viva e em contínua construção, 

reflexão e crítica. 

Sendo assim, é dada a cada instituição escolar e a cada 

profissional da educação especialista em arte, bem como aos 

gestores, autonomia e flexibilidade para gerir a realidade objetiva 

de sua unidade escolar. Portanto, acentuamos que estes 

profissionais devem se sentir livres para decidir em detrimento 

das normativas, valorizando o modo que considerar mais 

conveniente e adequado, respeitando suas realidades locais.  

Não se pode pensar em discutir a arte na escola como um 

campo isolado. A arte está entretecida epistemologicamente em 

uma proposta curricular. E aqui não é diferente. Está assim 

definido o objetivo geral da área de arte: 

Essa Matriz Curricular tem como objetivo 

possibilitar aos alunos do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru, ao final do Ensino Fundamental: 

“Desenvolver a consciência estética frente à 
realidade compreendendo a arte como atividade 
genuinamente humana capaz de sintetizar, por 

meio de suas expressões, a criatividade e a poética 
do homem, sabendo identificar a diversidade de 

manifestações artísticas elaboradas ao longo da 
história, os contextos nos quais foram produzidas, 
por meio do estudo e do exercício de processos de 

apreciação e criação, respeitando e valorizando o 
patrimônio artístico e cultural da humanidade, bem 

como, o papel social do artista como trabalhador e 
produtor de cultura. (BERTIZOLI et al, 2016, p. 
396). 



 
 

 
 

É importante pensar que desde a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996 (LDBen 

9394/96), objetivos que transcendem os interesses nacionais já 

estavam delimitados: a necessidade de adequação da educação a 

requisitos postos pelo mercado de trabalho. Fortemente 

influenciada pela ideia de habilidades e competências, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, publicados em 1998, 

se guiavam pelas exigências do mundo produtivo. Não é diferente 

na elaboração da Base Nacional Curricular Comum. As influências 

externas ao Brasil definem os parâmetros das políticas 

educacionais. Uma base que determina um referencial comum de 

conteúdos e objetivos básicos, definindo possibilidade de 

aprendizagem e desenvolvimento, bem como de competências. A 

educação de qualidade e a educação como direito aparecem no 

documento da base, sem, contudo, ficarem definidas as condições 

e garantias para estas metas. As competências suplantam o 

ensino baseado no conhecimento científico. Esta perspectiva 

contrária basilarmente os ditamos da Psicologia Histórico-Cultural 

(PHC) que vislumbra no conceito científico a base de uma 

aprendizagem emancipatória. 

Ao considerar a realidade local e regional, valorizando a 

pluralidade cultural é possível superar a proposta da BNCC. 

Legitimar o papel de protagonismo do professor, a defesa de um 

currículo comprometido com a história, com o conhecimento 

científico e a garantia de condições objetivas para a materialização 

de um currículo com vistas à transformação social.  

Dessa forma, acreditamos termos caminhado mais alguns 

passos nesta jornada quixotesca em direção a esta seara tão 



 
 

 
 

desafiadora que é a educação. Temos consciência de que não se 

trata de uma Matriz ideal, mas de um texto orientador pautado 

por uma práxis pedagógica dialética e em contínua transformação.  

 

1. O Currículo Municipal de Arte e a BNCC 

 

Há algum tempo no Brasil, não muito remoto, o ensino de 

arte não era considerado obrigatório e se resumia a trabalhos 

manuais, ofícios e artesanatos, desenho geométrico, canto coral, 

atividades festivas, datas comemorativas, o teatro clássico ou a 

dança coreografada, o livre fazer, o fazer por fazer, etc. Ao longo 

de sua história evolutiva, a arte-educação tomou rumos 

significativos dentro dos currículos oficiais, reinventando-se a 

partir dos pressupostos da contemporaneidade.  

Sua primeira obrigatoriedade veio com a Lei nº 5692/1971, 

que regulamentou as diretrizes e bases da educação no Brasil, e 

instaurou a Educação Artística como disciplina obrigatória dos 

currículos das instituições de ensino de 1º e 2º graus.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBen) n° 9394/1996 a Arte aparece como área do conhecimento 

constituída pelas linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e 

Teatro. Norteados por estas diretrizes os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) (1997) conceberam orientações educativas e 

normatizações didáticas inerentes à área de Arte, preconizando os 

projetos de trabalhos e a interdisciplinaridade em cada 

modalidade artística.   

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (2017) a área de Arte foi apresentada em quatro 



 
 

 
 

linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro acrescida das 

Artes Integradas, concebendo-as de forma dialogal, relacionando 

os objetos de conhecimento às competências e habilidades1 

específicas deste componente. Segundo a BNCC, o processo de se 

fazer Arte deve importar tanto quanto o produto final das ações 

educativas, colocando o educando como o protagonista, individual 

e/ou coletivamente, dos processos educacionais, garantindo 

assim, sua formação integral. 

A Matriz Curricular de Arte do Ensino Fundamental Municipal 

de Bauru tem como fundamentação a Teoria Histórico-Cultural 

(THC) (VIGOTSKI, 1999), a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) 

(SAVIANI, 2011) e a Proposta Triangular do Ensino de Arte 

(BARBOSA, 2010), pois acreditamos que este diálogo pode 

contribuir com sucesso em uma formação mais sensível e 

humanizada de nossos estudantes. A mesma está em contínua 

construção, pois partimos do pressuposto de que o currículo deve 

ser pulsante, ativo e estar em constante movimento.  

Dessa forma, considerando-se a espiral dialética do 

conhecimento, os primeiros textos de Biondo e Tsuhako (2013) e 

de Bertizoli et al. (2016) contemplam as linguagens artísticas de 

forma dialogal, privilegiando ações educativas que envolvem 

práticas de percepção, leitura, criação, produção, reflexão, crítica 

e expressão das linguagens artísticas acerca dos objetos de 

conhecimento.  

                                                           
1 Expressões pertinentes à BNCC. Em nosso currículo, segundo os pressupostos teóricos 

que nos sustentam (Teoria Histórico-cultural (THC) e a Pedagogia Histórico-Crítica 
(PHC)), adotamos outros conceitos: Capacidades e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento, respectivamente, já elucidados nos capítulos anteriores. 
 



 
 

 
 

A sensibilidade, a percepção, a intuição, o pensamento, a 

imaginação, o processo criativo, o crítico junto às emoções e 

outros processos subjetivos se manifestam como formas de 

conhecimento e de apropriação de mundo, a formar sujeitos 

críticos e cidadãos ativos, construtores da cultura e 

transformadores sociais, no respeito às diferenças, à pluralidade 

e ao diálogo intercultural, superando assim, as ações da indústria 

cultural e outras produções hegemônicas ou, meramente a 

aquisição de códigos e técnicas de um simples fazer automático e 

utilitarista.  

Nosso currículo visa uma formação mais humanizada e crítica 

que implica compreender a complexidade e não a linearidade do 

desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam uma formação mecânica e quantificadora, 

complementando o que se propõe a BNCC em relação à formação 

integral do estudante. Nossa teoria explica que para além de sua 

integridade global, intelectual, física, emocional, social e cultural 

o sujeito torna-se capaz de desenvolver a consciência necessária 

para a aquisição de capacidades a fim de agir ativamente sobre os 

objetos do mundo, apto a transformá-lo e não simplesmente de 

se adequar ou de realizar determinadas funções programadas.  

Nossa perspectiva preconiza um ensino pleno, baseado na 

totalidade do desenvolvimento do sujeito, a partir da aquisição da 

consciência de seu papel na sociedade cujo objetivo maior é a 

aprendizagem em si, o desenvolvimento das Funções Psicológicas 

Superiores (VIGOTSKI, 2007) tendo a escola como instrumento 

efetivo de um desenvolvimento pautado pela superação a ponto 



 
 

 
 

de transformar as relações que foram constituídas ao longo da 

história pelo homem. 

Entende-se aqui totalidade, como incorporação do saber 

sistematizado traduzido em conceitos essenciais desenvolvidos 

pela humanidade e, a partir deles, o desenvolvimento total, que 

pode ser entendido em seu aspecto “integral”, porém nesta 

perspectiva, o sujeito torna-se capaz de transformar a realidade 

ao se desenvolver enquanto um ser crítico e histórico-cultural, 

dialeticamente produto e produtor da sociedade por ser um ser 

social, ao se apropriar de novas aptidões e funções. Assim, torna-

se capaz de produzir coletivamente e intencionalmente enquanto 

que o sujeito esperado pelos pressupostos da normativa, cuja 

formação se dá “integralmente”, tem asseguradas suas condições 

de agir, mas não se garante, necessariamente, a apropriação dos 

conceitos clássicos (saber sistematizado) que garanta a ele a 

tomada de consciência de sua real função social. 

Neste sentido, nosso currículo busca ir além de simplesmente 

um conjunto de conteúdos, competências, habilidades e objetivos. 

Abre-se aqui, um espaço de discussão ampliado e aprofundado 

acerca de uma série de orientações para a sua efetiva 

aplicabilidade, pautada pela práxis pedagógica, a forma, o 

conteúdo e o destinatário alinhados a fim de preconizar o 

conhecimento e assim otimizar as relações intra e interpessoais 

dos estudantes com o meio social em que vivem: 

Tal situação obriga-nos à construção de uma 

fundamentação cada vez maior, mais consistente, 
que reúna as mais diferentes perspectivas, desde a 
valorização da arte na vida humana, porque ela é 

uma necessidade primária e representa uma das 
possibilidades de reverter o acelerado processo de 



 
 

 
 

desumanização em que vivem as sociedades 
modernas. (BERTIZOLI et al., 2016, p.392-3). 
 

 

Tornando assim, mais desafiador ainda, o nosso compromisso 

com a arte-educação no município de Bauru. 

Discorreremos, na sequência, sobre o alinhamento realizado 

nesta nova versão da Matriz Curricular de Arte a partir da 

normativa, respeitando as especificidades e pertinências teóricas 

de nosso currículo. 

 

2.    Alinhamento a partir da BNCC 

  

Primeiramente, é necessário retomar as características da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) que é 

um documento de caráter normativo que define o conjunto de 

aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem 

desenvolver ao longo da Educação Básica e, com isso, tem 

assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

conforme orienta o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 

2014).  

Trata-se de um documento referencial comum e obrigatório 

aos currículos escolares, tanto da esfera pública quanto da privada 

a definir e ratificar o direito ao desenvolvimento integral dos 

escolares, em suas dimensões cognitiva, social, emocional, 

cultural e física, pautado pela equidade e laicidade em vista da 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.  

A BNCC (BRASIL, 2017) afirma que: 

 



 
 

 
 

[...] este documento normativo aplica-se 
exclusivamente à educação escolar, tal como a 

define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e está orientado pelos princípios 
éticos, políticos e estéticos que visam à formação 
humana integral e à construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva, como fundamentado 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN). (BRASIL, 2017). 

  

Sendo assim, o documento não se difere conceitualmente dos 

demais materiais que já eram utilizados como norteadores, como 

por exemplo: os PCNs (BRASIL,1997) na construção do Currículo 

Escolar. 

A BNCC é uma norma que está caracterizada pelo apoio a dois 

fundamentos pedagógicos: o compromisso com a educação 

integral e o foco no desenvolvimento de competências. Assim, 

neste ponto, surge o hiato entre as bases ideológicas na 

construção de um Currículo Oficial aos sistemas de ensino que se 

declaram norteados pela Pedagogia Histórico-Crítica, sendo que, 

esta compreende o ato educativo como um processo de 

humanização dos indivíduos, portanto, ato consciente e 

intencional de produção e reprodução da humanidade histórica e 

coletivamente construída pelos homens, em cada indivíduo 

singular. 

Já na construção educativa por meio das competências, esta 

cumpre uma função ideológica no meio educacional, como afirma 

o autor Perrenoud (1999), as competências antecedem à seleção 

e à organização dos conhecimentos, dos valores e das habilidades 

necessárias para sua construção. Sendo assim, gera o acesso a 

conteúdos específicos para uma atuação igualmente específica e 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


 
 

 
 

em conformidade com a realidade social dos sujeitos, mantendo-

os em seu ambiente de origem, plenamente adaptados às 

circunstâncias que determinam a existência material na sociedade 

capitalista, sendo que o necessário àquele nicho é ofertado para 

que todos perpetuem seu papel no mundo do trabalho, ação 

limitadora do ponto de vista Histórico-Crítico. 

Porém, há de se observar que existem pontos em comum que 

devem ser salientados: 

[...] embora a BNCC não defina uma metodologia 

de ensino, a formação do aluno caracterizado nas 
dez competências só pode ser alcançada por meio 

de metodologias ativas. (BRASIL, 2017, p. 12). 
 

Sendo assim, há pontos de convergência entre alguns 

aspectos, mesmo que práticos, dentro das duas propostas. Outra 

questão em convergência é a proposta de adequação dos 

contextos de vivência: 

Os currículos devem adequar as proposições da 

BNCC à realidade local, considerando a autonomia 
dos sistemas ou das redes de ensino e das 

instituições escolares, como também o contexto e 
as características dos alunos. (BRASIL, 2017, p. 

16). 
 

A BNCC, também, compreende que a articulação entre as seis 

Dimensões do Conhecimento pode promover uma 

aprendizagem ampla e diversificada, que potencializa as 

capacidades cognitivas, expressivas, reflexivas e críticas dos 

estudantes, assim, outro relativo ponto de convergência entre as 

pedagogias. 

Deste modo, aos eixos definidos na área: teatro, música, 

dança, artes visuais e artes integradas, agregam-se às seis 

dimensões propostas na BNCC: criação; crítica; estesia; 



 
 

 
 

expressão; fruição; e reflexão. Acreditamos, entretanto, que tais 

dimensões devem atravessar os eixos, indicando que o processo 

histórico de construção da proposta supera os ditames da BNCC. 

Justificando-se assim, as orientações indicadas na BNCC que 

podem ser incorporadas na medida em que possui alguns 

princípios que poderiam ser agregados à proposta.  

[...] contamos também, na estrutura do texto, com 
temáticas para cada um dos semestres, que tem 

por objetivo agregar os conteúdos de cada um dos 
eixos em torno de uma proposta única de 
trabalho/reflexão. As temáticas possibilitam e por 

vezes até sugerem aos docentes propostas de 
projetos que integram os diferentes eixos. Vale 

ressaltar que a integração entre as linguagens 
artísticas, que aqui se colocam como eixos, é 
característica marcante nas produções estéticas da 

atualidade. (BERTIZOLI et al, 2016, p. 397). 

 

Tomamos a docência por experiência estética vivida. De 

acordo com Vigotski (2003, p. 234), “[...] como toda vivência 

intensa, a vivência estética cria um estado muito sensível para as 

ações posteriores e, naturalmente, nunca passa sem deixar 

marcas em nosso comportamento posterior”. Vigotski (2003) nos 

deixa como legado a necessidade de pensarmos o professor e o 

estudante a partir de suas relações com o conhecimento, com a 

vida e com a atividade de ensinar e de aprender. O autor, ao 

questionar as “leis” que orientam relações de ensino em seu 

tempo, afirma que “[...] a ciência é o caminho mais seguro para a 

vida [...] só a vida educa, e, quanto mais amplamente a vida 

penetrar na escola, tanto mais forte e dinâmico será o processo 

educativo” (VIGOTSKI, 2003, p. 300). Quanto mais intensa for a 

emoção e a paixão na atmosfera em que ocorre a ação da 



 
 

 
 

impressão estética, mais elevada será a animação emocional que 

a acompanha, maiores forças serão incorporadas ao efeito moral 

e mais fielmente se realizará a impressão estética (VIGOTSKI, 

2003, p. 234). 

Na BNCC promove-se aprendizagem que considera a Arte 

uma área do conhecimento humano que articula as dimensões da 

criação, da crítica, da estesia, da expressão, da fruição e da 

reflexão, possibilitando aos educandos adquirir uma consciência 

ampliada de si, do outro e do mundo em que vivem. Afirma que 

uma experiência em Arte ancorada apenas em propostas práticas 

não oferece subsídios para que os educandos pensem sobre sua 

própria construção de conhecimentos em arte e sobre a 

articulação entre suas formas expressivas e referenciadas de 

natureza estética, histórica, filosófica, etc. Nem tampouco uma 

aprendizagem que apenas privilegie aspectos teóricos não 

contempla a dimensão da experiência.  

Assim, para que aconteça uma experiência de aprendizagem 

ampla e densa, é preciso promover uma articulação entre as seis 

dimensões do conhecimento humano proposta pela BNCC e que 

convergem, por exemplo, com a Proposta Triangular do Ensino de 

Arte, de Ana Mae Barbosa (2010) cuja metodologia propõe três 

pontos articulados de proposições: a fruição (apreciação e leitura 

das obras de arte), a contextualização (diz respeito ao 

conhecimento sócio-histórico, artístico e cultural acerca das obras 

de arte) e o fazer artístico (expressão e criação artística).  

Dessa forma, as dimensões propostas pela BNCC podem ser 

convergidas dentro destas três esferas propostas pela Abordagem 

Triangular: estesia e fruição (BNCC), se classificam dentro da 



 
 

 
 

esfera da fruição; crítica e reflexão (BNCC) à da 

contextualização e criação e expressão (BNCC) ao fazer 

artístico. Vale frisar que este diálogo não se trata de uma regra 

definida, pois as fronteiras entre cada dimensão são líquidas e 

podem convergir e dialogar também com outros pontos propostos 

pela Abordagem Triangular, o que justifica o caráter aberto, 

flexível e autônomo do processo de desenvolvimento artístico 

proposto por nossa Matriz Curricular. 

A BNCC também utiliza uma nova nomenclatura para 

exemplificar e integrar as produções artísticas dentro das quatro 

linguagens: a Música, o Teatro, a Dança e as Artes Visuais, as 

consideradas “híbridas”, gerando o termo: Artes Integradas. A 

proposta é que os educandos explorem as relações entre as 

diferentes linguagens e suas práticas de forma irrestrita às 

classificações usuais. 

O termo “aluno protagonista” confunde-se erroneamente com 

o termo “aluno crítico”, visto que o primeiro se legitima se lhe foi 

oferecido conhecimento suficiente para a aquisição da consciência, 

autonomia e senso crítico, num método dialógico que gera 

reflexão e ação fundamentada. O estudante se legitima como 

protagonista de sua prática, após apto a elas, caso contrário 

haverá o esvaziamento de conhecimentos oriundos de outras 

realidades a que este estudante não acessa por desconhecimento 

ou por julgar de pouco interesse as suas expectativas como 

indivíduo naquele espaço/tempo. A Pedagogia Histórico-Crítica 

está na contramão de tal simplismo no processo, ofertando todo 

o vasto conhecimento humano para que a partir dele este ser 

humano se humanize e reflita seus caminhos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 

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. 

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.  

Fonte: Brasil (2017, p. 194-195). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nosso currículo se referenciará a tais dimensões, de forma 

espiral, respeitando o diálogo imersivo entre elas de modo 

dialético, uma vez que entendemos que os conhecimentos e as 

experiências artísticas são constituídos por unidades de sentido e 

significados advindos da práxis pedagógica munida de 

materialidades verbais e não verbais, sensíveis, etéreas, 

corporais, visuais, plásticas e sonoras, priorizando-se a sua 

natureza vivencial, experiencial e subjetiva.  

A normativa propõe nove Objetos de Conhecimento para 

a área de Arte. Ela entende o termo como o conjunto de 

conteúdos, conceitos e processos organizados em diferentes 

unidades temáticas que possibilitam o trabalho multidisciplinar, 

e são aplicados a partir do desenvolvimento de um conjunto de 

habilidades. São eles:  

- Contextos e práticas: se refere à compreensão das 

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. Relaciona-se a reconhecer e apreciar 

formas distintas das artes tradicionais e contemporâneas, sentir 

deleite, prazer, estranhamento e abertura para se sensibilizar na 

fruição dessas manifestações, tais como: desenho, pintura, 

escultura, gravura, instalação, fotografia, cinema, animação, 

vídeo, arte computacional, entre outras, viabilizando a construção 

de um repertório pessoal. 

- Elementos da linguagem: refere-se à construção do 

repertório pessoal, experimentação e identificação, permitindo ao 



 
 

 
 

estudante reconhecer, perceber, apreender e manejar os 

elementos nas diferentes linguagens artísticas, como: ponto, 

linha, cor, forma, espaço, texturas, relevo, movimento, luz e 

sombra, volume bi e tridimensional, som, silêncio, ruído, timbre, 

ritmo, altura, intensidade, frequência, equilíbrio, eixos, tensão, 

etc.; identificando e interpretando-os nas diversas formas de 

expressão. 

- Matrizes Estéticas e Culturais: viabiliza o reconhecer, 

investigar e refletir acerca das diferentes linguagens artísticas, a 

partir das características das manifestações culturais locais e de 

outras comunidades, incluindo o reconhecimento de seus 

elementos, bem como a análise da influência de diferentes 

matrizes estéticas e culturais presentes nestas manifestações, a 

investigação sobre suas origens e influências. Dessa forma, 

contribui para que o estudante perceba a diversidade na formação 

cultural brasileira, presente na identidade local, regional e 

nacional, explorando, conhecendo, fruindo e analisando 

criticamente práticas e produções artísticas e culturais de seu 

entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e 

espaços. Assim, visa reconhecer a arte como um fenômeno 

cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e 

dialogar com as diversidades. 

- Materialidade: demanda à atitude criadora e à 

consciência do fazer artístico por parte do aluno. Isto exige a 

prática de fazer escolhas e de investigação e manipulação da 

matéria (materiais ou meios), levantando e testando hipóteses, 

fazendo e refazendo, para transformar a matéria trabalhada. Diz 



 
 

 
 

respeito à ação de dar concretude a uma obra, seja ela visual, 

audiovisual, gráfica, tecnológica e/ou digital. Na experimentação, 

é possível fazer uso de diferentes matérias: materiais ou meios; 

suportes: base onde a obra é realizada, como a tela de um quadro, 

o papel de um desenho, o espaço de uma sala, de um pátio de 

escola, de um jardim, da rua, etc.; ferramentas: 

instrumentos/equipamentos utilizados na produção, como pincel, 

lápis, computador, máquina fotográfica, pinça, martelo, corpo, 

etc.; procedimentos: modos de articular a matéria na criação da 

obra. Nas novas formas de expressão, estão presentes 

materialidades convencionais e não convencionais, além da 

imaterialidade, termo que é usado aqui como tudo aquilo que não 

é possível tocar fisicamente, que não se desgasta com o tempo, 

que pode ser reproduzido infinitamente e está salvo em arquivos 

digitais ou virtuais, como quando se trabalha com fotografia digital 

— seja com máquina fotográfica ou celular —, audiovisual, vídeo, 

arte computacional, arte efêmera, etc. 

- Processos de criação: supõe investigar, testar, fazer, 

refazer e escolher recursos e espaços para a produção de artes 

em suas diferentes linguagens, potencializando o processo de 

criação dentro e fora da escola, através de trabalhos coletivos e 

colaborativos, aprendendo a dialogar sobre o processo de criação 

e a justificar escolhas. O desafio para o estudante é desfrutar de 

novas percepções, elaborar novas formas de proposições estéticas 

e ser protagonista em sua singularidade, inclusive ao trabalhar no 

coletivo, ao assumir uma atitude de colaboração, refletindo sobre 

seu processo de criação, construindo argumentos, ponderações e 

também escutando sobre as reflexões, criações dos colegas, 



 
 

 
 

ampliando a percepção da pluralidade de significados atribuíveis 

às manifestações artísticas. Nesse objeto de conhecimento, 

potencializa-se a produção criativa dos estudantes, 

problematizando questões políticas, sociais, econômicas, 

científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, 

produções, intervenções e apresentações artísticas, bem como 

desenvolvendo a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes. 

- Sistemas da linguagem: pressupõe conhecer, descrever 

e analisar semelhanças e diferenças entre categorias do sistema 

das artes como: espaços de criação e produção (ateliês livres e de 

artistas e artesãos) e criadores (artistas, artesãos); espaços de 

catalogação, difusão e preservação (museus e centros culturais) e 

suas equipes (curadores, montadores de exposições, 

restauradores, entre outros); espaços de exposição e 

comercialização (galerias de arte e espaços comerciais) e seu 

público, como visitantes, colecionadores e leiloeiros. Tais espaços 

públicos são hoje também utilizados como um lugar de fazer 

artístico inserido no sistema das linguagens da arte, com seus 

artistas, artesãos e público, estabelecendo relações entre arte, 

mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e 

problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na 

sociedade. 

- Notação e Registro Musical: relaciona-se a registros 

gráficos do som, bem como a investigação, identificação e 

reconhecimento de notações musicais convencionais e não 

convencionais. A notação musical convencional possui uma pauta 

com cinco linhas e quatro espaços onde são anotadas as notas 



 
 

 
 

musicais. A notação não convencional está relacionada aos sons 

em registros gráficos utilizando desenhos, elementos das artes 

visuais, fonema ou palavra (onomatopeia), criação de sinais 

gráficos, dentre outros modos. A criação e exploração da notação 

musical não convencional podem acontecer com proposições 

movidas por parâmetros do som — intensidade, altura, duração e 

timbre. Também compete à importância de recorrer a 

procedimentos, equipamentos e técnicas de registros sonoros de 

áudio e audiovisuais, bem como, investigar, identificar e conhecer 

notações musicais convencionais e não convencionais. 

- Patrimônio cultural: diz respeito à análise e valorização 

do patrimônio artístico nacional e internacional, material e 

imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo a partir 

do conhecer, valorizar, identificar, caracterizar, investigar, 

experimentar e refletir sobre as manifestações culturais da 

comunidade local e de outras comunidades. Inclui o experimentar 

brincadeiras, jogos, danças, canções, histórias e expressões das 

diferentes matrizes estéticas e culturais, principalmente as 

pertencentes à cultura brasileira. A contextualização desses 

recursos facilita a compreensão por parte do estudante e evita a 

simples reprodução. As manifestações culturais mais amplas 

geralmente envolvem recursos das quatro linguagens da arte.  

- Arte e Tecnologia: mobilização de recursos tecnológicos 

como formas de registro, pesquisa e criação artística. Este objeto 

de conhecimento diz respeito a explorar no sentido de descobrir, 

conhecer e utilizar os recursos tecnológicos e digitais e sua 

potencialidade nos processos criativos. Desse modo, espera-se a 

aproximação do aluno com a imaterialidade na arte, 



 
 

 
 

sensibilizando-o para a utilização das ferramentas tecnológicas e 

eletrônicas. A imaterialidade, aqui, é um termo usado para tudo 

àquilo que não é possível tocar fisicamente, que não se desgasta 

com o tempo, que pode ser reproduzido infinitamente e está salvo 

em arquivos digitais ou virtuais, como quando se trabalha com 

fotografia digital, seja com máquina fotográfica ou celular, 

audiovisual, vídeo, arte computacional, arte efêmera, etc. 

Na BNCC os conteúdos ficam inseridos nos objetos de 

conhecimento, sendo assim, cada currículo possui autonomia 

para ressaltá-los (ou não). No caso de nosso currículo, que 

preconiza o desenvolvimento a partir do saber sistematizado, os 

conteúdos são essenciais ao processo educacional. Dessa forma, 

os colocamos como plano frontal cujo fundo estão os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento. Na Matriz Curricular ele 

ganha uma coluna em destaque. É a partir do conteúdo que serão 

trabalhadas as proposições didáticas para, assim, atingir-se os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Embora existam pontos controversos ou que poderiam ser 

mais bem ajustados na BNCC, o documento apresenta pontos 

relevantes na formulação de um ensino de Arte mais coerente com 

as necessidades da sociedade contemporânea, pois explora as 

dimensões do saber, fazer e pensar nos campos conceituais e suas 

potencialidades, privilegiando o repensar de caminhos didático-

metodológicos nesta área do conhecimento tão fundamental para 

o desenvolvimento dos indivíduos, uma vez que a arte-educação, 

assim como a própria Arte está em contínua transformação. 

 



 
 

 
 

3. Objetivo geral e Capacidades específicas da área de 
Arte para o Ensino Fundamental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já pronunciado, nossa teoria adota o termo 

“Capacidades” em detrimento de “Competências” (BRASIL, 2017). 

No entanto, descreve-se na sequência, o texto literal da BNCC 

para o componente de Arte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA DE ARTE PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

Desenvolver a consciência estética frente à realidade 

compreendendo a arte como atividade genuinamente humana capaz de 

sintetizar, por meio de suas expressões, a criatividade e a poética do 

homem, sabendo identificar a diversidade de manifestações artísticas 

elaboradas ao longo da história, os contextos nos quais foram 

produzidas, por meio do estudo e do exercício de processos de 

apreciação e criação, respeitando e valorizando o patrimônio artístico e 

cultural da humanidade, bem como, o papel social do artista como 

trabalhador e produtor de cultura. (BERTIZOLI et al., 2016, p. 396). 

 



 
 

 
 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 

artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das 

comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos 

tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, 

histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as 

diversidades.  

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas 

integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas 

condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas 

suas articulações.  

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – 

especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a 

identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, 

reelaborando- -as nas criações em Arte.  

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.  

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e 

criação artística.  

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, 

compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e 

de circulação da arte na sociedade.  

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, 

tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e 

apresentações artísticas.  

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 

colaborativo nas artes.  

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material 

e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

Fonte: Brasil (2017, p. 198). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Na sequência elucidaremos sobre o novo Quadro de 

Conteúdos de nossa Matriz Curricular, algumas notas técnicas, 

bem como, suas implicações e aplicabilidade. 

 

4. A Novo Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular 

de Arte para o Ensino Fundamental do Sistema 
Municipal de Ensino de Bauru 

 

O novo Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular de Arte do 

Ensino Fundamental de Bauru apresenta um layout diferente do 

antigo, porém, os conteúdos permaneceram íntegros, apenas 

foram realizadas as adequações de acordo com a normativa. 

Seguem algumas notas que se fazem pertinentes.  

O quadro é composto por: Linguagem Artística; Ano / 

Semestre / Tema Gerador; Objetos de Conhecimento; Conteúdos 

e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, conforme 

ilustrado na imagem a seguir: 

 

 



 
 

 
 

Partindo-se da autonomia e flexibilidade dada pela Base, os 

conteúdos de nossa Matriz Curricular foram classificados de 

acordo com suas naturezas e aderência aos objetos de 

conhecimento, de modo a atender às demandas previstas pela 

BNCC. Da mesma forma, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento seguiram esta mesma lógica em relação aos 

conteúdos. 

A BNCC de Arte não possui divisão bimestral, semestral ou 

anual. Ela é dividida por ciclos (do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental). A nossa Matriz Curricular é dividida por 

ano e semestre, preservando sua versão original, que se justifica 

por permitir um direcionamento mais assertivo e equidoso junto à 

flexibilidade e autonomia ao trabalho do professor. Do mesmo 

modo, foram mantidos, na íntegra, todos os temas geradores por 

semestre/ano. 

Junto aos nove objetos de conhecimentos constituintes da 

BNCC uma nova linguagem intitulada “Artes Integradas” foi 

adicionada à nova Matriz de Conteúdos. Esta linguagem possui a 

particularidade de ser anual, integrando os temas geradores 

trabalhados ao longo dos semestres e passíveis de 

interdisciplinaridade e do movimento dialético dos conteúdos e 

procedimentos previstos para cada ano/série. 

O eixo “Teatro”, da antiga Matriz Curricular foi substituído 

pela expressão “Artes Cênicas”, pois entendemos “teatro” como o 

espaço físico onde se realizam as expressões cênicas, com 

paredes, palco, cortina, plateia, etc., o que limita sua 

conceituação. Já “Artes Cênicas” amplia a esfera de significância 



 
 

 
 

em relação às especificidades dessa linguagem artística, 

perspectiva esta que justifica sua escolha. 

Sobre os objetos de conhecimento, nem sempre os nove 

citados pela BNCC aparecem em todos os anos/semestres, 

tampouco estão presentes em todas as linguagens artísticas. Sua 

aparição dependerá dos conteúdos previstos. Contudo, todos 

estão contemplados do Fundamental I (1° ao 5° ano) e 

Fundamental II (6° ao 9º ano), conforme indicado na BNCC. Por 

exemplo, o objeto de conhecimento “Patrimônio Cultural” 

aparecerá com maior expressividade no 5º ano do Ensino 

Fundamental, acordando com os conteúdos previstos para este 

ano e, com menor expressividade nos demais anos do 

Fundamental I. 

As ditas “habilidades”, termo nomeado pela BNCC, aqui 

concebidas como “objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” 

foram acrescentadas no quadro acordando com os conteúdos e 

objetos de conhecimento, de modo a referenciar os objetivos e 

procedimentos didáticos inerentes aos mesmos, seguindo a 

codificação proposta pela BNCC, conforme elucidado em capítulo 

anterior. 

Todas as habilidades previstas pela BNCC estão 

contempladas enquanto objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento do Fundamental I (1º ao 5º ano) e do 

Fundamental II (6º ao 9º ano). Alguns deles, entretanto, foram 

criados e/ou adaptados, acrescidos de letras ao final do código, de 

modo a contemplar as necessidades de determinadas linguagens 

artísticas e/ou conteúdos. Eles estão configurados, conforme o 

exemplo, cuja cor em destaque elucida a adequação realizada: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

Em nossa Matriz, vários objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento se repetem ao longo dos anos/séries, visto que 

na Base, estão categorizados por ciclos (Fundamental I e II). Nem 

todos aparecem, por ano ou linguagem artística. Por exemplo, o 

objetivo de aprendizagem e desenvolvimento referente ao objeto 

de conhecimento “Notação e registro musical” aparece 

somente na linguagem artística “Música”, conforme ilustrado na 

imagem a seguir, por ser parte específica da natureza da mesma: 

 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes 

formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, 

caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na 

construção do movimento dançado*. 

 

(*Texto original da BNCC relacionado à 

linguagem da Dança). 

 

(EF15AR10A*) Experimentar diferentes 

formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, 

caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na 

construção do movimento cênico.  

(*Objetivo de aprendizagem e 

desenvolvimento adaptado, exclusivo desta 

Matriz Curricular, relacionado à linguagem 

das Artes Cênicas). 

 



 
 

 
 

 

Na práxis, a nova Matriz Curricular de Arte para o Ensino 

Fundamental Municipal de Bauru não implicará em mudanças 

consideráveis ao trabalho do professor. Pelo contrário, ajudará 

este profissional no planejamento de suas aulas, por seu caráter 

orientador e elucidativo. Se considerarmos apenas a coluna dos 

conteúdos veremos que, praticamente, não houve mudanças 

significativas, permitindo que o professor resgate a metodologia e 

recursos antes utilizados a partir da Matriz referencial (BERTIZOLI 

et al., 2016).  

Os objetos de conhecimento aparecem como uma nova 

terminologia, a fim de complementar e classificar os conteúdos, 

não alterando o planejamento do professor, assim como, os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que se somam a 

procedimentos didáticos orientadores ao seu trabalho.  

 



 
 

 
 

Outra especificidade da área está no quesito hibridismo. Uma 

única atividade proposta aos alunos poderá contemplar diferentes 

linguagens, objetos de conhecimento, conteúdos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Isso significa que o movimento 

ensino-aprendizagem se torna dialético, negando a lógica formal, 

vertical e massificadora, com o objetivo de desenhar uma espiral 

do processo educativo que visa humanizar e formar criticamente 

os sujeitos, conforme sustenta a teoria que nos embasa.  

E assim, seguimos caminhando... 

 

 

Drawing Hands . M. C. Escher. 1948. Litogravura.  

Fonte: https://mcescher.com/ 

 

https://mcescher.com/
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“A ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita 

de tijolos, mas um amontoado de fatos não é ciência, 

assim como um amontoado de tijolos não é uma casa” 

(Henry Poincaré). 
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Breve histórico da área de Ciências Naturais no 

currículo do Sistema Municipal de Ensino de Bauru 

 

O Currículo Comum do Ensino Fundamental de Bauru 

(CCEFB) publicado em 2013 possibilitou a organização dos 

conteúdos científicos do 1º ao 9º ano, de todas as áreas de 

conhecimento, em um único documento, de forma sequencial, 

com textos e organização curricular contemplando objetivos, 

metodologias e diversas formas de avaliação. 

As áreas do conhecimento estão presentes no CCEFB e 

constam de capítulo teórico e matriz de conteúdos que, 

especialmente em Ciências Naturais são apresentados com “a 



 
 

 
 

finalidade de trabalhar os conhecimentos que orientem os alunos 

em uma sociedade complexa, para que compreendam o que se 

passa à sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade” 

(BONZANIN, 2013, p.100). O texto apresenta orientações 

didático-pedagógicas para a realização das aulas, utilizando 

atividades motivadoras e contextualizadas, de forma a estabelecer 

relação entre a Ciência e o cotidiano. Neste documento, 

estabeleceu-se a necessidade de trabalho a ser realizado a partir 

dos conhecimentos prévios, trazidos pelos estudantes, que seriam 

sistematizados pela ação do professor por meio de práticas 

pedagógicas que possibilitassem 

a discussão das causas dos fenômenos, o 

entendimento dos processos em estudo, a análise 
acerca de onde e como determinado conhecimento 

apresentado em sala de aula está presente nas 
vidas dos sujeitos e, sempre que possível, as 
implicações destes conhecimentos na sociedade 

(BONZANIN, 2013, p.101). 

O texto de Ciências discutia a formação global dos estudantes 

por meio de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

de maneira transversal, com vista a promover uma alfabetização 

científica que permitisse aos mesmos uma participação cidadã 

ativa, assim como a sistematização dos conhecimentos 

espontâneos sobre o mundo natural presentes em seus cotidianos. 

Após a publicação do CCEFB (2013) houve acompanhamento 

dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, por meio 

de orientação pedagógica e da supervisão escolar. Foi neste 

contexto que surgiu a necessidade de aprofundamento dos 

estudos sobre a pedagogia histórico-crítica e a psicologia 

histórico-cultural. Partindo dos referenciais teóricos de Dermeval 

Saviani e Lev Semionovitch Vigostki, respectivos respresentantes 



 
 

 
 

das correntes teóricas supracitadas e outros autores, que se 

fundamentam nos pressupostos do materialismo histórico-

dialético de Karl Marx, foi possível reelaborar um novo documento, 

o “Currículo Comum do Ensino Fundamental de Bauru” 

(MESQUITA; FANTIN; ASBHAR, 2016). 

Neste novo documento, a área de Ciências Naturais 

aprofundou discussões sobre a visão de Ciências e sobre o Ensino 

de Ciências, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, com a 

responsabilidade de instrumentalizar os estudantes com 

conhecimentos para agirem criticamente na sociedade. Para 

atender este ideário, apontou-se a necessidade de articular “os 

fatores naturais, econômicos, políticos e históricos, abordando as 

contradições de modo a permitir que o indivíduo se aproprie dos 

conhecimentos clássicos produzidos pela humanidade, enquanto 

instrumentos de emancipação e transformação social” (SANTOS 

et al., 2016, p. 431). 

Estabeleceu também a definição do objetivo geral para a Área 

de Ciências Naturais como sendo a “apropriação, pelos alunos, de 

conhecimentos das Ciências Naturais, articulando-os e 

considerando as dimensões natural, ética, social, cultural, política 

e histórica, com vistas a sua formação omnilateral e atuação 

enquanto agentes de transformação” (SANTOS et al., 2016, p. 

431). 

Outro elemento presente neste documento foi a organização 

dos conteúdos do 1º ao 9º ano em três eixos “Ser Humano e 

Saúde; Ambiente; e Recursos Tecnológicos”, com orientações 

para serem trabalhados de forma integrada e com posicionamento 

crítico do professor “frente aos conteúdos, buscando sempre 



 
 

 
 

subsídios necessários à instrumentalização dos alunos” (SANTOS 

et al., 2016, p. 467). 

O capítulo apresenta também orientações metodológicas e 

várias formas de avaliação, objetivando orientar os professores 

quanto as diversas possibilidades de desenvolver os conteúdos 

dos eixos, bem como avaliá-los. Cabe ressaltar que o documento 

explicita sua concepção de ciência enquanto atividade humana 

históricamente inscrita podendo “ser compreendida a partir de 

diferentes visões”, mas que também “pode ser utilizada como 

instrumento ideológico e de dominação” (SANTOS, et al., 2016, p. 

425) 

 

Sociedade em movimento: reflexos no Sistema 
Educacional 

 

À medida que as sociedades e suas instituições procuram se 

adaptar frente as alterações provenientes da política, da 

economia, da saúde e de tantos outros elementos que as 

constituem, as unidades escolares reverberam diretamente em 

sua gestão, pois os impactos das mudanças agem em todo cenário 

educacional. Acrescenta-se a esta ideia o movimento dialético de 

influenciar e ser influenciada que as escolas vivenciam em sua 

história. Corroborando com esta ideia, Souza (2017, p. 6) ressalta 

que o “[…] o sistema educacional não determina a sociedade, mas 

que o sistema social opera definindo as diretrizes educacionais”.  

Neste contexto, as Políticas Públicas Educacionais advindas 

das diretrizes nacionais do Plano Nacional de Educação 2014-2024 

(PNE), aprovado pela Lei Federal nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014) 

e também pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 



 
 

 
 

aprovada em 15 de dezembro de 2017, pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) (BRASIL, 2017a) provocaram mudanças no 

campo educacional. 

O PNE apresenta diretrizes para as políticas públicas 

brasileiras de forma a promover educação de qualidade a todos os 

cidadãos e, as vinte metas que permeiam o documento direcionam 

e articulam os entes federativos com vistas à melhoria de suas 

políticas públicas. As estratégias contidas no documento 

descrevem a trajetória que as políticas públicas precisam 

percorrer, objetivando atingir cada dimensão da educação 

brasileira (BRASIL, 2015). 

O PNE trouxe “a exigência da adoção de uma base nacional 

curricular comum para o alcance de metas importantes como a 

elevação da “qualidade” da educação e a conclusão das etapas de 

escolarização no período recomendado” (SOUSA; ARAGÃO, 2018, 

p. 8). Porém, o entendimento de Macedo (2015, p. 893) é que 

“estas bases não são metas do Plano Nacional de Educação, mas 

estratégias para o atingimento de metas de universalização e 

garantia de conclusão das etapas de escolarização”. 

A versão aprovada da BNCC contém diretrizes para a 

Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, trazendo em seu 

texto   

um 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, 2017b, p. 7). 



 
 

 
 

No texto da Base estão presentes dez competências para os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento aos estudantes da 

Educação Básica. Esse traz também os conceitos de competência 

e habilidade como sendo “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, 2017b, p. 8). 

A Área de Ciências da Natureza está apresentada na BNCC e 

contempla o componente curricular Ciências organizado em três 

unidades temáticas: Matéria e energia; Vida e evolução; Terra e 

Universo, que se repetem ao longo do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental.  

De acordo com o documento oficial, cada unidade temática 

apresenta suas características: 

Matéria e energia contempla o estudo de 

materiais e suas transformações, fontes e tipos de 
energia utilizados na vida em geral, na perspectiva 

de construir conhecimento sobre a natureza da 
matéria e os diferentes usos da energia (BRASIL, 

2017b, p. 323). 
Vida e evolução propõe o estudo de questões 
relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres 

humanos), suas características e necessidades, e a 
vida como fenômeno natural e social, os elementos 

essenciais à sua manutenção e à compreensão dos 
processos evolutivos que geram a diversidade de 
formas de vida no planeta. Estudam-se 

características dos ecossistemas destacando-se as 
interações dos seres vivos com outros seres vivos e 

com os fatores não vivos do ambiente, com 
destaque para as interações que os seres humanos 
estabelecem entre si e com os demais seres vivos 

e elementos não vivos do ambiente. Abordam-se, 
ainda, a importância da preservação da 



 
 

 
 

biodiversidade e como ela se distribui nos principais 
ecossistemas brasileiros (BRASIL, 2017b, p. 324). 

Terra e Universo busca-se a compreensão de 
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros 

corpos celestes – suas dimensões, composição, 
localizações, movimentos e forças que atuam entre 
eles. Ampliam-se experiências de observação do 

céu, do planeta Terra, particularmente das zonas 
habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, 

bem como de observação dos principais fenômenos 
celestes. Além disso, ao salientar que a construção 
dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de 

diferentes formas em distintas culturas ao longo da 
história da humanidade, explora-se a riqueza 

envolvida nesses conhecimentos, o que permite, 
entre outras coisas, maior valorização de outras 
formas de conceber o mundo, como os 

conhecimentos próprios dos povos indígenas 
originários (BRASIL, 2017b, p. 326). 

Independente da organização em unidades temáticas, é 

necessário reforçar que os conhecimentos apresentados em cada 

uma devem ser trabalhados continuamente, visando à totalidade 

dos fenômenos, durante os anos de escolarização (BRASIL, 

2017b). 

As unidades temáticas estão organizadas em um conjunto de 

habilidades que, ao longo dos anos do Ensino Fundamental, se 

complexificam gradualmente. Consta na BNCC que as “habilidades 

mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos 

principais processos, práticas e procedimentos de investigação 

envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na 

ciência” (BRASIL, 2017b, p. 328). 

Importante destacar que as unidades temáticas “definem um 

arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino 

Fundamental adequado às especificidades dos diferentes 



 
 

 
 

componentes curriculares” (BRASIL, 2017b, p. 29, grifo do 

autor).  

Figura 1 - Quadro representativo da unidade temática “Vida e Evolução”, com os objetos 
de conhecimentos e as respectivas habilidades do componente curricular Ciências (1º 
ano).  

 

Fonte: BRASIL (2017b, p. 29) 

No documento da Base há referência de que o modelo (Figura 

1) não deva ser obrigatório para a composição dos currículos. 

Ademais, é necessário considerar que a BNCC não contempla, em 

sua estrutura, os conhecimentos científicos que devem constar 

nos currículos, ou seja, elementos da cultura humana 

historicamente constituídos a serem ensinados. O referido 

documento apenas apresenta habilidades que devem ser 

alcançadas por meio de conhecimentos, cabendo às propostas 

curriculares estaduais e municipais realizarem essa relação entre 

os conteúdos de ensino e as habilidades trazidas pela BNCC. 

O compromisso da Área de Ciências Naturais é com o 

letramento científico, envolvendo “a capacidade de compreender 

e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também 

de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das 



 
 

 
 

ciências” (BRASIL, 2017b, p. 319). A ideia contida neste 

compromisso é que possibilitará aos estudantes do Ensino 

Fundamental um olhar crítico para o mundo e com os 

conhecimentos adquiridos irão atuar de forma consciente e cidadã. 

Porém, Franco e Munford (2018, p.163) problematizam a 

construção de “uma alfabetização científica capaz de desenvolver 

o senso crítico dos estudantes e sua capacidade de refletir para 

tomada de decisão” quando há pouco destaque em relação às 

questões sociais e as vivências cotidianas dos estudantes na 

BNCC.  

Ainda em questão, a responsabilidade da Área de Ciências da 

Natureza contém oito competências específicas, sendo descritas a 

seguir: 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

(BRASIL, 2017b, p. 322) 
1. Compreender as Ciências da Natureza como 

empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico. 
2. Compreender conceitos fundamentais e 

estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas, socioambientais e do 

mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva. 
3. Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo natural, 

social e tecnológico (incluindo o digital), como 
também as relações que se estabelecem entre eles, 

exercitando a curiosidade para fazer perguntas, 
buscar respostas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

Ciências da Natureza. 



 
 

 
 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, 
socioambientais e culturais da ciência e de suas 

tecnologias para propor alternativas aos desafios do 
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos 

ao mundo do trabalho. 
5. Construir argumentos com base em dados, 
evidências e informações confiáveis e negociar e 

defender ideias e pontos de vista que promovam a 
consciência socioambiental e o respeito a si próprio 

e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 
de qualquer natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias 
digitais de informação e comunicação para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos e resolver problemas das 
Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética. 
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e 

bem-estar, compreendendo-se na diversidade 
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o 

outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências 
da Natureza e às suas tecnologias. 
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da 

saúde individual e coletiva, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

 

A partir do delineamento das Políticas Públicas Educacionais 

e, principalmente, das diretrizes da BNCC, a elaboração ou o 

realinhamento de currículos escolares apresentaram alterações 

em sua composição. 

 

 

 



 
 

 
 

Currículo escolar: norteador do processo educacional  

 

A noção de currículo é polissêmica devido a diversidade de 

sentidos que apresenta na literatura acadêmica, no cotidiano 

escolar e na sociedade como resposta aos processos de construção 

no campo do saber. Silva (2009, p. 16) destaca que “currículo é 

uma questão de identidade [...] e de poder”, pois ao “privilegiar 

um tipo de conhecimento é uma operação de poder”.  

Portanto, para além das alterações curriculares norteadas 

pelas políticas públicas educacionais, foi necessário delinear o seu 

conceito com vistas a sua reelaboração. O realinhamento do 

CCEFB primou pelo entendimento de espaço de lutas, de relações 

de poder, de intencionalidade e sem neutralidade tanto para a 

elaboração quanto para a prática pedagógica.  

Considerando a trajetória de estudos pelos profissionais da 

Secretaria Municipal de Educação de Bauru e a adoção da teoria 

histórico-cultural como suporte para a base curricular, a 

pedagogia histórico-crítica traz a definição de currículo como 

sendo 

[…] um produto histórico, resultado de uma luta 

coletiva, da disputa entre as classes, que envolve 
questões ideológicas, políticas e pedagógicas. Ao 

considerarmos isso, a organização do currículo 
deve propiciar não somente meios para que sejam 
compreendidos os conhecimentos nele inseridos, 

como, também, o movimento de contradição que 
existe na sociedade e o modo como a classe 

trabalhadora nele se insere (ORSO; MALANCHEN, 
2016, p. 3). 

Os autores trazem a contribuição de que a elaboração de um 

currículo se efetiva a partir de intencionalidades para a seleção 



 
 

 
 

dos conteúdos produzidos historicamente pela humanidade. Deve 

ser atualizado ao acompanhar a dinâmica de produção da 

sociedade sem desconsiderar os conteúdos clássicos, ou seja, 

aqueles que os estudantes devem se apropriar. 

O currículo de uma escola não se expressa somente pela matriz 

conteudista, mas com todo movimento que permeia a instituição. 

Neste aspecto, o currículo é compreendido como “[…] a 

organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no 

espaço e tempo escolares. Um currículo é, pois, uma escola 

funcionando, quer dizer uma escola desempenhando a função que 

lhe é própria” (SAVIANI, 2011, p. 17). 

Mediante exposto, a Área de Ciências da Natureza do CCEFB foi 

realinhada, considerando os pressupostos da BNCC; porém, 

mantendo como premissa a teoria histórico-cultural.  

 

Consensos e tensões no realinhamento da Área de 
Ciências da Natureza do Sistema Municipal de Ensino 

de Bauru com a BNCC 
 

Conforme descrito anteriormente, o Sistema Municipal de 

Ensino de Bauru (SP) possui currículo próprio, embasado na 

concepção de ser humano a partir da teoria histórico-cultural. 

Considerando este referencial teórico, especialmente para a Área 

de Ciências da Natureza, pretendemos evidenciar os consensos e 

os distanciamentos no que se refere a visão de Ciências, ao Ensino 

de Ciências, a seleção e organização dos conteúdos científicos, 

buscando o entendimento sobre as ideias explícitas e implícitas na 

Base. 

 



 
 

 
 

Consensos no processo de realinhamento 
 

Reelaborar a matriz curricular da Área de Ciências da 

Natureza alinhada à BNCC foi um grande desafio para os 

Professores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental 

I e também para os Professores de Ciências do 6º ao 9º ano. Ao 

longo do ano de 2019, esses se organizaram em grupos com o 

objetivo de revisitarem tanto o CCEFB quanto a teoria que o 

embasou e também empreenderam estudos sobre a BNCC. Muito 

trabalho foi dedicado para incorporar e ampliar as ideias 

apresentados na Base.  

Contudo, essa necessidade de revisitar e reestruturar os 

conteúdos curriculares proporcionou aspectos positivos, tal como 

a possibilidade de escrutinar a matriz curricular vigente. Assim, as 

habilidades trazidas pela Base, ao se reportarem, muitas vezes, a 

conteúdos bastante específicos, possibilitaram um olhar mais 

pormenorizado, proporcionando um detalhamento dos conteúdos 

curriculares que antes eram apenas abarcados por tópicos mais 

genéricos. Essa organização, em sub tópicos, tornou a matriz 

curricular mais detalhada, contribuindo para que professores 

sejam melhor direcionados quanto a elaboração de seus planos de 

ensino. Há também o fato de que o acréscimo de conteúdo, pelas 

adequações realizadas, enriqueceu o currículo e possibilitou a 

superação das expectativas de aprendizagem propostas pela 

BNCC. 

Logo, os conteúdos organizados em unidades temáticas, ao 

longo de todos os anos do Ensino Fundamental, foram retomados 

e aprofundados sistematicamente, resultando assim em uma 

matriz curricular abrangente e, dessa forma, evitou-se que 



 
 

 
 

elementos importantes fossem suprimidos nas aulas de Ciências 

Naturais. 

Outro ponto importante do processo de transição curricular 

foi a aproximação entre a matriz curricular e o núcleo docente, 

uma vez que a organização desta se fez de forma coletiva, 

possibilitando a todos uma visão global do currículo e de seus 

conteúdos, bem como fornecendo para a elaboração da matriz 

curricular a relação com a prática pedagógica. Dessa forma, os 

envolvidos participaram de um importante processo formativo, 

assim como o currículo se beneficiou de uma estrutura orgânica 

que não é alheia à realidade das salas de aula. 

 

Tensões e ajustes no processo de realinhamento 
 

O processo de adequação curricular à BNCC iniciou-se com a 

necessidade de elencar conteúdos curriculares que atendessem às 

habilidades presentes nesse documento, seguida da distribuição 

desses conteúdos, em cada ano do Ensino Fundamental, nos 

quatro bimestres letivos, de acordo com o arranjo das habilidades 

propostas pela Base. Posteriormente, os conteúdos que estavam 

na matriz curricular de 2016, mas que não estavam contemplados 

por habilidades da BNCC, foram cuidadosamente inseridos nos 

bimestres letivos, de modo que houvesse uma sequência lógica 

levando em consideração o desenvolvimento psíquico da criança 

e do adolescente. Além disso, também foi levado em consideração 

a lógica de construção histórica dos conceitos científicos, muito 

embora a estruturação das habilidades pela BNCC nem sempre 

permitissem tal adequação em virtude das diferenças ideológicas 



 
 

 
 

e com relação às concepções históricas, filosóficas, 

epistemológicas e da psicologia do desenvolvimento. 

Dessa forma, os conteúdos propostos para atender as 

habilidades da BNCC, para cada ano, divergiam daqueles 

elencados na matriz curricular de 2016, especialmente em dois 

aspectos. Primeiramente, a organização das habilidades da Base 

não contemplava todos os conteúdos que estavam presentes no 

currículo, os quais seriam suprimidos caso não fosse realizado 

adequações. Podemos exemplificar citando os conteúdos 

relacionados aos sistemas do corpo humano que, anteriormente, 

eram abordados de maneira sequencial no 8º ano. Com a 

implementação da BNCC, os únicos sistemas a serem trabalhados 

no segundo ciclo do ensino fundamental seriam o nervoso e o 

locomotor, no 6º ano e o reprodutor, no 8º ano. Apresentados 

dessa maneira mecânica e desconexa com os demais sistemas do 

organismo, essa abordagem representa “um retrocesso do ponto 

de vista dos conhecimentos acumulados, seja no campo biológico, 

seja no campo da educação em ciências” (PICCININI; ANDRADE, 

2018, p. 44). Sendo assim, contemplamos os demais sistemas do 

organismo (digestório, respiratório, cardiovascular e excretor) 

inserindo-os na matriz curricular do 8º ano, para aprofundamento, 

pois haviam sido trabalhados no Ensino Fundamental I. Dessa 

forma, garantiu-se o não esvaziamento destes conteúdos e ao 

serem inseridos na nova configuração de matriz curricular 

acordamos com as novas diretrizes de que 

o conjunto de aprendizagens deverá compor 60% 

do currículo das escolas brasileiras – formando, 
portanto, uma parte nacionalmente homogênea – 

que servirá de base para a formulação dos 
diferentes projetos pedagógicos das escolas, nos 



 
 

 
 

quais se definirão os 40% restantes do currículo 
(PICCININI; ANDRADE, 2018, p. 36) 

 

Em segundo lugar, a distribuição das habilidades da Base 

para cada um dos anos faz referência a conteúdos que eram 

apresentados em uma sequência diferente da matriz curricular 

2016. A título de exemplificação, podemos citar os conteúdos 

relativos a Física, que antes eram concentrados e abordados 

exclusivamente no 9º ano, e que passaram a ser incorporados, de 

forma diluída, em cada um dos anos finais do Ensino Fundamental 

para atender às habilidades que se relacionavam com cada um 

dos conteúdos de Física. Deste modo, os conteúdos relativos à 

Óptica passaram a ser trabalhados no 6ª ano, os de Termologia e 

Mecânica no 7º, de Cinemática e Elétrica no 8º e de Ondulatória 

no 9º ano.  

Igualmente os conteúdos de Ecologia, Astronomia, 

Diversidade da vida, Anatomia e Fisiologia humanas e Saúde, que 

antes possuíam um momento privilegiado para serem trabalhados 

em sua totalidade, foram distribuídos ao longo de todos os anos 

letivos. Para se compreender melhor este processo, sugere-se a 

analogia de que antes o currículo possuía uma estrutura 

verticalizada dos conteúdos distribuídos em blocos temáticos 

diferentes a cada ano, passando a adquirir uma estrutura 

horizontalizada em que as diferentes áreas ou grupos de 

conhecimentos (Física, Astronomia, Saúde, Ecologia, etc.) estão 

presentes transversalmente em todos os anos letivos. 

Ao final de 2019, uma nova matriz curricular alinhada a BNCC 

foi encaminhada às Unidades Escolares para implantação em 

2020, pois era o prazo máximo para que os currículos fossem 



 
 

 
 

elaborados e ou reformulados, conforme destacam Piccinini e 

Andrade (2018, p. 36) que “a partir da data de homologação da 

BNCC as escolas terão dois anos (até o início de 2020) para 

adaptarem seus currículos às novas diretrizes”. Porém, um novo 

desafio apresentou-se para a Área de Ciências da Natureza com a 

implantação dessa nova matriz em sua totalidade, pois causaria 

defasagem ou repetição de conteúdos às turmas que já cursavam 

os respectivos ciclos do Ensino Fundamental I e II, sendo 

prejudicadas em sua formação escolar, devido o processo de 

deslocamento de conteúdos já cursados para anos subsequentes 

e vice-versa. 

Apenas os discentes dos 1º e 6º anos, ingressantes em cada 

um dos respectivos ciclos do Ensino Fundamental I e II, seriam 

contemplados de maneira integral com todos os conteúdos 

propostos pela nova matriz. Para que os estudantes dos outros 

anos não tivessem lacunas ou repetição de conteúdos, foi 

elaborado um Relatório de Impacto1. 

 

Delineamento sobre Ciências 

 

A partir das perspectivas teóricas adotadas, com 

fundamentos educacionais e filosóficos pautados na pedagogia 

histórico-crítica e no materialismo histórico-dialético, 

respectivamente, resta-nos delinear o que se entende por Ciência, 

                                                           
1 Relatório de Impacto: documento elaborado pela Coordenação de Área de Ciências com os 

professores do Sistema Municipal de Ensino visando garantir que os conteúdos previstos, em 
determinado ano, mas que haviam sido trabalhados no ano anterior, fossem substituídos por 
outros. Sugeriu-se, inclusive, que este processo de análise deve ocorrer até o ano de 2022, 
quando encerrará a matriz curricular de 2016. 



 
 

 
 

quais as concepções relativas ao Ensino de Ciências e sobre como 

se dá o processo de aprendizagem dos conhecimentos científicos. 

Em consonância com a teoria histórico-cultural, o ser humano 

se constitui enquanto tal por meio do trabalho, ou seja, 

diferentemente dos demais animais, não possui uma existência 

dada, mas precisa constantemente produzir sua existência por 

meio da transformação, intencional e planejada, de seu meio. É 

somente a partir da categoria trabalho, que se produz a existência 

propriamente humana, que se produz a cultura, pois é a partir 

dela que o indivíduo Homo sapiens se constitui em sujeito humano 

e que se faz a passagem da história natural para a história social 

(MARKUS, 1974; MARX, 1988). 

Logo, a base ontológica da ciência não é outra senão essa, a 

ciência como atividade social e cultural humana, como trabalho 

não-material voltado ao processo de produção das formas mais 

complexas e elevadas da existência humana a partir da relação do 

sujeito com seu meio, a partir da compreensão e transformação 

da natureza. A Ciência como conhecimento científico produzido, 

como resultado e produto dessa atividade, é voltada para a 

satisfação das necessidades materiais e existenciais humanas 

(PINTO, 1979). 

Assim, o processo de produção da existência 

humana implica, primeiramente, a garantia da sua 
subsistência material com a conseqüente produção, 

em escalas cada vez mais amplas e complexas, de 
bens materiais; tal processo nós podemos traduzir 
na rubrica “trabalho material”. Entretanto, para 

traduzir materialmente, o homem necessita 
antecipar em idéias os objetivos da ação, o que 

significa que ele representa mentalmente os 
objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto 
de conhecimento das propriedades do mundo real 



 
 

 
 

(ciência), de valorização (ética) e de simbolização 
(arte). Tais aspectos, na medida em que são 

objetos de preocupação explícita e direta, abrem a 
perspectiva de uma outra categoria de produção 

que pode ser traduzida pela rubrica “trabalho não-
material" (SAVIANI, 2015, p. 286). 

Essa relação da ciência com o trabalho e o processo de 

humanização pela produção de cultura pode ser observada na 

própria acepção semântica do conceito “ciência”, que pode ser 

entendido duplamente como atividade desempenhada pelo 

cientista, relacionada ao trabalho intelectual (não-material) que 

esse desenvolve e também pode ser entendido como um tipo 

específico de conhecimento, o conhecimento científico, que é o 

resultado desse trabalho, que se traduz em uma apropriação, 

interpretação e transformação da natureza elaborando um 

produto cultural. Nesse sentido, a ciência é tanto o trabalho da 

investigação científica quanto o conhecimento cultural por ele 

produzida, por isso se diz da mesma maneira “fazer ciência”, 

“estudar ciência”, “compreender a ciência” ou “produzir ciência” 

(REVERSI, 2020). 

Por isso, sob a perspectiva crítica do materialismo-histórico-

dialético, o conhecimento científico não pode ser visto de forma 

dissociada da atividade científica, que é social e histórica, inserida 

num contexto, influenciando e sendo influenciada por este. Por 

sua vez, esse conhecimento é um dentre outras formas de 

conhecimentos historicamente produzidos pelo coletivo da 

humanidade para representar, se apropriar e explicar a realidade. 

Esses conhecimentos são representados pela Arte, Filosofia e a 

Metafísica, diferindo destes por ser predominantemente racional, 

sistematizado e objetivo, além de possuir, na maioria das vezes, 



 
 

 
 

uma validação empírica, ou seja, a possibilidade de ser testado 

(CHALMERS, 1993). 

Ademais, o conhecimento científico goza de certo grau de 

confiabilidade tanto por critérios internos, como a sua 

falseabilidade, ou seja, a possibilidade de se tentar provar falso, 

sendo corroborado caso essa tentativa falhe ou revisto, modificado 

ou mesmo desacreditado caso a tentativa de falseá-lo obtenha 

êxito, quanto por critério externos, como os processos de revisão 

científica por pares, ou seja, o conhecimento científico é sempre 

social e enquanto for submetido a avaliação de uma comunidade 

científica bastante grande e diversa, que garanta olhares sob 

diversas perspectivas e impeça julgamentos enviesados, possui 

mecanismos de controle social que lhe garantem confiabilidade 

(ORESKES, 2017). 

É por essa importância da diversidade na ciência, que busca 

impedir que se faça uma ciência em favor de grupos sociais 

restritos, ou seja, uma ciência racista, sexista, homofóbica, 

transfóbica, xenofóbica, elitista, capacitista, etc., que se faz 

importante superar imagens estereotipadas e distorcidas da 

ciência e do cientista, o qual é frequentemente representado por 

um homem branco, solitário, excêntrico, genial, realizando 

experimentos com frascos borbulhantes em um laboratório 

inexpugnável (CACHAPUZ, et al., 2005). Superar essa perspectiva 

apresentando a diversidade na ciência, além de aproximar a 

representação de ciência que se constrói pela educação científica 

da prática científica que ocorre na realidade, também permite a 

representatividade, ou seja, permite que a diversidade de 

estudantes compreenda a ciência como um empreendimento que 



 
 

 
 

é possível e acessível a todos, faz com que sintam-se próximos e 

pertencentes a ciência, conferindo significado para os 

conhecimentos científicos e possivelmente atraindo alguns destes 

jovens para carreiras científicas, contribuindo não somente para a 

formação dos discentes como também para a própria ciência e 

sociedade por garantir a renovação da diversidade da comunidade 

científica. 

Outra perspectiva deformada de ciência que se faz necessário 

superar é a concepção positivista de uma ciência de crescimento 

linear, assumindo a história da ciência como uma narrativa dos 

sucessos de indivíduos geniais que a cada novo conhecimento 

“descoberto” ou produzido é adicionado cumulativamente ao 

conhecimento total que se tem, ou seja, a ideia de um progresso 

científico sempre ascendente, que considera cada novo 

conhecimento como complementar e compatível com os 

anteriores, de modo que certamente se sabe mais no presente do 

que no passado e saber-se-á ainda mais no futuro. Essa concepção 

desconsidera as rupturas, os processos em que teorias, práticas e 

conhecimentos são abandonados, em que os edifícios teóricos são 

revistos e reconstruídos sob diferentes pressupostos, além de 

desconsiderar que cada momento histórico possui seus próprios 

critérios de cientificidade e sua própria racionalidade, de tal forma 

que não é possível julgar os conhecimentos do passado a partir 

dos que temos atualmente sem incorrer em um profundo 

anacronismo (GIL-PEREZ et al., 2001; ALFONSO-GOLDFARB, 

1994; SANTOS, 2005). 

Cabe também ressaltar que a ciência não está pronta na 

natureza apenas esperando para ser descoberta. Logo, o 



 
 

 
 

conhecimento científico não é resultado de uma epifania pontual - 

frequentemente representado de forma inadequada nas anedotas 

científicas pela expressão “eureka!” tal como na anedota de 

Newton e a maçã que lhe caiu na cabeça permitindo que esse 

“descobrisse” a gravidade - mas sim de um complexo processo, 

que parte das formas com que os cientistas observam e 

representam o mundo a partir dos conhecimentos, ideologias e 

tecnologias que dispõem, que funcionam como lentes com as 

quais os cientistas observam a realidade, selecionam informações 

e dados que consideram relevantes daqueles irrelevantes, 

delimitam e formulam problemas e buscam suas soluções 

(REVERSI, 2020). Dito de outra forma, o conhecimento científico, 

numa concepção materialista, histórica e dialética, não é um 

produto da realidade natural, mas sim uma construção humana, 

parte da cultura, fruto de um processo coletivo e histórico de 

produção que ocorre num determinado contexto sendo 

possibilitado e limitado por esse (KONDER, 2012). 

Além dessas, existem ainda outras visões deformadas de 

ciência (CACHAPUZ, et al., 2005) que se devem superar para uma 

representação mais fidedigna da ciência e para uma educação 

científica crítica, a superação dessas perspectivas não passa, 

necessariamente, por uma educação científica voltada para a 

formação de um especialista que possui conhecimentos 

conceituais bastante específicos, mas sim por uma educação 

científica ampla voltada para a formação de um cidadão crítico e 

emancipado, que seja capaz de fazer escolhas autônomas, 

participar de debates sobre questões sócio-científicas, não ser 

manipulado por discursos que se valem do conhecimento 



 
 

 
 

científico, praticar o princípio da precaução, identificar e 

compreender os problemas e contradições que a sociedade 

enfrenta que estão relacionados com a ciência e a tecnologia e 

propor soluções, zelar pelo meio ambiente, pela própria saúde e 

pela saúde coletiva, respeitando a si mesmo e ao outro, superando 

preconceitos e posturas intolerantes ou autoritárias. 

A referida formação científica mais ampla pode ser abarcada 

pela ideia de uma alfabetização científica ou letramento científico, 

e inclui, além dos conhecimentos conceituais, atitudinais e 

procedimentais da Ciência, os quais promovem o desenvolvimento 

psíquico dos estudantes, elementos gerais não da ciência mas sim 

sobre a ciência, chamados de elementos da Natureza da Ciência. 

Estes elementos possibilitam aos estudantes uma compreensão 

mais fidedigna e crítica sobre o conhecimento científico, e são 

elencados por pesquisas no âmbito do ensino de ciências a partir 

dos conhecimentos produzidos no campo da filosofia, história e 

sociologia da ciência. Deste modo os elementos da Natureza da 

Ciência são como uma síntese de alguns dos pressupostos desses 

últimos campos, e ainda que exista algumas divergências entre os 

diferentes autores, existem elementos consensuais sobre os quais 

resta pouca ou nenhuma controvérsia. Sob uma perspectiva crítica 

podemos sintetizar esses elementos nos seguintes:  

1) Caráter Empírico da Ciência: 1.1 Observações 
empíricas e experimentos são parte da ciência; 1.2 
Ciência não se baseia somente em evidências 

empíricas; 1.3 As evidências suportam/corroboram 
ao invés de "provar" afirmações científicas; 1.4 As 

observações são contaminadas por teorias e 
ideologias prévias; 1.5 Observações iguais podem 
ser interpretadas de maneiras diferentes; 2) Papel 

das Teorias na Ciência: 2.1 As teorias científicas 
possuem um poder explanatório, desvelador da 



 
 

 
 

realidade; 2.2 Teorias são diferentes de hipóteses, 
pois são bem sustentadas por argumentos e 

evidências; 2.3 Leis são formalizações de princípios 
regulares, não há hierarquia com as teorias; 2.4 A 

Ciência não produz verdades, mas um 
conhecimento sistematizado e confiável que busca 
se aproximar o máximo possível da realidade; 2.5 

O conhecimento é uma construção humana, não 
está pronto na natureza ou na realidade apenas 

para ser “descoberto”; 3) Questões Metodológicas 
na Ciência e na Investigação Científica: 3.1 As 
inferências e aproximações fazem parte da ciência 

e da construção de modelos científicos; 3.2 A 
ciência não reproduz a realidade tal como ela é, ela 

cria representações e (re)produz fenômenos e 
modelos; 3.3 Não existe um método científico 
único, infalível e universal; 4) Caráter Social da 

Ciência: 4.1 A Ciência é um empreendimento 
coletivo e social; 4.2 A revisão por uma comunidade 

de pares suficientemente grande e diversificada 
garante uma maior confiabilidade e menor 

subjetividade; 4.3 Uma sociedade cientificamente 
alfabetizada pode praticar o princípio da precaução 
e influenciar o desenvolvimento científico, daí a 

importância da alfabetização científica (AC); 5) 
Caráter Histórico da Ciência: 5.1 A Ciência é 

histórica, se modifica ao longo do tempo; 5.2 Cada 
época possui uma racionalidade e critérios de 
cientificidade próprios; 5.3 Não é uma construção 

linear em direção ao progresso, é marcada por 
continuidades e rupturas; 5.4 Possui um contexto, 

desenvolvendo-se a partir das necessidades e 
limitações de cada época; 6) Aspectos Filosóficos e 
Ideológicos da Ciência e do Conhecimento 

Científico: 6.1 A ciência não é neutra, influencia e 
sofre influências de fatores internos e externos à 

atividade científica (econômica, política, ideológica, 
cultural, religiosa, etc.); 6.2 A ciência 
necessariamente possui elementos subjetivos e 

objetivos; 6.3 A ciência é tanto uma atividade 
(trabalho intelectual) quanto um conhecimento 

(produto cultural), voltados à compreensão e 
transformação da natureza para a satisfação das 
necessidades humanas; 6.4 A ciência é um 

processo, não uma descoberta pontual ou epifania 
do tipo “eureca!”; 6.5 A ciência é um tipo de 



 
 

 
 

conhecimento dentre outros que existem para 
interpretar a realidade, não sendo objetivamente 

superior ou inferior, mas diferente dos demais; 7) 
Papel da Linguagem na Ciência e no Conhecimento 

Científico: 7.1 A linguagem desempenha 
importante papel na ciência, desde a expressão do 
pensamento até a organização deste, fazendo uso 

de diversas linguagens além da verbal; 7.2 A 
ciência faz uso de diversos recursos linguísticos e 

diferentes linguagens; 7.3 A linguagem é um fator 
que ao mesmo tempo permite e limita o 
desenvolvimento do pensamento científico e a 

comunicação deste entre grupos; 7.4 A linguagem 
e seus usos delimita comunidades linguísticas 

dentro da ciência, bem como diferentes campos, 
teorias e paradigmas científicos. (REVERSI, 2020, 
p. 322). 

 

Esses elementos acerca da Natureza da Ciência devem 

perpassar transversalmente todo o Ensino de Ciências que se 

pretenda crítico, em consonância com a ideia de ser materialista, 

histórico e dialético, devem ser trabalhados não em lugar dos 

conteúdos científicos, mas por meio desses. São precisamente 

esses conhecimentos científicos historicamente produzidos pelo 

coletivo da humanidade que, ao serem ensinados de forma 

contextualizada, crítica, socialmente orientada, considerando-se 

os conhecimentos prévios e o desenvolvimento dos estudantes, 

que irão aproximar os mesmos da Natureza da Ciência e que irão 

promover seu desenvolvimento, de modo que assume-se, num 

Ensino de Ciências na perspectiva histórico-crítica, uma postura 

conteudista mas que supera a perspectiva tradicional do 

tratamento enciclopédico e memorístico dos conteúdos. Assim 

priorizam-se os sentidos e significados dos conteúdos como 

instrumentos culturais que permitem com que se compreenda e 

transforme a realidade. 



 
 

 
 

O Ensino de Ciências pautado na pedagogia histórico-crítica 

valoriza o ensino de conceitos científicos, uma vez que entende 

que os conceitos espontâneos são aprendidos no cotidiano, já o 

saber científico só é aprendido na escola, de forma intencional e 

planejada. Esse conhecimento também não é adquirido de forma 

direta, mas mediado tanto pela linguagem e cultura, quando pela 

interação social, pelo outro. Dessa forma, o trabalho educativo é 

aquele que possibilita ir além dos conceitos cotidianos, uma vez 

que esses são superados por incorporação pelos conhecimentos 

científicos, permitindo se conhecer de forma mais concreta, 

mediado pelas abstrações, a realidade de qual fazemos parte. 

Isso posto, é premente compreender que professor e 

estudante devem compartilhar responsabilidades e 

conhecimentos. Sendo necessário entender que os estudantes já 

possuem uma história de vida que precisa ser considerada nos 

processos de ensino. A capacidade de desenvolver a autonomia, a 

partir da participação em atividades conjuntas e colaborativas e 

do uso de instrumentos de mediação na resolução de tarefas, em 

particular as interações verbais, parece ser uma característica 

intrínseca do desenvolvimento ontogenético (SCHROEDER; 

FERRARI; MAESTRELLI, 2010).  Representa o “engajamento 

dialógico com a cultura e dentro dela. Os significados 

desenvolvem-se. Eles não são apenas adquiridos”. (GLICK apud 

SCHROEDER; FERRARI; MAESTRELLI, 2010, p. 24). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Objetivo geral para a Área de Ciências da Natureza 

 

Tal ideário permite traduzir os anseios de uma educação 

escolar crítica e transformadora na vida dos discentes e, sendo 

assim, reformulamos o objetivo geral da Área de Ciências da 

Natureza a partir de Santos et al. (2016) para que os estudantes 

possam apropriar-se de conhecimentos das Ciências Naturais, 

articulando-os com as dimensões natural, ética, social, cultural, 

política e histórica, com o propósito de uma formação omnilateral, 

a fim de compreender e transformar a realidade, de forma a 

superar as desigualdades sociais e as diversas formas de 

exploração humana. 

 

Considerações finais 

 

Apesar dos desafios impostos pelo realinhamento do currículo 

de ciências, a possibilidade de revisitá-lo trouxe benefícios 

significativos em termos de conhecimento dos conteúdos e 

organização da uma matriz abrangente e detalhada.  

Trazemos para discussão a necessidade de formação 

continuada sobre o novo formato dessa matriz e, em especial para 

a Área de Ciências da Natureza, garantindo que os compromissos 

assumidos em relação a visão de ciência, ao Ensino de Ciências e 

em especial a seleção e a organização dos conteúdos científicos 

sejam praticados na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, 

conforme preconiza Saviani (2011, p. 13) quando cita que “o 

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 



 
 

 
 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

O fundamental para a matriz de Ciências da Natureza foi a 

seleção e a organização dos conteúdos, primando pelo conceito de 

clássico, pois Saviani (2011, p. 13) destaca que “o clássico não se 

confunde com o tradicional e também não se opõe, 

necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico 

é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial” e a 

escola é responsável por essa instrumentalização, objetivando que 

o conhecimento sistematizado e elaborado seja apropriado pelas 

camadas populares e o domínio desta ferramenta, quando é 

democratizado, possibilita a libertação. Assim, essa abordagem 

considera que “o dominado não se liberta se ele não vier a dominar 

aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os 

dominantes dominam é condição de libertação” (SAVIANI, 1999, 

p. 66).  

Frente ao exposto, sabemos que a superação das 

desigualdades e contradições da sociedade capitalista passa, 

necessariamente, pela instrumentalização das classes 

trabalhadoras com o conhecimento científico, e que essa também 

não se realiza senão pela educação escolar. Nesse sentido, 

compreendemos que o ensino de Ciências numa perspectiva 

crítica é um grande desafio e, por tanto, requer do professor 

compromisso político e competência técnica. 
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O processo educacional inclusivo se compõe como um 
importante avanço no que diz respeito ao reconhecimento da 

diversidade humana, considerando, especialmente, o potencial 
individual dos estudantes. Desse modo, a escola deve se 

responsabilizar e comprometer em ser um espaço comum para 

todos, de efetivo acolhimento e respeito às singularidades, 
afastando toda forma de discriminação e preconceito em razão 

de diferenças cognitivas, sensoriais, físicas ou sociais.  
Assim, sob uma perspectiva inclusiva, as políticas públicas 

voltadas para a inclusão escolar no Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru se estabelecem como um desafio para romper com o 

histórico tradicionalismo de homogeneidade e naturalização de 
déficits de aprendizagem nas salas de aula, referendando valores 

e princípios pautados em Direitos Humanos, cujos aspectos de 
igualdade e diferença são compreendidos como elementos 

indissociáveis na formação das pessoas. Ainda, buscam superar 
a concepção do aprender como mero resultado do plano 

biológico, ou participação na cultura, mas, de outra forma, pela 
valorização, principalmente, quanto ao acesso de oportunidade 

de interação entre pares, bem como de elaborações produzidas 

pela humanidade ao longo dos contextos temporais, sob a égide 
da Teoria Histórico-Cultural, como fonte para a oferta de um 

ensino de qualidade para todos. 
Importa destacar que nas últimas três décadas as 

transformações no cenário escolar no Sistema Municipal de 



 
 

 
 

Ensino de Bauru se coadunam aos princípios inclusivos propostos 
para o contexto educacional nacional (BRASIL, 1988; 1996), do 

ponto de vista ético, político e estético, que visa à formação 
humana integral, com caráter normativo quanto ao conjunto 

orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que devem 
ser aprendidas ao longo da educação básica, considerando, pois 

a modalidade de Educação Especial como apoio e orientação 
para o processo de inclusão escolar, que perpassa 

transversalmente todas as demais etapas e níveis educacionais, 
com a oferta de complementação, suplementação, 

enriquecimento e ajustes curriculares, como meio para a 
valorização do potencial do público ao qual se destina, 

garantindo, por sua vez, condições reais de aprendizagem. 
No campo da educação, as políticas públicas que norteiam o 

processo inclusivo no cenário brasileiro são amparadas, 

estabelecidas e fundamentadas em diversos documentos legais 
(BRASIL, 1988; 1996; 2008; 2013; 2015), e inspiradas em 

diretrizes internacionais (UNESCO, 1990; 1994; 2006; 2007), 
sobretudo para ampliar a cultura filosófica que deve permear a 

realidade escolar, no sentido de afastar toda forma de exclusão, 
garantindo acessibilidade em ampla escala e dimensões, como 

um bem comum a todas as pessoas. 
Desta feita, a Educação Especial e inclusiva tem o intuito de 

viabilizar a oferta de mecanismos de apoio ao desenvolvimento 
das necessidades educacionais dos estudantes, por meio de um 

processo educativo que valoriza a singularidade, maiormente, 
daqueles que apresentam condição de deficiência, Transtornos 

Globais do Desenvolvimento1 e Altas Habilidades/Superdotação 
(BRASIL, 1996; 2008; 2013). Para tanto, a equitatividade, para 

que as ações públicas sejam efetivas, e as afirmações de valores 

democráticos e progressistas sejam ampliados, em termos 
culturais, científicos e tecnológicos, a fim de inspirar a qualidade 

de ensino, se cumpre como um dever quanto a ruptura de 
barreiras atitudinais, pedagógicas, metodológicas, 

procedimentais, arquitetônicas, na comunicação e informações 
que possam restringir ou impedir para além do pleno acesso e 

                                                           
1 Em respeito à terminologia apresentada nos documentos legais nacionais manteve-se a 

nomenclatura Transtornos Globais do Desenvolvimento. Contudo, vale ressaltar que atualmente, 

em razão de avanços teóricos e culturais, adota-se na literatura o termo Transtorno do Espectro 

Autista, conforme explicitado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

V, 2014). 

 



 
 

 
 

permanência nas escolas, a aprendizagem como uma premissa 
indiscutível para todos estudantes. 

Para fins de definição, o Quadro 1 destaca o que se entende 
por: 

 

Quadro 1 – Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação. 

 

 

Deficiência 

Impedimentos de longo prazo de natureza 

física, intelectual, mental ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas. 

 

 

 

Transtornos Globais do 

Desenvolvimento 

Condição caracterizada por um quadro de 

alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa 

definição estudantes com autismo 

clássico, síndrome de Asperger, síndrome 

de Rett, transtorno desintegrativo da 

infância (psicoses) e transtornos invasivos 

sem outra especificação. 

 

Altas Habilidades/Superdotação 

Potencial elevado e grande envolvimento 

com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas, nas áreas: 

intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade. 

Fonte: elaboração própria com base em Brasil (1996; 2008; 2013). 

 

Os esforços empenhados há décadas no contexto 
educacional municipal de Bauru refletem um importante 

compromisso para que o currículo seja delineado como uma 
política pública afirmativa no sentido de garantir o avanço no 

processo inclusivo, sobretudo pelo envolvimento e dedicação de 
educadores e comunidade, quanto a promoção da atenção 

integral a todos os estudantes e suas necessidades específicas, 
de maneira equitativa. 

A realidade em exposição alinhada aos pressupostos 
contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) revelam 

que os avanços em contexto local, no que tange a Educação 
Especial e Inclusiva, superam os propósitos expressos nesse 

documento norteador, em vista das ações desenvolvidas e 



 
 

 
 

orientadas pela Proposta Pedagógica para a Educação Infantil 
para o Sistema Municipal de Ensino de Bauru (PASQUALINI; 

TSUHAKO, 2016) e pelo Currículo Comum para o Ensino 
Fundamental (MESQUITA; FANTIN; ASBHAR, 2016), que são 

anteriores à BNCC, e contemplam fundamentos e diretrizes para 
a Educação Especial, comprometendo-se com o ensino de 

qualidade para todos estudantes. 
Nesta direção, embora seja mencionado pela BNCC o intuito 

de minimizar a fragmentação de políticas educacionais em 
âmbito nacional, especialmente quanto ao histórico impacto da 

dicotomia e paradoxo escolar, entre escolas regulares e 
especiais, exclusão e marginalização, daqueles que foram 

alijados do acesso à educação por condições diversas no 
desenvolvimento físico, intelectual, sensorial ou social (BRASIL, 

2017), o que se retrata no documento é uma face de 

homogeneização e invisibilidade no campo direto ao público a 
que se destina a Educação Especial e Inclusiva. 

Denota-se, portanto, que a BNCC não apresenta uma 
proposta direcionada especificamente para a Educação Especial. 

No entanto, ao assinalar que é preciso assegurar aprendizagens 
essenciais definidas para cada etapa da educação básica, por 

meio de um conjunto de decisões que se caracterizam a partir de 
um currículo em ação, sinaliza a autonomia dos sistemas de 

ensino quanto a consideração sobre os processos inclusivos nas 
escolas. Assim, conforme exposto, a política inclusiva adotada no 

Sistema Municipal de Ensino de Bauru se destaca pela autonomia 
empenhada quanto aos gradativos progressos na democratização 

educacional, sem se eximir do compromisso com a oferta do 
ensino de qualidade para todos os estudantes. 

Outrossim, sob a perspectiva da evolução social em que 

vivemos, tendo em vista mudanças históricas, impostas por 
transformações de concepções, práticas e diretrizes em âmbito 

nacional e internacional, surge a constante necessidade de se 
revisitar, atualizar conceitos e recompor documentos 

norteadores para alinhamento da atuação especializada da 
Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Bauru, 

partilhando, sobretudo, o estreitamento entre aspectos teóricos 
e práticos na busca por avanços na aprendizagem de todos 

estudantes. 



 
 

 
 

O contexto pedagógico adotado pela ação de professores 
especializados2 da Educação Especial, em apoio e colaboração ao 

ensino comum, deve compartilhar dos mesmos princípios 
seguidos na sala de aula, cuja premissa se apoia na Psicologia 

Histórico-Cultural, dando unicidade aos valores e ideais quanto a 
partilha de concepções de ser humano, sociedade e processo 

educativo, compreendendo a dinâmica entre a aprendizagem e o 
ensino a partir da natureza histórico-social do conhecimento e da 

educação escolar. Essa visão se ancora na perspectiva de 
Vygotski (1997), quando anunciou que toda função psíquica 

superior passa inevitavelmente por uma etapa externa de 
desenvolvimento, uma vez que a função, a princípio, é social, 

edificando um postulado que ficou conhecido como Lei da 
Genética Geral do Desenvolvimento Cultural, que defende como 

conceito que todas as funções superiores se originam das 

relações reais entre indivíduos humanos. 
Importa mencionar que o ensino colaborativo ou coensino, 

segundo Mendes e Vilaronga (2017), é uma das propostas de 
apoio na qual um professor comum e um professor especializado 

dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o 
ensino dado a um grupo heterogêneo de estudantes. É uma 

parceria de trabalho entre dois profissionais, capacitados para 
ensinar, dividindo a responsabilidade do ensino, dos erros e dos 

acertos. A colaboração está relacionada com a contribuição, ou 
seja, o profissional deve interagir com o outro, existindo ajuda 

mútua ou unilateral. É também definida por Cook e Friend 
(1995), como um estilo de interação entre, no mínimo, dois 

parceiros equivalentes, engajados em um processo conjunto de 
tomada de decisão, trabalhando em direção a um objetivo 

comum. Onde os estudantes são agrupados de forma 

heterogênea e ambos os professores trabalham com todos, 
buscando estratégias e agrupamentos trabalhando de forma para 

que cada estudante tenha seu potencial de aprendizagem 
explorado (CAPELLINI; ZERBATO, 2019). 

Em termos gerais, repensar a prática em Educação Especial 
passa pela superação da ação esvaziada de oferecer mais do 

mesmo, como um reforço de conteúdos escolares para preencher 
lacunas de aprendizagem. Reconhecer o potencial individual dos 

                                                           
2 Professores especializados são aqueles que atuam na Educação Especial, tendo em vista a 

especificidade de formação e atuação. 

 



 
 

 
 

estudantes implica em identificar a necessidade de ajustes 
curriculares, conforme a dimensão de apoio que cada sujeito 

demanda, seja de modo complementar ou suplementar, 
oportunizando o desenvolvimento das funções cognitivas, sociais 

e motoras, com vistas ao desempenho autônomo, criativo e 
independente. O entendimento da equidade, neste sentido, 

amplia o conceito de igualdade, preconizado por princípios 
inclusivos, reconhecendo que o parâmetro de aprendizagem dos 

estudantes encaminhados para os serviços educacionais 
especializados não são meramente comparáveis a outros 

estudantes, mas sim, depende da mediação instrumental 
intencional, rompendo com o conceito de imutabilidade causada 

por uma condição humana, pois: 
[...] o desenvolvimento humano normal e 
especial, como o da pessoa com deficiência 

intelectual ou física sensorial e não sensorial, é 
histórico social. Esse entendimento vem seguido 

de propostas de trabalho e de intervenções 
psicológicas e educacionais que resultam na 
humanização, ou seja, no processo que busca a 

realização no plano individual dos êxitos 
conquistados no plano genérico. Também apontam 

para a necessidade de transformar práticas sociais 
para oportunizar, de fato, o pleno 
desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores – algo fundamental, visto que essas 
funções compõem ou permitem a consciência 

(BARROCO; LEONARDO, 2016, pp. 323-324). 
 

Em síntese, ao nascer a pessoa possui um aparato biológico, 
contudo é a partir da qualidade das relações humanas que se 

desenvolve as funções superiores, que são caracterizadas pela 

formação e amadurecimento dos processos psíquicos humanos, 
promovidos por meio das interações interpessoais em um 

contexto histórico e social. 
Desse modo, o processo de aquisição das particularidades 

humanas, isto é, dos comportamentos complexos culturalmente 
formados, se relacionam com a apropriação do legado objetivado 

pela prática histórico-social. Os processos de internalização, por 
sua vez, se interpõem entre os planos das relações interpessoais 

(interpsíquicas) e das relações intrapessoais (intrapsíquicas), o 
que significa dizer que se instituem a partir do universo de 

objetivações humanas disponibilizadas para cada indivíduo 



 
 

 
 

singular pela mediação de outros indivíduos, ou seja, por meio 
de processos educativos (MARTINS, 2013). 

Logo, a defesa em tela justifica, pois, a importância de um 
sistema educacional valorizar a diversidade humana em uma 

perspectiva inclusiva, e considerar que o aprender não se 
estabelece por um dom, mas pelo desenvolvimento de talentos e 

aptidões que emergem com a mediação de instrumentos e 
signos, materiais e imateriais, nas relações entre as pessoas. 

Fatores biológicos não são naturalizantes da condição humana, 
então os comportamentos mediados pelos instrumentos e signos 

podem ser acessíveis para as pessoas com deficiência, autismo e 
altas habilidades/superdotação, garantindo meios de apropriação 

individual, conforme o potencial e nível de apoio ofertado para 
validação pessoal. 

Na sequência destacamos a composição de serviços e 

atribuições da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino 
de Bauru, considerando os avanços nos últimos anos. 

 

A Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino 

de Bauru 

 

Em Bauru a Educação Especial se faz presente há mais de 

três décadas. Neste período houve significativos avanços e 
transformações quanto à modelização da proposta de trabalho 

para ampliar e favorecer a equiparação de oportunidades, por 
meio de apoios, em níveis e intensidade adequados à 

necessidade individual, em contexto educacional comum para 
todos os estudantes, estabelecendo princípios e ações inclusivas, 

com garantia de acesso, permanência e aprendizagem. 
Sendo assim, estão inseridos em todas as unidades 

escolares, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos, professores especializados e Agentes 

Educacionais - Cuidadores de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, 
para garantir o processo educacional inclusivo. Assim, o serviço 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE) ocorre nos 
espaços das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e na forma 

de Itinerância, conforme especificidade da etapa e nível de 

ensino, ou ainda, determinado pela intensidade de apoio 
requerida pelo estudante. Estes serviços são organizados e 



 
 

 
 

orientados pela Divisão de Educação Especial do Sistema 
Municipal de Ensino de Bauru. 

O AEE realizado nas Salas de Recursos Multifuncional e/ou 
Itinerância é prioritário para estudantes Público da Educação 

Especial (PEE), sendo eles: estudantes com deficiência: 
intelectual, visual, física, auditiva e múltipla; Transtorno Global 

do Desenvolvimento; e, Altas Habilidades/Superdotação.  
Desse modo, o encaminhamento para atendimento nos 

serviços da Educação Especial em Sala de Recursos 
Multifuncionais, nas escolas de Ensino Fundamental, se destina a 

estudantes PEE matriculados a partir do 1º Ano, com 
laudo/diagnóstico fechado ou em continuidade ao atendimento 

realizado pelo professor especializado que atuou na itinerância 
na Educação Infantil.  

Observa-se, no entanto, que os estudantes com dificuldades 

acentuadas no desenvolvimento acadêmico, caracterizado por 
defasagem idade/ano, identificada pela significativa dificuldade 

na aquisição dos conteúdos escolares, comprovados por 
avaliação de aprendizagem realizada pelo professor da sala 

comum e ratificada pelo professor da Educação Especial, poderão 
ser encaminhados para os atendimentos das Salas de Recursos 

Multifuncionais a partir do 3º Ano, considerando como critério 
obrigatório, que estes tenham frequentado anteriormente a 

recuperação paralela, e esgotado alternativas pedagógicas, 
denotando-se ausência de êxitos na aprendizagem. 

A provisão de uma avaliação pedagógica circunstanciada, 
para o atendimento da Educação Especial aos estudantes que 

não possuem laudos clínicos é validado pela perspectiva de 
atuação inclusiva, desde que dada a respectiva aplicação aos 

critérios em destaque, rompendo com toda forma impeditiva de 

atenção imediata ao estudante que demanda de apoio equitativo 
no processo educacional. 

Na prática cotidiana muitos casos de estudantes são 
encaminhados para os serviços da Educação Especial e/ou para 

avaliação multiprofissional nas Organizações da Sociedade Civil 
(OSC’s) parceiras, sobretudo a partir da observação de 

professores do ensino comum, sob a suspeita de condição eletiva 
para o AEE. Nessas situações, o professor especializado, que 

procede a avaliação pedagógica, identifica as necessidades 
específicas, inicia o processo de Estudo de Caso e atendimento. 

Assim, até que seja obtido um laudo clínico para confirmação da 
hipótese e indicadores de deficiência, Transtornos Globais do 



 
 

 
 

Desenvolvimento ou Altas Habilidades/Superdotação fica 
mantida, para fins de registro e organização do AEE, a 

identificação como caso de estudante com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE). Ao término do processo de 

investigação clínica, na ausência da confirmação da hipótese 
inicial, o caso deve ser desligado do serviço de Educação 

Especial, podendo o professor especializado oferecer orientações 
colaborativas para equipe escolar, sobre práticas e estratégias 

inclusivas, para favorecer oportunidades adequadas às 
necessidades específicas de aprendizagem do estudante. 

As práticas adotadas nos serviços de Educação Especial são 
ações pedagógicas especializadas que visam a acessibilidade 

curricular, considerando singularidades e estratégias que 
viabilizem a participação e desenvolvimento exitoso desses 

estudantes no ambiente escolar, em parceria com o professor do 

ensino comum, de modo colaborativo, não substitutivo às 
práticas educacionais realizadas em sala de aula comum. 

O professor especializado deve atuar na escola sob uma 
perspectiva inclusiva e colaborativa, ou seja, para além do 

atendimento e acompanhamento direto com o estudante PEE, 
em sua atuação deve promover orientações e ações inclusivas, 

favorecendo a construção da consciência coletiva de respeito à 
diversidade. Nesta atuação, o professor especializado, para além 

da avaliação pedagógica para identificação dos critérios de 
elegibilidade para o serviço especializado, deve realizar um 

levantamento da demanda educacional e intensidade de apoios 

para acesso ao currículo escolar e organização de práticas 

pedagógicas inclusivas (BRASIL, 2008).  
A intensidade de apoios é classificada e definida em quatro 

níveis, a saber: 

- Apoio Intermitente – caracterizado por uma natureza 
episódica, ou seja, em situações específicas, com períodos curtos 

e determinados. Ofertado em momentos necessários Ex: em 
razão de um acometimento de saúde; perda de um familiar; 

situação de crise, entre outros. 
- Apoio Limitado – Com consistência de longa duração 

(diversos momentos ao longo da vida), em situações específicas 
de transição. Mantido em períodos determinados. Ex: na 

transição de etapas ou níveis de ensino, adaptação em situações 
novas, entre outros. 



 
 

 
 

- Apoio Extensivo – de natureza regular, podendo ser diário 
ou semanal, em situações específicas, nos diversos contextos 

ambientais. Ex: apoio pedagógico ou de vida diária.  
- Apoio Pervasivo – caracterizado pela constância de alta 

intensidade de dependência, de natureza vital para sustentação 
da segurança e manutenção de comportamentos funcionais. 

Casos específicos que envolvem mais de uma pessoa para 
promover condição de acessibilidade e cuidados. Ex: apoio para 

comunicação, locomoção, alimentação, higiene pessoal, entre 
outros (THOMPSON; et al, 2004). 

A inserção de apoio se justifica, uma vez que as situações 
vivenciadas e experienciadas pelos estudantes PEE, sobretudo 

aquelas que os desafia intelectualmente, permitem o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ainda que 

os meios utilizados sejam diversos daqueles oferecidos às 

pessoas em condição típica (VIGOTSKI, 1997; 1998). 
Conforme destacado por Tsuhako (2016), o processo de 

ensino e aprendizagem deve considerar a condição real de 
desenvolvimento do estudante, a fim de promover um 

planejamento de ensino pautado em seu desenvolvimento 
iminente, ou seja, próximo à sua realidade, com possibilidades 

adequadas, e ajustadas, para a aprendizagem. 
A seguir, o Quadro 2 mostra como está organizada a oferta 

de serviços da Educação Especial. O Quadro 3 evidencia a 
descrição dos profissionais que atuam na operacionalização dos 

serviços da Educação Especial, bem como suas funções. E, o 
Quadro 4 apresenta as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

parceiras mantidos pela Secretaria Municipal da Educação em 
prol da inclusão escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro 2 – Serviços da Educação Especial 

SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

ITINERÂNCIA 

Espaço destinado à prática do AEE, 

cujo ensino é ministrado pelo 

professor especializado, de modo 

complementar ou suplementar, 

conforme a demanda de 

necessidade e intensidade de apoio 

do estudante PEE. O apoio 

complementar visa a ampliação de 

oportunidades educacionais para 

acesso ao currículo comum, 

enquanto na forma suplementar 

esse apoio focaliza o 

aprofundamento curricular, na 

forma de aceleração ou 

enriquecimento de estudos. 

O AEE é ofertado em contraturno 

da sala de aula comum, de maneira 

não substitutiva, salvo exceções 

nos casos de estudantes com 

mobilidade reduzida e/ou que 

façam uso de transporte escolar 

oferecido pela Secretaria Municipal 

da Educação. Em cada período 

escolar pode ser atendido um limite 

máximo de 15 estudantes PEE na 

SRM. Esses atendimentos são 

organizados pelo professor 

especializado, de forma individual 

ou em pequenos grupos, conforme 

a necessidade de intensidade de 

apoio pedagógico apresentada pelo 

estudante. Ainda, nessa 

organização deve ser oferecida o 

máximo de 10 horas/aula 

semanais, que podem ser 

distribuídas em dois ou mais dias 

da semana. 

É um serviço de atendimento, 

acompanhamento, apoio e orientações 

inclusivas, desenvolvido por professor 

especializado na área da Educação 

Especial. Trata-se da organização de 

AEE ofertado ao estudante PEE, 

realizado majoritariamente dentro da 

sala de aula comum, sob a perspectiva 

do ensino colaborativo, ou seja, as 

atividades devem ser planejadas em 

conjunto, pelo professor da classe 

comum e professor especializado, de 

modo flexibilizado, com vistas à 

participação e acesso ao currículo 

escolar, considerando as 

especificidades e demandas do 

estudante. São atendidos por meio da 

itinerância somente os estudantes que 

demandam de apoio pedagógico por 

condição de deficiência e autismo que 

exige apoio de intensidade extensivo 

e/ou pervasivo de funcionalidade. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro 3 – Descrição profissional de atuação na Divisão de Educação 

Especial no Sistema Municipal de Ensino de Bauru  

Profissional Atuação 

 

 

 

 

 

 

Especialista em Educação – 

Professor de Educação 

Básica – Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista em Educação 

Adjunto – Professor 

Substituto de Educação 

Básica – Especial 

Realiza o AEE aos estudantes matriculados nos 

serviços oferecidos na SRM e na Itinerância, de 

forma colaborativa, para promover a inclusão 

escolar, na perspectiva da educação inclusiva. 

São atribuições do professor especializado: 

- Seguir a Proposta Pedagógica da Educação 

Infantil e o Currículo Comum do Ensino 

Fundamental, como coparticipe na elaboração e 

execução dos mesmos, atuando de maneira 

colaborativa com o ensino regular;  

- Participar ativamente na elaboração, 

acompanhamento e avaliação dos planos, 

projetos, propostas e políticas educacionais, no 

que se refere aos princípios e práticas da 

educação inclusiva;  

- Elaborar, produzir e organizar recursos 

pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem 

e, utilizar-se de metodologia e estratégias 

diversificadas para favorecer a aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes PEE;  

- Colaborar com atividades e avaliações com 

ajustes curriculares, em parceria junto aos 

professores da classe comum;  

- Realizar atendimento aos estudantes PEE no 

contraturno escolar (no caso da SRM), de 

acordo com suas necessidades pedagógicas;  

- Propor um Projeto de Educação Especial, 

envolvendo parcerias na Unidade Escolar, com 

professores de classe comum, cuidador, entre 

outros atores da equipe escolar, com o intuito 

de disseminar princípios e valores inclusivos, 

conforme orientado pela Coordenação de área 

da Educação Especial - DPPPE/SME. 

- Propor uma ação de conscientização sobre - A 

Luta da Pessoa com Deficiência, em parceria 

com a equipe escolar. A ação deve ocorrer em 

data prevista, conforme calendário municipal, 

com objetivo de informar e mobilizar a 

comunidade escolar, em especial as famílias, 

sobre riscos e orientações preventivas, 

conforme orientado pela Coordenação de área 

da Educação Especial - DPPPE/SME. 

- Seguir as orientações da Divisão de Educação 

Especial, no que tange aspectos pedagógicos e 

administrativos. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Agente Educacional – 

Cuidador de Crianças, 

Jovens, Adultos e Idosos 

O acompanhamento de cuidador se destina 

somente para os casos de estudantes que 

apresentam condição de deficiência, ou 

autismo, com necessidade de apoio de alta 

intensidade (extensivo e pervasivo). 

A atuação do cuidador colabora para 

harmonização do ambiente inclusivo, e visa 

proporcionar ao estudante PEE a efetiva 

participação em todas as atividades propostas, 

sendo elas pedagógicas (supervisionada pelo 

professor de classe comum e/ou especializado), 

recreativas e/ou de vida diária (alimentação, 

locomoção, comunicação e higienização). 

Importa salientar que não compete ao 

cuidador: Planejar, executar e avaliar 

atividades pedagógicas; substituir professores; 

deixar de acompanhar os estudantes PEE para 

desempenhar outras funções na escola; e, 

ministrar medicamento aos estudantes da 

escola. 

Professores cedidos às 

OSCs APAE/APIECE 

 

Atendimento na modalidade exclusiva em 

Escola Especial. 

 

Professores prestando 

serviços à Secretaria 

Municipal da Educação 

Diretor de Divisão 

Chefe de Seção: Ensino Fundamental e 

Educação Infantil 

Chefe de Seção:  Educação de Jovens e Adultos 

e Organizações da Sociedade Civil Conveniadas 

Coordenador de Área - DPPPE 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 4 – OSCs Parceiras 

Organização da Sociedade Civil 

(OSC) 

Atribuições 

 

 

 

APAE 

 

 

Realiza avaliação, acompanhamento e 

atendimento clínico nas áreas e 

especialidades:  

 

✓ Neuropediatria 

✓ Psicologia; 

✓ Fonoaudiologia; 

✓ Fisioterapia; 

✓ Terapia Ocupacional; 

✓ Assistência Social. 

 

SORRI 

APAE, APIECE e Lar Santa Luzia 

para Cegos 

Atendimento Educacional Especializado 

em caráter substitutivo ao ensino 

comum, sob configuração de Escola 

Especial. 

Fonte: Elaboração própria. 



 
 

 
 

 

Entre os inúmeros desafios para a organização do AEE está 

a definição sobre para quem se destina esse serviço, uma vez 
que nas salas de aula há uma parcela significativa de estudantes 

que apresentam dificuldades para aprender, porém não se 
caracterizam como público para esse atendimento especializado. 

Os fatores que legitimam a necessidade do AEE para os 

estudantes PEE são ancorados, para além do diagnóstico clínico, 
pela condição de vida, aprendizado e funcionalidade, justificado 

pela intensidade de apoio, nas dimensões: Intermitente; 
Limitado; Extensivo; e, Pervasivo. 

Cumpre mencionar, que com vistas à valorização docente e 
profissional daqueles que atuam no ensino comum e na área da 

Educação Especial, bem como para ampliação dos princípios e 
práticas inclusivas e qualidade dos serviços especializados 

ofertados no contexto do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, 
ao longo de todo ano letivo são oferecidos cursos de formação 

continuada, viabilizados por meio da Divisão de Formação 
Continuada, do Departamento de Planejamento, Projetos e 

Pesquisas Educacionais, favorecendo a ampliação de 
conhecimentos, principalmente quanto às múltiplas 

especificidades do alunado atendido pela Educação Especial. 

Na sequência evidencia-se a prática do AEE na perspectiva 
histórico-cultural, como elemento fundamental para o 

desenvolvimento de todos os estudantes. 

 

A prática do AEE na perspectiva histórico-cultural 

 

A prática da pedagogia, em uma perspectiva histórico-
cultural, está intimamente ligada aos princípios inclusivos, 

especialmente pelos propósitos contra hegemônicos. A luta pela 
qualidade de ensino na Educação Especial deve romper com toda 

sorte de equívocos resultantes do modelo educacional 

assistencialista, com vistas à normalização de pessoas, 
sobretudo, para aquelas que apresentam condição de deficiência. 

Destarte, a essência concreta que deve permear uma 
atividade educativa envolvente, para todos os estudantes 

indistintamente, sintetiza o conteúdo e forma, na relação com 
seu destinatário (MARTINS, 2013), valorizando uma formação 



 
 

 
 

desenvolvente, sem perder de vista que na “qualidade de seres 
sociais os indivíduos particulares se desenvolvem na exata 

medida das transformações objetivas que se impõem como 
obstáculos para tanto” (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019, p. 

2). Assim, o conteúdo e a forma estão relacionados com o 
destinatário. Logo, o nível de desenvolvimento do indivíduo e seu 

respectivo nível de escolarização, são determinantes para a 
complexidade do conteúdo, condicionando a forma de realização 

do trabalho pedagógico (GALVÃO; LAVOURA; MARTINS, 2019). 
Sem a pretensão de oferta de um receituário sobre práticas 

de ensino, o que se busca é elucidar uma reflexão sobre as 
ações desenvolvidas com o estudante PEE, a partir da mediação 

centrada na intencionalidade, sem a forma mutilada da oferta de 
conteúdos descontextualizados, ou que visam meramente 

preencher um vácuo de aprendizagem dos indivíduos. É sabido 

que no cotidiano o professor especializado lida com situações 
adversas, próprias e características de condições variadas dos 

estudantes, que são intervenientes no processo de ensino e que 
demandam expertise docente para alterar um planejamento 

inicial de modo intencional, no sentido de enriquecer, flexibilizar, 
adequar ou adaptar uma atividade, para além dos ajustes 

curriculares esperados na ação especializada da Educação 
Especial. Trata-se, pois, da imprevisibilidade, um fator que não 

pode ser tratado ou encarado com improvisação do ensino. Na 
ação intencional o professor conta com alternativas que superam 

o espontaneísmo, focalizando o desenvolvimento das funções 
superiores do estudante. 

Insta saber que no Sistema Municipal de Ensino de Bauru 
adotou-se a classificação proposta por Fonseca (2015), que 

considerou os ajustes curriculares como:  
Flexibilização – que são alterações nas estratégias 
das práticas, mantendo os conteúdos e objetivos. 

Nesta proposta, todos os estudantes podem se 
beneficiar, sem alteração do currículo;  

Adequações – são as atividades individualizadas 
de acordo com as necessidades do estudante, 
podendo ocorrer alterações nos objetivos, 

conteúdos e práticas, desde que a atividade esteja 
no contexto da sala de aula; e,  

Adaptações – que são alterações nos conteúdos, 
objetivos, recursos e práticas pedagógicas de 
acordo com as necessidades do estudante, 

especialmente para aqueles que não se beneficiam 



 
 

 
 

dos ajustes de flexibilização e adequação 
curricular, em geral adotados para os casos com 

necessidade de maior intensidade de apoio.  
É importante ressaltar que o tipo de ajuste 

curricular adotado deve considerar as 
necessidades específicas do estudante, 
identificados pelo processo de avaliação 

pedagógica realizada pelo professor especializado 
(FONSECA, 2015). 

 

A convergência entre o enfoque histórico-cultural e a 

Educação Especial reporta à concepção de homem, construção 
de novos olhares para a escola, abordagens de ensino 

diferenciadas, bem como a constituição subjetiva da condição 

humana. Assim, para o estudante PEE, por exemplo, o princípio 
básico da escolarização diz respeito à inserção na cultura, pois, 

conforme ressaltado por Oliveira (2018):  

Se o gênero humano se constitui na e pela cultura, 

este é o espaço que permitirá o impulso para o 
desenvolvimento e a superação das funções 
primárias ou elementares nas ações das pessoas. 

É por meio da cultura – síntese da história e da 
atividade humana – que rompemos com os limites 

impostos pelo nosso próprio aparato biológico. 
Mesmo no que se refere aos limites biológicos 
constitutivos de todo ser humano (OLIVEIRA, 

2018, p.41). 

 
Sob esse olhar, para todas as crianças, sem distinção em 

razão de uma condição diferente, a inserção cultural é um fator 
de desenvolvimento, não somente pelas interações mistas, mas 

principalmente pela apropriação das ferramentas sociais, 

instrumentais e simbólicas. São esses elementos que permitem 
atuar em um mundo de significados, e gradativamente ampliar a 

ação no contexto de vida, superando funções primárias e 
ascendendo funções superiores, que são próprias do 

comportamento humano. 
Com base nos conceitos propostos por Vygotski (1997), 

podemos compreender que o estudante PEE se desenvolve com 
a intervenção do outro, por meio dos instrumentos e signos3 

                                                           
3 Signo (do latim signum) é o elemento que designa ou indica outro. Objeto que representa outro. 

Sinal dotado de significação (ex: as letras ocupando o lugar de sons). 



 
 

 
 

mediadores. Desse modo, a partir da mediação é esperado que 
aquilo que o indivíduo faz com ajuda, passo a passo, assuma a 

capacidade de desejar e fazer pela sua consciência, ou seja, 
mediado pelos signos internos, em substituição aos signos 

externos. Considerando o exposto, esta possibilidade sinaliza 
uma garantia do desenvolvimento do estudante PEE, cuja 

aprendizagem avança pelos mediadores da cultura, 
possibilitando uma atuação cada vez mais independente, ainda 

que com ajuda alheia ou de instrumentos sociais. 
Vale ressaltar, que de modo consonante com a perspectiva 

da prática docente especializada para os estudantes PEE no 
Sistema Municipal de Ensino de Bauru, foi implementada pela 

Divisão de Educação Especial, da Secretaria da Educação, uma 
série documental, para fins de acompanhamento e registro do 

AEE, alinhado com o teor teórico que norteia os princípios 

educacionais dessa realidade. 
A série documental foi apresentada por meio do Guia de 

Documentação, no primeiro bimestre de 2020, compreendendo 
uma gama de formulários para uniformização da prática dos 

professores especializados da Educação Especial, de modo que 
para cada estudante atendido é organizado um prontuário 

contendo necessariamente: Encaminhamento para Avaliação 
Pedagógica e Serviço da Educação Especial; Avaliação do 

Professor do Ensino Comum; Avaliação Educacional – Educação 
Especial; Devolutiva; Relatório de Orientações sobre o 

estudante; Estudo de Caso; Plano de Atendimento Educacional; 
Relatório Semestral/Anual do estudante; Registro – Evolução de 

Atendimento; e, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(para fotos e filmagens do estudante). Ainda, quando for 

pertinente, Formulário de Encaminhamento para OSCs; 

Justificativa de Abandono de Estudo de Caso; Justificativa de 
Desligamento de Atendimento; Ajuste Curricular; e, Planilhas de 

Frequência Itinerância/Sala de Recursos. Esses formulários 
foram elaborados à luz da Psicologia Histórico-Cultural, a partir 

de um processo de estudo procedido por um grupo de 
professores especializados, de modo colaborativo com os 

gestores da Divisão da Educação Especial. A organização do 
trabalho dos professores especializados por meio dessa serie 
                                                                                                                                                               
Elemento sensível de expressão cultural organizativo do comportamento humano. Encerra uma 

materialidade (sinal) que ocupa o lugar de outra coisa, isto é, daquilo que representa. Operando ao 

nível da consciência dos indivíduos, todo signo demanda decodificação (FERREIRA apud 

MARTINS, 2016a, 1986, p. 55). 



 
 

 
 

documental é de suma relevância para se garantir o fluxo, desde 
a identificação até os registros do desenvolvimento dos casos de 

estudantes PEE, formando um parâmetro sobre o processo 
educacional de cada estudante atendido nos serviços 

especializados da Educação Especial. 
Assim, a partir de uma síntese do processo de investigação 

realizado, com dados obtidos pela observação na sala de aula 
comum, apontamentos específicos feitos pelo professor do 

ensino comum, análise de laudos e/ou relatórios clínicos, relato 
da família e observação direta do estudante, considerando 

comportamento e funcionalidade social, aprendizagem, 
independência e autonomia, o professor especializado elabora 

um plano de atendimento, cujo foco é compor um planejamento 
pedagógico, que tem como ponto de partida os aspectos 

denotados pela eficiência apresentada pelo estudante no âmbito 

das funções: cognitivas, sociais e motoras. Essas funções 
psicológicas são alvo de toda ação docente, para favorecer e 

impulsionar o desenvolvimento dos estudantes. O olhar do 
professor especializado, quanto às funções, é guiado pelos 

seguintes parâmetros: desenvolvido, em desenvolvimento e não 
desenvolvido. 

Levando-se em consideração os aspectos mencionados, 
compreende-se por função cognitiva: as percepções visual, 

auditiva, tátil, espacial e temporal; atenção (voluntária, alerta, 
alternada, sustentada, dividida e seletiva); memória de curto e 

longo prazo (a última se subdivide em: episódica, semântica, 
visual e auditiva); linguagem (verbal, compreensiva, gestual, 

prosódia, ecolalia, expressiva, leitura e escrita); pensamento 
(criativo, crítico, analítico e síntese). A função motora abrange: 

movimentos estabilizadores; movimentos de locomoção, 

movimentos manipulatórios e movimento refinado. E, por fim a 
função social abarca: contato social, contato físico, conduta, 

atividades em grupo, interação, comportamento, autoestima e 
autonomia. 

Com o mapeamento em tela torna-se possível identificar 
quais as funções cognitivas, sociais e motoras, o estudante já 

desenvolveu, está em desenvolvimento ou ainda não 
desenvolveu. O planejamento e atuação docente devem 

acontecer com base nos aspectos que estão em 
desenvolvimento, para alcançar, sobretudo, aquelas que não 

estão desenvolvidas. A especificidade da atuação especializada 
se concentra na identificação adequada da relação entre o nível 



 
 

 
 

de apoio que o estudante demanda para aprender e o filtro dos 
ajustes curriculares, para alcançar as funções psicológicas 

superiores que se busca desenvolver. 
A propositura do ajuste curricular permite a mediação pelo 

professor especializado para o desenvolvimento a partir da 
individualidade do estudante, de modo não comparativo deste 

em relação aos demais estudantes da turma. Ainda, essa medida 
de acessibilidade não se resume aos conteúdos acadêmicos, por 

meio de cada área de conhecimento, mas, tão importante 
quanto, vale para a orientação de todo processo formativo do 

estudante, valorizando a participação deste em todas as ações 
propostas e espaços de aprendizagem comum para todos 

estudantes. 
Em uma situação prática, para ampliar oportunidade no 

campo da linguagem, por exemplo, que envolve aspectos da 

função cognitiva e social, no caso de uma criança que se 
comunica verbalmente, o professor pode propor as atividades 

para a apropriação e uso de palavras simples para comunicação 
com intencionalidade (da linguagem situacional para a linguagem 

contextual) e ampliação de vocabulário, usando recursos e 
estratégias de ensino variados para este propósito, explorando 

jogos, livros, brinquedos, ilustrações, e outros. 
A linguagem é um dos signos sociais abordados por Vygotski 

(2010), que se torna instrumento do pensamento, provocando 
mudanças significativas na criança, por permitir a troca simbólica 

por meio dos conceitos que foram construídos, bem como por 
permitir o deslocamento no tempo e espaço, visto que o sujeito 

pode usar a palavra para expressar situações ocorridas no 
passado, ou desejos futuros, deslocando e remetendo o 

pensamento além do tempo presente. Para Vygostski (2010) a 

fala se constitui como a função psicológica mais importante, 
representando o mundo externo dentro de nós, estimulando o 

pensamento e lançando fundamentos para o desenvolvimento da 
consciência. 

Sem negar a especificidade da condição individual de cada 
estudante, especialmente aqueles que apresentam alguma 

deficiência, Vygotski (1997) afirmou de modo ousado para sua 
época, que é indubitável o papel da escola para garantia do 

desenvolvimento da criança, visto que as funções psicológicas 
superiores não são inatas ou naturais, e sim constituídas por 

meio das mediações com o outro e com os elementos advindos 
da cultura. Em termos simplificados, o autor advogou que 



 
 

 
 

compete à ação educacional propor o desafio na medida em que 
a estudante precisa para se desenvolver, sem a mensuração de 

um ensino que situa todos por uma única medida, mas, ao 
contrário, considerando que todos podem aprender de acordo 

com seu potencial individual, marcado pela condição de 
deficiência ou de alta habilidade, com a mediação adequada. 

No caso da deficiência, a condição não deixa de existir, mas 
pode ser superada pelo processo de mediação e significação, que 

se relacionam diretamente com os instrumentos sociais 
disponíveis no tempo e na história. Trata-se de um deslocamento 

do ponto de partida e energia do organismo interno da criança, 
para os instrumentos sociais externos (VYGOTSKI, 1997). Sob 

este prisma, quanto mais oportunidade foi criada para o 
estudante aprender, em contexto comum e real, com recursos e 

práticas educacionais como mediadores, maiores serão os 

resultados no desenvolvimento do estudante. 
Compreender as práticas em Educação Especial dentro de 

uma visão histórico-cultural exige uma profunda revisão de 
conceitos sobre o desenvolvimento humano, considerando este 

como resultado de processos interativos em um contexto que é 
cultural e social, razão pelo qual entendemos como histórico. Na 

relação homem e mundo, a aprendizagem é mediada pela 
cultura, que por sua vez é o que resulta do uso dos instrumentos 

físicos e psicológicos. O instrumento psicológico se constitui por 
signos, que formam um sistema simbólico, que permite a 

transformação humana. 
A diferença humana compõe os meios sociais, e, portanto, 

está presente no contexto escolar, validando este espaço como 
plural. Todos devem passar pela experiência educacional em 

contexto comum, com a garantia de aprendizagem permeada 

pela mediação para o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores, para internalização da cultura e apropriação interna 

dos signos, pois é nesta relação entre a situação social a que 
cada pessoa é exposta e a vivência pessoal, que irá conferir uma 

trajetória única e intransferível. 
O que se pretende, portanto, como indicação para a prática 

do AEE na perspectiva histórico-cultural não é a oferta de um 
receituário pedagógico, mas o destaque para a reflexão e o 

planejamento docente especializado no sentido de situar o 
currículo em movimento, compreendendo alternativas 

promotoras do desenvolvimento dos estudantes PEE. 



 
 

 
 

Em últimas palavras, sem encerrar a temática, mas 
considerando todo percurso exposto, se evidencia a importância 

do professor especializado, pela sua especificidade de ação junto 
aos estudantes PEE, e na colaboração com demais atores da 

equipe escolar, sobretudo, o professor do ensino comum, para 
promover situações inclusivas de aprendizagem para todos. 
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Alinhamento curricular 

 

A Matriz Curricular de Educação Física do Currículo Comum 

da Educação Básica Municipal de Bauru é resultado do 

alinhamento entre a Matriz de Educação Física do Currículo 

Comum do Ensino Fundamental de Bauru, edições de 2013 

(TEZANI, 2013) e 2016 (MESQUITA; FANTIN; ASBAHR, 2016), e 

o Componente Curricular de Educação Física do Ensino 

Fundamental da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017). Esse alinhamento foi possível pela ação de 

professores de Educação Física das Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental de Bauru, respeita o movimento histórico dos 

currículos municipais, e atende ao documento orientador da BNCC 

e às particularidades do Sistema Municipal de Ensino. Com a 

formalização, mantivemos a Educação Física escolar em 

movimento congruente ao conhecimento científico, à formação e 

atuação docentes, às implicações escolares e à razão maior que a 



 
 

 
 

justifica – o desenvolvimento humano. Independentemente do 

momento histórico, os documentos curriculares adotados 

assumem objetivos voltados à ampla experiência dos estudantes, 

à compreensão e apropriação de elementos da cultura corporal. 

Quando pensamos na determinação de objetivos para o 

contexto escolar, assumimos que se trata de um empreendimento 

desafiador, independentemente do nível educacional, pois são 

elementos fundamentais na constituição da prática pedagógica. 

Dentro desse contexto, inclui-se a Educação Física, componente 

curricular obrigatório, área de conhecimento, de intervenção 

profissional e pedagógica. 

No que diz respeito ao aprendizado e à aquisição dos 

conteúdos, esses elementos se baseiam no respeito à 

individualidades dos estudantes numa perspectiva de resolução de 

problemas, com o docente variando conteúdos, níveis de 

complexidade das tarefas e promovendo o aprendizado em 

respeito aos níveis de desenvolvimento real e proximal teorizados 

por Vygotsky (1984). Para o autor, o nível real indica o que o 

estudante é capaz de fazer por si próprio e o proximal refere-se 

ao seu aprendizado potencial com a mediação coerente do 

professor, de outros estudantes e dos conteúdos, o que delineia 

seu estágio de desenvolvimento. 

Para isso, como destacado por Nascimento (2018), torna-se 

necessário determinarmos quais são os conhecimentos que devem 

ser ensinados e aprendidos que possibilitem o desenvolvimento 

dos estudantes. Além do que, o que ensinar (conteúdo), está 

diretamente vinculado com o como ensinar (forma) e para quem 

ensinar (destinatário), ou seja, quem é o estudante, o que sabe e 



 
 

 
 

como mobilizar seus conhecimentos, são questões importantes 

para o professor intervir pedagogicamente, promovendo a 

aprendizagem, o desenvolvimento do pensamento teórico e as 

funções psicológicas superiores. 

Em respeito a esse momento histórico de formalização de um 

novo documento orientador, torna-se necessária a estruturação 

de objetivos que oriente o trabalho pedagógico dos especialistas 

de Educação Física das escolas municipais de Bauru. Para isso, 

partimos dos objetivos gerais e específicos do Currículo Comum 

de 2016 associados à área de Educação Física para o Ciclo I (1º, 

2º e 3º ano), Ciclo II (4º, 5º e 6º ano) e Ciclo III (7º, 8º e 9º 

ano). Com o alinhamento à BNCC os objetivos foram 

reconfigurados resultando nos seguintes ciclos formativos: no 

Ensino Fundamental I temos o Ciclo I (1o e 2o ano) e Ciclo II (3o, 

4o e 5o ano) e no Ensino Fundamental II temos o Ciclo III (6o e 7o 

ano) e Ciclo IV (8o e 9o ano). Com essa organização, os objetivos 

do componente curricular de Educação Física também foram 

alinhados na perspectiva do experimentar, usufruir, produzir e 

reproduzir os conhecimentos da cultura corporal presentes nas 

brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e no que 

denominamos práticas corporais específicas. 

Nessa perspectiva, os objetivos estão delineados para o 

ensino fundamental de maneira específica, adequando tarefas e 

conteúdos aos estudantes, seres singulares em interação coletiva 

na escola. Para tanto, no Ciclo I (1º e 2º ano), os objetivos 

propõem possibilitar aos estudantes a diversificação de conteúdos 

e valorizar suas experiências motoras e conhecimentos prévios 

acerca das práticas corporais vivenciadas nos contextos familiar e 



 
 

 
 

comunitário, articulando-os aos saberes escolares. No Ciclo II (3º, 

4º e 5º ano) os objetivos estão relacionados à continuidade da 

valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, 

articulando com os saberes escolares, na experimentação e 

identificação das práticas corporais, relacionando-as em suas 

diferenças e semelhanças no que dizem respeito à estrutura, às 

lógicas interna e externa das práticas corporais institucionalizadas 

e não institucionalizadas, iniciando as primeiras distinções e 

elementos comuns de uma mesma prática corporal. 

Para os Ciclos III (6o e 7o ano) e IV (8o e 9o ano), os objetivos 

estabelecem relações de aprofundamento. Os estudantes deverão 

articular os conhecimentos do senso comum com os saberes 

escolares, iniciando esse aprofundamento, juntamente com a 

sistematização relacionada às práticas corporais 

institucionalizadas e não institucionalizadas, identificando suas 

estruturas, lógicas interna e externa, bem como a distinção de 

elementos comuns em uma mesma prática corporal. 

Pelo exposto, os objetivos destacados no Quadro 1 devem ser 

desenvolvidos de maneira clara pelo docente, direcionando seu 

trabalho no planejamento, na seleção de conteúdos, na 

determinação das metodologias e avaliação, com propostas 

exequíveis na aplicação em sala de aula. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Quadro 1. Objetivos da área e dos ciclos formativos da Educação Física. 

OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA: a) promover, por intermédio da vivência e 

fruição, a aquisição de conhecimentos das práticas corporais em suas 

variáveis culturais, sociais, políticas e econômicas, de maneira 

individualizada ou em suas relações com os outros, possibilitando a 

compreensão de seus elementos enquanto manifestação historicamente 

construída e desenvolvida; b) promover o desenvolvimento dos estudantes 

em suas percepções sensório-motoras e cognitivas; c) promover o 

desenvolvimento do pensamento teórico e o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores; d) promover o cuidado consigo e com o outro, bem 

como aprendizagens sobre hábitos saudáveis. 

OBJETIVOS PARA O CICLO I (1º e 2º ANO): possibilitar aos estudantes 

a vivência de conteúdos diversificados a partir das experiências motoras e 

conhecimentos prévios acerca de práticas corporais vivenciadas nos 

contextos familiar e comunitário, articulado-os com os saberes escolares. 

OBJETIVOS PARA O CICLO II (3º, 4º e 5º ANO): dar continuidade à 

valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, articulando aos 

saberes escolares na experimentação e identificação das práticas corporais, 

relacionando-as em suas diferenças e semelhanças, no que dizem respeito à 

estrutura, às lógicas interna e externa das práticas corporais 

institucionalizadas e não institucionalizadas, iniciando as primeiras distinções 

e similaridades de uma mesma prática corporal. 

OBJETIVOS PARA OS CICLOS III (6º E 7º ANO) E IV (8º E 9º ANO): 

estabelecer relações de aprofundamento, articulando os conhecimentos do 

senso comum com os saberes escolares, iniciando esse aprofundamento, 

juntamente com a sistematização relacionada às práticas corporais 

institucionalizadas e não institucionalizadas, identificando suas estruturas, 

lógicas interna e externa, bem como a distinção de elementos comuns em 

uma ou mais práticas corporais. 

 

Declarados os objetivos, a atenção está nos conhecimentos 

considerados essenciais que possam, além de possibilitarem o 

alcance dos objetivos para cada ciclo, serem orientados, tais como 

destacaram Mesquita, Fantin e Asbahr (2016), de acordo com as 

linhas teóricas da Psicologia Histórico-Cultural e pela Pedagogia 

Histórico-Crítica. 



 
 

 
 

Com a base teórica preservada, há ajustes que foram 

realizados, considerando que, a interlocução entre o currículo e a 

BNCC evidenciariam novos elementos trazidos pelas unidades 

temáticas, pelos objetos de conhecimento e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Para ilustrar, o Quadro 2 

especifica esses elementos orientadores para os 1º e 2º semestres 

letivos do 8º ano do Ensino Fundamental II. No modelo, temos os 

conteúdos essenciais associados à unidade temática Esportes; 

objetos de conhecimento: esportes de invasão, de rede/parede e 

paralímpicos. 

 

Quadro 2.  Estruturação da unidade temática Esportes no 1º e 2º 

semestres do 8º ano do Ensino Fundamental II. 

8º ANO – 1º e 2º SEMESTRES 

UNIDA

DES 

TEMÁTI

CAS 

OBJETOS 

DE 

CONHECI

MENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

ESPORT

ES 

Esportes 

de 

invasão 

Esportes 

de 

rede/par

ede 

Esportes 

Paralímp

icos 

Esportes de invasão; 

Esportes de rede/parede; 

Esportes Paralímpicos; 

Lógicas internas (princípios 

funcionais básicos – 

dinâmicas de 

funcionamento, princípios 

táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, 

tempo, parceiros, 

oponentes, materiais, alvo, 

objetivo, combinados); 

Articulação de esportes 

associados e suas 

implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas, 

éticas e de gênero. 

(EF08EF01)* Experimentar 

diferentes papéis (jogador, 

árbitro e técnico) e fruir os 

esportes de invasão, 

rede/parede e paralímpicos, 

valorizando o trabalho coletivo e 

o protagonismo; 

(EF08EF02)* Experimentar, 

fruir e recriar esportes de 

invasão, rede/parede e 

paralímpicos, usando habilidades 

técnico-táticas básicas; 

(EF08EF29BRU) Experimentar, 

fruir e recriar esportes orientados 

pela proposta paralímpica, 

identificando e compreendendo 

as adaptações individualizadas e 

coletivas para o desenvolvimento 

da performance; 

(EF08EF03)* Formular e utilizar 

estratégias para solucionar os 

desafios técnicos e táticos nos 



 
 

 
 

esportes de invasão, 

rede/parede e paralímpicos nas 

modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma 

específica; 

(EF08EF04)* Identificar os 

elementos técnicos ou técnico-

táticos individuais, combinações 

táticas, sistemas de jogo e regras 

das modalidades esportivas 

praticadas, bem como diferenciar 

as modalidades esportivas com 

base nos critérios da lógica 

interna das categorias dos 

esportes de invasão, 

rede/parede e paralímpicos; 

(EF08EF05) Identificar as 

transformações históricas do 

fenômeno esportivo e discutir 

alguns de seus problemas 

(dopping, corrupção, violência 

etc.) e a forma como as mídias os 

apresentam; 

(EF08EF06) Verificar locais 

disponíveis na comunidade para 

a prática de esportes e das 

demais práticas corporais 

tematizadas na escola, propondo 

e produzindo alternativas para 

utilizá-los no tempo livre. 

 

As unidades temáticas1 abordadas durante o Ensino 

Fundamental direcionam às experiências dos estudantes a 

práticas que conduzem a conhecimentos específicos particulares 

que correspondem a diferentes manifestações da cultura corporal, 

as quais, segundo Brasil (2017), “devem ser abordadas como 

fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, 

singular e contraditório” (p. 211). O Quadro 3 especifica a 

                                                           
1  As unidades temáticas correspondem aos eixos (temas) e os objetos de conhecimento aos sub-eixos (sub-

temas) do Currículo Comum. 



 
 

 
 

proposta de desenvolvimento pedagógico de cada unidade 

temática. 

 

Quadro 3. Unidades temáticas do Componente Curricular de Educação Física 

(BRASIL, 2017, p. 212-217). 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Brincadeiras e jogos: Exploram “atividades voluntárias exercidas dentro de 

determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e 

alteração de regras, pelo respeito de cada participante ao que foi combinado 

coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas 

práticas não possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que 

possam ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do 

mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos 

culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande 

dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade 

informais, o que permite denominá-los populares. É importante fazer uma 

distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferramenta 

auxiliar de ensino. Não é raro que, no campo educacional, jogos e 

brincadeiras sejam inventados com o objetivo de provocar interações sociais 

específicas entre seus participantes ou para fixar determinados 

conhecimentos. [...] as brincadeiras e os jogos têm valor em si e precisam 

ser organizados para ser estudados. São igualmente relevantes os jogos e as 

brincadeiras presentes na memória dos povos indígenas e das comunidades 

tradicionais, que trazem consigo formas de conviver, oportunizando o 

reconhecimento de seus valores e formas de viver em diferentes contextos 

ambientais e socioculturais brasileiros” (BRASIL, 2017, p. 212-213). 

Esportes: Reúnem “tanto as manifestações mais formais dessa prática 

quanto as derivadas. O esporte como uma das práticas mais conhecidas da 

contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, 

caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado 

desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um 

conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações 

(associações, federações e confederações esportivas), as quais definem as 

normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em 

todos os níveis de competição. No entanto, essas características não 

possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o 

praticam, especialmente quando o esporte é realizado no contexto do lazer, 

da educação e da saúde. Como toda prática social, o esporte é passível de 

recriação por quem se envolve com ele. As práticas derivadas dos esportes 

mantêm, essencialmente, suas características formais de regulação das 

ações, mas adaptam as demais normas institucionais aos interesses dos 

participantes, às características do espaço, ao número de jogadores, ao 

material disponível etc. [...]. Para a estruturação dessa unidade temática, é 

utilizado um modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como 

referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, 

desempenho motor e objetivos táticos da ação [...]” (BRASIL, 2017, p. 213). 

Cumpre destacar que a lógica interna está relacionada às estruturas das 



 
 

 
 

modalidades (e.g. objeto, material, espaço físico, regras e participantes) e 

aos seus princípios funcionais (oposição, cooperação, oposição-cooperação, 

a forma de pontuação, os papeis assumidos pelos participantes, a forma de 

comunicação e contracomunicação apresentadas, entre outros). 

Ginásticas: “[...] práticas com formas de organização e significados muito 

diferentes [...], reúne as práticas corporais que têm como elemento 

organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do 

corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não 

competitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar (saltos), 

em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira individual ou 

coletiva, e combina um conjunto bem variado de piruetas, rolamentos, 

paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. [...]; caracterizam-se pela 

exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à 

manutenção da condição física individual ou à modificação da composição 

corporal [...]. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas de 

movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. Podem ser 

orientadas de acordo com uma população específica, como a ginástica para 

gestantes, ou atreladas a situações ambientais determinadas, como a 

ginástica laboral [...]: reúnem práticas que empregam movimentos suaves e 

lentos, tal como a recorrência a posturas ou à conscientização de exercícios 

respiratórios, voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o 

próprio corpo [...]” (BRASIL, 2017, p. 215-216). 

Danças: “[...] práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, 

organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também 

integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma 

individual, em duplas ou em grupos [...]. Diferentes de outras práticas 

corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações 

particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar 

movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas” 

(BRASIL, 2017, p. 216). 

Lutas: Caracterizam-se por “disputas corporais, nas quais os participantes 

empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, 

desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, 

combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário [...]” 

(BRASIL, 2017, p. 216). 

Práticas corporais específicas: Permitem o desenvolvimento das 

dimensões de conhecimentos associados a práticas corporais que respeitam, 

como destacado na BNCC, estruturas, organizações e “características dos 

sujeitos e os contextos de atuação, sinalizando tendências de organização 

dos conhecimentos” (BRASIL, 2017, p. 217), articulados a implicações 

sociais, culturais e históricas. Práticas corporais circenses, práticas corporais 

de aventura urbanas e na natureza são os objetos de conhecimento dessa 

unidade temática. 

 

Pela proposta da BNCC, essas experiências respeitam três 

elementos comuns fundamentais – “movimento corporal como 

elemento essencial; organização interna [...] pautada em uma 



 
 

 
 

lógica específica; e produto cultural vinculado com o 

lazer/entretenimento e/ou cuidado com o corpo e saúde (BRASIL, 

2017, p. 211). Esses elementos, enquanto manifestações, 

permitem representações e significados compartilhados entre 

indivíduos e com a sociedade. Nos documentos de 2013 e 2016 

esses elementos estavam contemplados nos eixos jogos e 

brincadeiras, esportes, ginásticas, dança, lutas e conhecimento 

sobre/do corpo. Agora, estão abordados nas unidades temáticas 

brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, lutas e práticas 

corporais específicas. O Quadro 4 permite a visualização da 

organização dos objetos de conhecimento dentro das unidades 

temáticas, bem como a visualização da sequência pedagógica, o 

que nos permite uma noção da complexidade do processo 

formativo em decorrência dos elementos comuns fundamentais 

nas unidades enquanto temas. 

 

Quadro 4. Objetos de conhecimento por unidade temática. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Brincadeir
as e jogos 

nos 
contextos 
familiar e 
comunitári
o 

Brincadeir
as e jogos 

no 
contexto 
regional 

Brincadeir
as e jogos 

de matriz 
indígena 
brasileira 

Brincadeiras e jogos no 
Brasil 

Jogos e 
brincadeir

as de 
matriz 
afro-
brasileira 

Jogos e 
brincade

iras no 
mundo 

Jogos eletrônicos 
Criação de jogos e 

brincadeiras 

ESPORTES 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

--- Jogos de 
marca 
Jogos de 

precisão 

Jogos de 
campo e 
taco 

Jogos de 
marca 
Jogos de 

invasão 

Jogos de 
invasão 
Jogos de 

rede/parede 

Jogos 
esportivos 
adaptados 

Esportes 
de 
rede/pare

de 

Esportes 
técnico-
combinat
órios 
Esportes 
de marca 

Esporte
s de 
invasão 

Esporte

s de 
marca 

Esportes de 
invasão 
Esportes de 

rede/parede 

Esportes 
Paralímpicos 

GINÁSTICA 



 
 

 
 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Práticas e brincadeiras 

de destrezas e desafios 
corporais 

Ginástica 

de 
conscienti
zação 
corporal 

Ginástica 

de 
conscienti
zação 
corporal 
Ginástica 
geral 

Ginástica 

geral 

Ginástica de 

condicionamento 
físico 

Ginástica de 

condicionamento 
físico 

DANÇA 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Práticas e 
brincadeira

s de 
imitação e 

criação 
artística 

Jogos de 
atividades 

rítmicas 

Danças 
nos 

contextos 
comunitár

io e 
regional 

Danças no Brasil  
Danças de matriz afro-

brasileira 
Danças de matriz 

indígena brasileira 

Danças 
no mundo 

Danças 
urbanas 

Dança
s 

urbana
s 

Danças 
de Salão 

LUTAS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

--- Jogos de lutas Lutas de 
matriz 
afro-
brasileira 

Lutas de 
matriz 
indígena 
brasileir

a 

Lutas 
no 
mundo 

Lutas no 
Brasil 

PRÁTICAS CORPORAIS ESPECÍFICAS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

--- --- Práticas 
corporais 
de 
aventura 
urbanas 

Práticas 
corporai
s 
circense
s 

Prática
s 
corpor
ais 
circens
es 

Práticas 
corporais 
de 
aventura 
na 
natureza 

 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

correspondem ao que a BNCC denominou de “habilidade” e a sua 

representação é feita por um código alfanumérico. Para 

exemplificar, retornando ao Quadro 2, o código (EF08EF05) indica 

a modalidade de ensino “EF” (Ensino Fundamental), o ano escolar 

“8º Ano”, o componente curricular “EF” (Educação Física) e a 

sequência numérica “05”. Há também códigos sinalizados por “*” 

e com a terminação “BRU”. O código sinalizado com “*” indica que 

o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento foi modificado em 

relação à “habilidade” original da BNCC e adequado de acordo aos 

objetos de conhecimento da matriz; o código com a terminação 



 
 

 
 

“BRU” indica que o objetivo não consta na BNCC e foi criado 

especificamente para o currículo. O código sem a sinalização “*” 

e a terminação “BRU” respeita a “habilidade” tal como proposta 

pela BNCC. 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tais como 

as “habilidades”, privilegiam oito dimensões de conhecimento 

propostas pela BNCC e exigem abordagens específicas. São elas, 

experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, 

construção de valores, análise, compreensão e protagonismo 

comunitário. No Quadro 5 há a descrição das dimensões do 

conhecimento que, sem ordem e arranjo obrigatórios, 

determinaram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

de acordo com os conteúdos, objetos de conhecimento e unidades 

temáticas, para cada ano escolar de maneira integrada. 

 

Quadro 5. Dimensões do conhecimento dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento (BNCC, 2017, p. 218-220). 

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 

Experimentação: Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina 

pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização 

das mesmas. São conhecimentos que não podem ser acessados sem passar 

pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente experimentados. Trata-

se de uma possibilidade única de apreender as manifestações culturais 

tematizadas pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito 

“de carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível acesso 

à experiência, cuidar para que as sensações geradas no momento da 

realização de uma determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não 

sejam desagradáveis a ponto de gerar rejeição à prática em si. 

Uso e apropriação: Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante 

ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática 

corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela 

experimentação (saber fazer), mas dele se diferencia por possibilitar ao 

estudante a competência (*) necessária para potencializar o seu 

envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde. Diz respeito 

àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das 

manifestações da cultura corporal de movimento não só durante as aulas, 

como também para além delas. 



 
 

 
 

(*) Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto 

no sentido de poder dar conta das exigências colocadas no momento 

de sua reliazação no contexto do lazer. Trata-se de um grau de 

domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe 

produz satisfação. 

Fruição: Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas 

pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais 

oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está 

vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimentos que permita 

ao estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal 

e/ou apreciar essa e outras tantas quando realizadas por outros. 

Reflexão sobre a ação: Refere-se aos conhecimentos originados na 

observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas 

realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea, gerada em toda 

experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e 

empregar estratégias de observação e análise para: (a) resolver desafios 

peculiares à prática realizada; (b) apreender novas modalidades; e (c) 

adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e aos das 

pessoas com quem compartilha a sua realização. 

Construção de valores: Vincula-se aos conhecimentos originados em 

discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais, 

que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício 

da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e partilha 

de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a 

qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão está 

diretamente associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem e, 

portanto, demanda intervenção pedagógica orientada para tal fim. [...]. 

Ainda assim, não se pretende propor o tratamento apenas desses valores, 

ou fazê-lo só em determinadas etapas do componente, mas assegurar a 

superação de estereótipos e preconceitos expressos nas práticas corporais. 

Análise: Está associada aos conceitos necessários para entender as 

características e o funcionamento das práticas corporais (saber sobre). Essa 

dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os 

sistemas táticos de uma modalidade, o efeito de determinado exercício físico 

no desenvolvimento de uma capacidade física, entre outros. 

Compreensão: Está também associada ao conhecimento conceitual, mas, 

diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao esclarecimento do 

processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, 

reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas 

corporais no mundo. Em linhas gerais, essa dimensão está relacionada a 

temas que permitem aos estudantes interpretar as manifestações da cultura 

corporal de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à época 

e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da sua produção e 

transformação e à vinculação local, nacional e global. Por exemplo, pelo 

estudo das condições que permitem o surgimento de uma determinada 

prática corporal em uma dada região e época ou os motivos pelos quais os 

esportes praticados por homens têm uma visibilidade e um tratamento 

midiático diferente dos esportes praticados por mulheres. 

Protagonismo comunitário: Refere-se às atitudes/ações e conhecimentos 

necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral em 



 
 

 
 

decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas 

corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. 

Contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm 

(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que moram, os 

recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os agentes envolvidos 

nessa configuração, entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem 

para ambientes além da sala de aula, orientadas a interferir no contexto em 

busca da materialização dos direitos sociais vinculados a esse universo. 

 

Mesmo com as orientações em decorrência das dimensões do 

conhecimento, não há diferenças que modificam a forma que a 

Educação Física vem sendo desenvolvida em nosso Sistema de 

Ensino e, tal como nos documentos anteriores, essa matriz 

confirmar-se-á na prática docente no cotidiano escolar. 

O papel fundamental do documento norteador é explicitar 

todo o caminho pedagógico a ser trilhado, buscando a igualdade 

educacional, considerando e atendendo suas singularidades. No 

âmbito pedagógico, visam assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de competências específicas para a área de 

Educação Física, consubstanciadas em direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Nesse documento curricular, para o desenvolvimento das 

competências específicas, cada componente curricular apresenta 

um conjunto de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

relacionado à diferentes objetos de conhecimento, conteúdos, 

conceitos e processos, organizados em unidades temáticas. 

O conceito de competência, inferido desde a implementação 

da Lei de Diretrizes de Bases – L.D.B. (BRASIL, 1996) e enfoque 

adotado nas avaliações internacionais, orienta que a progressão 

do conhecimento acontece com a consolidação das aprendizagens 

anteriores, ampliando as práticas, considerando os interesses e 



 
 

 
 

expectativas dos estudantes, na busca de um percurso contínuo 

de aprendizagem entre as duas fases do Ensino Fundamental, 

evitando rupturas no processo. A progressão dos conhecimentos 

também atende a alguns critérios como, por exemplo, os 

elementos específicos das práticas corporais, características dos 

sujeitos e contextos de atuação. 

Por ser um componente integrante da área de Linguagem, a 

Educação Física tem por finalidade desenvolver linguages 

diversificadas, ampliando suas capacidades expressivas. Assim, é 

importante que os estudantes se apropriem das especificidades de 

cada linguagem seja ela verbal, corporal, visual, sonora ou digital. 

Nesse contexto o componente curricular Educação Física é 

entendido como uma das possibilidades de manifestação 

expressivas dos sujeitos, estando o movimento humano inserido 

no âmbito da cultura o que permite o acesso há um universo 

cultural que compreende saberes corporais, experiências 

estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas. Assim sendo, “nas aulas, 

as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno 

cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e 

contraditório” (BRASIL, 2017, p. 211). No ambiente escolar, tais 

práticas devem ser reconstruídas com base em sua função social 

e suas possibilidades materiais, bem como na compreensão do 

caráter lúdico presente nelas. 

Diante do exposto, o componente curricular Educação Física, 

ao articular as competências gerais da BNCC e as competências 

específicas da área de Linguagem, deve garantir aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências específicas expostas no 

Quadro 6. 



 
 

 
 

 

Quadro 6. Competências específicas da área de Educação Física (BNCC, 

2017, p. 221). 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos 

com a organização da vida coletiva e individual. 

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as 

possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no 

processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. 

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas 

corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades 

laborais. 

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e 

estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia 

e discutir posturas consumistas e preconceituosas. 

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus 

efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas 

corporais e aos seus participantes. 

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às 

diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade 

cultural dos povos e grupos. 

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o 

envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a 

promoção da saúde. 

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo 

e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, 

danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando 

o trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

Antes de acessarmos a Matriz Curricular de Educação Física, 

seguem algumas considerações importantes: 1) nomenclaturas: 

os eixos (temas) e sub-eixos (sub-temas) nas primeiras versões 

do currículo foram substituídos, respectivamente, por “unidades 

temáticas” e “objetos de conhecimento” detalhados no Quadro 1; 

2) classificações: nos documentos anteriores há referências a 

jogos esportivos coletivos e individuais e esportes coletivos e 

individuais; no atual, a partir da unidade temática “Esportes”, 



 
 

 
 

classificamos os objetos de conhecimento em jogos de marca e 

esportes de marca, jogos de precisão e esportes de precisão, jogos 

de invasão e esportes de invasão, jogos de campo e taco e 

esportes de campo e taco, jogos de rede/parede e esportes de 

rede/parede e esportes técnico-combinatórios; 3) para 

possibilitarmos experiências positivas e significativas que 

promovam o desenvolvimento humano, a compreensão e o 

respeito da realidade do público da Educação Especial, 

garantimos, na unidade temática Brincadeiras e jogos, meios 

metodológicos que permitem ao estudante que não faz parte do 

público da Educação Especial, vivencie experiências de 

brincadeiras e jogos nas condições desse, favorecendo a reflexão 

sobre conteúdos específicos e fatores que caracterizam condições 

limitantes do estudante atendido pela Educação Especial; 4) a 

organização dos conteúdos, que antes era bimestral, passa a ser 

semestral, ampliando a liberdade de sistematização e ajustes pelo 

professor e apropriação pelo estudante; 5) apesar da 

especificação dos conteúdos para todos os anos escolares, há a 

liberdade do professor incluir conteúdos conforme avance ou 

recue nas experiências de ensino para determinados grupos 

escolares, respeitando, é claro, a orientação curricular. 

Apesar de formalizada, é importante reforçarmos que “o 

currículo é algo mais amplo e significativo do que uma simples 

lista de objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, com os quais 

o professor deve trabalhar durante o ano letivo” (TEZANI, 2016, 

p. 34). Para isso, sempre será importante garantirmos a 

construção coletiva e com a autonomia dos professores, 

coordenadores e gestores dos documentos norteadores que 



 
 

 
 

respeitem o estudante e o desenvolvimento das suas funções 

psicológicas, bem como a base teórica do currículo, ampliando 

oportunidades de discussões e estudos que fortalecerão o Sistema 

de Ensino do município de Bauru. 
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[...] não há mais lugar, na Geografia que se ensina, para 

os estudos do elemento natural desvinculado do 

processo cultural [...] é fundamental, para que não 

continuemos a ser professores de uma disciplina 

desinteressante, pretensamente neutra e, 

principalmente, totalmente desvinculada da realidade, 

num mundo onde o contraditório aparente é, na 

verdade, a realidade efetiva. 

Álvaro José de Souza (2001, p.11) 

 

O educador que ensinando Geografia “castra” a 

curiosidade do educando em nome da eficácia da 

memorização mecânica do conteúdo, tolhe a liberdade 

do educando, a sua capacidade de aventurar-se.  Não 

forma, domestica. 

Paulo Freire (1996, p. 63) 
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Das frases dos dois educadores acima mencionados destaco 

as palavras que aqui denominarei palavras-chave em 

consideração à proposta de Paulo Freire: realidade e aventura.  A 

capacidade de aventurar-se é condição para o conhecimento e, no 

contexto educativo escolar, aventura a ser vivida, verbo a ser 

conjugado no plural, pelo professor e pelos estudantes, sujeitos 

sociais, que se encontram e interagem em uma forma particular 

de leitura da realidade: a geográfica.   

A prática pedagógica é o ponto de referência no trabalho 

educativo escolar, portanto, é fundamental conhecer os elementos 

e os pressupostos teóricos que embasam a prática pedagógica e 

a ciência a ser ensinada. 

Na intenção de possibilitar algumas reflexões sobre a 

Geografia escolar, o texto será estruturado a partir das quatro 



 
 

 
 

dimensões consideradas fundamentais na prática educativa 

voltada para o ensino da Geografia e dos demais conteúdos de 

conhecimento. 

Utilizando-se a figura de uma pirâmide de base triangular 

(tetraedro) será possível representar esquematicamente as 

relações básicas entre os diferentes aspectos da prática 

pedagógica. 

 

Finalidades ou objetivos da Educação 

 

 conteúdos            contexto           métodos 

 

(fonte: VALE, J. M. F. do. Breves anotações sobre a prática alfabetizadora.  

Jornal O espaço do geógrafo, 2º trim. 1998, p. 11) 

 

Como podemos observar, cada vértice da figura é o resultado 

da confluência de três retas. Para as finalidades e os objetivos, 

confluem as dimensões dos conteúdos, métodos e contexto. Para 

os métodos, confluem os conteúdos, as finalidades ou objetivos e 

o contexto.  Para os conteúdos confluem as finalidades ou 

objetivos, os métodos e o contexto. Para o contexto, confluem as 

retas que partem dos conteúdos, métodos, finalidades ou 

objetivos. 

Dessa forma, analisando a ação docente a partir da figura, 



 
 

 
 

podemos evidenciar que a correta prática pedagógica é um 

sistema articulado de ações; a mudança produzida em um 

elemento provoca uma mudança nos demais; nesse sentido, há 

entre os elementos indicados uma relação orgânica e um sistema 

bem definido de relações que permitem descrever e explicar o 

processo educativo na sua complexidade. 

Se alguém deseja educar terá que atentar para a inter-

relação entre os diferentes aspectos da prática educativa, terá que 

atentar para o relacionamento orgânico das partes de modo que 

nenhum aspecto tomado isoladamente seja capaz de explicar 

adequadamente a prática educativa.  Um estudo que se contente 

com a análise de apenas um aspecto do ensino incorre em 

reducionismo que empobrece a compreensão do objeto de 

estudo. 

Para iniciar precisamos ter clareza sobre o objeto da Ciência 

Geográfica para então definirmos os conceitos e conteúdos que 

são fundamentais e que tomados como categorias de análise poderão 

nos permitir uma análise realista.   

O que é Geografia? O geógrafo e Professor Ruy Moreira 

expõe a peculiaridade da Geografia ao considerá-la como “um 

saber vivido e aprendido pela própria vivência.  Um saber que nos 

põe em contato direto com o nosso mundo exterior, com o seu 

todo e com cada um dos seus elementos, a um só tempo” (1981, 

p. 58).  Mas sabemos que a nossa percepção não é capaz de nos 

pôr em contato com a realidade, mas apenas com a sua aparência. 

A percepção nos dá um conhecimento empírico, que em si mesmo 

representa apenas a pseudoconcreticidade dos fenômenos, uma 

vez que “a coisa em si não se manifesta imediatamente ao 



 
 

 
 

homem” como esclarece Karel Kosik (1976, p. 17), e, “em virtude 

dessa manifestação não-imediata da essência ao pensamento 

humano, os homens têm que percorrer desvios para poder 

alcançá-la”.  O conhecimento conceitual é esse desvio e, para 

Kosik, o único meio através do qual se pode conhecer a realidade 

em sua concreticidade.  

Ao observar a localização e a distribuição dos objetos que 

resultam no arranjo espacial, esse é tomado como real, como 

concreto, o que nos leva a confundir a Geografia com uma “ciência 

da aparência”, reduzindo-a à mera “descrição da paisagem”. 

Entretanto, a Geografia enquanto conhecimento científico, apesar 

de partir dos aspectos visíveis do real, tem por objetivo 

compreender a concreticidade dos fenômenos, ou seja, desvendar 

as relações sociais e naturais por trás das aparências. Moreira 

(1981, p. 66) explica a relação entre a aparência dos fenômenos 

geográficos e o papel da Geografia na investigação desses 

fenômenos da seguinte forma: 

Chega a parecer natural que a Geografia tenha se 

tornado uma ciência da aparência, uma vez que 
quando todos nós deitamos os olhos sobre o mundo 
a primeira coisa que salta as nossas vistas é a sua 

geografia... porém, tais definições escondem o fato 
de que a relação homem-meio se expressa sob uma 

dada forma de organização espacial em decorrência 
de que a relação homem-meio é uma relação de 
trabalho, logo, “o que se tem na organização 

espacial é a própria sociedade”  já que “pelo seu 
trabalho os homens  transformam a natureza em 

objetos para consumo e para lhes aumentar sua 
capacidade de trabalho.   

 

Portanto, a sociedade, compreendida a partir de sua relação 

ontológica com a natureza, é o tema verdadeiro da Geografia, 



 
 

 
 

pois são as relações dialéticas entre natureza e sociedade que se 

materializam como os elementos visíveis que podem ser 

apreendidas no espaço geográfico.  

Dessa forma, podemos compreender o espaço geográfico 

como: 

- O resultado material do trabalho humano, que se constitui 

ontologicamente como transformação da natureza; 

- Historicamente produzido: constitui-se enquanto 

materialização espacial da história; 

- Organizado segundo a estrutura de classes e dinâmicas de 

poder;  

Ensinar Geografia significa possibilitar a compreensão 

do espaço nos aspectos materiais e imateriais considerados 

como um “conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único onde a 

história se dá”.     

O Professor Álvaro José de Souza ao apresentar elementos 

para demonstrar o “caráter social da Geografia” recorre às 

definições apresentadas e nos chama a atenção para a existência 

de um mundo plenamente simbólico, onde “objetos e ações são 

definidos em seu uso sendo legitimados a partir dos discursos 

(formas de uso, explicações, justificativas), tornando-se assim 

elementos capeados por uma simbologia capaz de legitimá-los e 

torná los úteis”, demonstrando que “não há mais lugar, na 

Geografia que se ensina, para estudos do elemento natural 

desvinculado do processo cultural e, consequentemente, 

reforçam a ideia do caráter social da Ciência Geográfica.  



 
 

 
 

Numa sociedade estruturada em classes, o espaço tem por 

conteúdo as relações contraditórias dessas classes e a correlação 

de forças que entre elas se estabeleça (MOREIRA, 1985, p. 92).  

É a partir da análise da sociedade concreta, dos espaços 

contraditórios que produz, que o seu ensino ganha relevância 

social.   O objetivo do ensino da Geografia escolar nas 

palavras de Pereira (1996:14) é o de “ensinar a ler o espaço 

geográfico”, conseguir “olhar para o espaço e perceber que ele 

apresenta algum sentido e que pode fornecer algumas indicações 

e conhecimento acerca do funcionamento da sociedade e dos 

outros elementos da natureza em que o estudante está inserido”.   

Tendo como referência a concepção de que o educando deva 

ser o sujeito e que, numa relação de conhecimento é impossível 

separar o sujeito que conhece do outro sujeito ou objeto a 

conhecer, retomo as duas palavras chave iniciais realidade e 

aventura. O caminho para a Geografia escolar vai da localização 

dos fenômenos, dos seus aspectos mais visíveis, até a apreensão 

dos elementos mais concretos, que desvendem os processos e 

suas mediações isoladas na observação do espaço.   

 A ênfase nessa proposta metodológica decorre das 

considerações de que “os conceitos são formados pelos sujeitos 

na sua relação com as coisas do mundo, em um processo 

complexo que pressupõe a relação entre os conceitos cotidianos e 

os conceitos científicos” e que a  formação de conceitos, “ajudam 

a ver o mundo não somente como um conjunto de coisas dispersas 

na realidade mas permitem converter as coisas, por meio de 

operações intelectuais (conhecimento, sensações, imaginação, 



 
 

 
 

entre outras), em objetos, teoricamente espaciais, em objetos do 

pensamento”, como aponta Cavalcanti (2019, p.146).   

Preocupado com a intencionalidade da homogeneização dos 

conteúdos da Geografia em âmbito nacional e com as tentativas 

de controle da disciplina, Souza (2001, p. 9) considerou que a 

característica não programática do ensino favorece o 

desenvolvimento de um trabalho com a Geografia por outros 

caminhos, a aventura. 

[...] se fugirmos aos conteúdos impostos no Ensino 

Fundamental e soubermos planejar nosso trabalho 
centrados na construção de conceitos essenciais à 

consecução do saber geográfico, poderemos 
transformar o ensino de nossa disciplina em algo 
muito eficaz e muito condizente com os objetivos 

do saber geográfico) [...]os fins estabelecidos de 
forma clara e objetiva, deverão sempre considerar 

o que se pretende com o ensino da Geografia e com 
a transformação do aluno como ser social, diante 
dos desafios que o mundo nos impõe e, muitas 

vezes, mascara.  A partir dessa postura, surge a 
necessidade de trabalharmos com determinados 

conceitos, cuja construção não estará limitada a um 
determinado momento do nosso curso e muito 
menos a uma unidade conteudística.  Por isso 

mesmo, é preciso tê-los claros, assim como ter 
claras as etapas de sua construção. 

 

Trabalhar a partir da construção de conceitos implica em 

profundas transformações não só no desenvolvimento dos 

conteúdos em sala de aula, mas também no ato de planejar o seu 

desenvolvimento.  A construção de conceitos passa a ser um 

fim, ao passo que os conteúdos transformam-se em meios, 

o que contribui de forma substancial para criar uma Geografia 

menos informativa e portanto, mais formativa, comprometida com 

a construção do cidadão consciente.   



 
 

 
 

Os Conceitos estruturantes do pensamento geográfico 

 

Alguns conceitos são estruturais do pensamento geográfico e 

podem ser tomados como categorias de análise do espaço 

geográfico como a paisagem, o lugar e o território.   Outros 

conceitos mais específicos são relevantes para os estudos dos 

espaços geográficos como urbano, rural, ambiente, relevo, rede 

hidrográfica, geopolítica, identidade entre tantos outros a serem 

explorados através das diversas linguagens verbais e não verbais, 

gráfica e cartográfica.  

O primeiro passo da Geografia para Moreira é localizar o 

fenômeno na paisagem.  A Geografia lê o mundo através da 

paisagem.   A paisagem é o nosso primeiro contato com o mundo 

circundante, enquanto nível de experiência sensível.  Segundo 

Moreira (2002, p. 200), é “o espaço banal”,o aqui-agora do 

cotidiano da Geografia”, conceito também apresentado por 

François Perroux, citado por Milton Santos em Território e 

Sociedade (2000, p. 53),  “local em que se realiza a vida coletiva, 

onde dominantes e dominados, ricos e pobres, poderosos e 

desprestigiados estão presentes”.  

Ao considerar a relação do sujeito com o mundo a partir da 

paisagem, ao observar a localização e a distribuição dos objetos 

espaciais, que resultam no arranjo espacial, a paisagem é 

definida em Santos (1993, p.83) como: 

- o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem 

as heranças que representam as sucessivas relações localizadas 

entre homem e natureza, 



 
 

 
 

- um conjunto de objetos reais-concretos.  Nesse sentido, a 

paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e 

presentes, 

- cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de 

formas-objetos, providas de um conteúdo técnico específico, 

- a paisagem é testemunha da sucessão dos meios de 

trabalho, um resultado histórico acumulado. 

- dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, pois ela 

é o que chega aos sentidos. 

Com o advento da nova ordem globalizada, desde as três 

últimas décadas do século XX, edificada sobre os sistemas 

teleinformáticos com alcance mundial, e sobre o sistema 

econômico, político, jurídico, social e cultural hegemônico, 

exercido pelas instituições supranacionais, empresas 

multinacionais e Estados centrais imperialistas, que comandam 

objetos e relações mundializadas, a Geografia Escolar ganhou 

novos conteúdos, novos recursos e novas perspectivas 

metodológicas.   

Se a globalização político-econômica e tecnológica, 

denominada “globalitarismo”  por Milton Santos, impôs como 

novos pilares flexíveis do capital internacional, a especulação 

financeira global, a circulação e o consumo desterritorializado de 

bens materiais e simbólicos e, a Geografia escolar, ao mesmo 

tempo que ganhou novos recursos e decorrentes possibilidades 

tecnológicas, teve colocada para si a obrigatoriedade do 

desenvolvimento de metodologias em que conteúdos e contextos 

locais, regionais e globais estejam inter-relacionados. Cavalcanti          

(2006:32) ao considerar fundamental para que os estudantes 



 
 

 
 

entendam os espaços de sua vida cotidiana, que se tornaram 

extremamente complexos, a necessidade de que aprendam a olhar, ao 

mesmo tempo, para um contexto mais amplo e global, do qual todos 

fazem parte, e para os elementos que caracterizam e distinguem seu 

contexto local, “deve-se levar em consideração, portanto, o local, o 

lugar do estudante, mas, visando propiciar a construção pelo estudante 

de um quadro de referências mais gerais que lhe permita fazer 

análises mais críticas desse lugar”.   

O lugar é categoria fundamental no ensino de Geografia e 

constitui “o ponto de partida” nas propostas denominadas 

progressistas de Educação.   Paulo Freire (1989), ao pensar o 

método para a alfabetização de jovens e adultos, propõe iniciá-lo 

a partir de palavras que são “chaves” para o indivíduo e para o 

grupo.  As ”palavras geradoras”, buscadas no universo vocabular 

dos estudantes, serão o ponto inicial para a alfabetização. A leitura 

da palavra é realizada a partir da “leitura do mundo”. A 

realidade é problematizada a partir de uma palavra, cujos 

significados serão descobertos pela análise, daí ser carregada da 

visão de mundo dos que fazem a leitura dessa palavra. A 

alfabetização é a leitura da palavra e a leitura do contexto, assim, 

a “alfabetização geográfica”, ocorre quando parte do real, 

plena de sentido humano-social.   

O educador francês Célestin Freinet, através da Pedagogia do 

Bom Senso, atribuía legitimidade à ação pedagógica que tomava 

como ponto de partida a vida, a prática social e o interesse do 

estudante. A “aula-passeio”, entre as “técnicas” propostas por 

Freinet, constitui o momento em que os sentidos se voltam ao 

lugar, buscam e registram os objetos, listam ou desenham os 



 
 

 
 

elementos que o compõem, ouvem e registram os sons, e os 

relatos, experimentam o cotidiano, voltam a atenção às 

diferentes manifestações da sociedade no seu espaço.   

Demerval Saviani, ao preconizar um método no qual 

professor e estudantes possam agir como agentes sociais, toma a 

prática social como primeiro passo da Pedagogia Histórico Crítica. 

Para Saviani (1983, p. 73), a prática social inicial representa para 

a Geografia escolar a possibilidade de inverter a função ideológica 

da “Geografia dos Professores”, tornando-a um instrumento a 

serviço do “desvelamento” da realidade “dos seus objetos e das 

relações que permeiam e articulam esses objetos: as relações 

ideológicas e culturais, as relações jurídicas e políticas, as relações 

econômicas da infraestrutura, a produção e a circulação” como 

salientara Saviani (1983, p. 178).   

A apropriação dos lugares, na maioria das vezes por uma 

minoria social e a luta pela posse ou manutenção dos lugares pelos 

grupos não dominantes, resultam na constituição dos territórios.   

O território, segundo Santos (1996) “passa a ser formado com a 

apropriação humana de um conjunto natural pré-existente em um 

dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens 

superimpuseram a esses sistemas naturais”.   E alerta os leitores 

para não confundirem o espaço com o território.  

A configuração territorial não é o espaço, já que sua 
realidade vem de sua materialidade, enquanto o 
espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. 

O espaço contém o território modelado, 
configurado; o território corresponde aos 

complexos naturais e às construções/obras feitas 
pelo homem: estradas, plantações, fábricas, casas, 
cidades.  

 



 
 

 
 

Um dos autores que corroboram com a definição foi Claude 

Raffestin (1993).  Merece destaque a sua compreensão sobre o 

conceito de espaço geográfico como substrato, um palco, 

preexistente ao território.  Nas palavras do autor “é essencial 

compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 

território se forma a partir do espaço... ao se apropriar de um 

espaço, concreta ou abstratamente o ator “territorializa” o espaço.  

Segundo Santos (1985), a periodização da história é que 

define como será organizado o território, ou seja, o que será o 

território e como serão as suas configurações econômicas, 

políticas e sociais já que o território configura-se pelas técnicas, 

pelos meios de produção, pelos objetos e coisas, pelo conjunto 

territorial e pela dialética do próprio espaço ( SANTOS, 2002).  Na 

obra O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, Santos 

realiza uma leitura múltipla do território, incluindo o trabalho 

como elemento chave na compreensão do território.  Além dos 

aspectos políticos, o autor também realça a importância dos 

aspectos sociais, econômicos e culturais entrelaçados em virtude 

do movimento da sociedade no decorrer dos diversos momentos 

históricos e do desenvolvimento das técnicas,  

O território também se repete como conceito 
subjacente e aparece como palco onde o 

capitalismo internacional prolifera enquanto o 
Estado empobrece, perdendo sua capacidade para 

criar serviços sociais. Nesse mesmo palco, ocorre 
uma apropriação da mais-valia, desvalorização dos 
recursos controlados pelo Estado e 

supervalorização dos recursos destinados às 
grandes empresas, principalmente nos países 

periféricos. O território é o palco da proliferação do 
capital, espaço apropriado pelos agentes do capital 
através da divisão social do trabalho (2003, p. 19).  

  



 
 

 
 

A Geografia brasileira, que fora reformulada nos anos 70, no 

novo e atual contexto que aqui vamos denominar “pós-pandemia” 

em decorrência da inexistência de uma definição consensual pela 

atualidade do fenômeno, como tudo que está em constante 

mudança, passará novamente por esse processo.  Dessa forma, 

as categorias centrais da Geografia como “paisagem”, “lugar”, 

“território”, ganharão novas atenções.  Com certeza, as lições que 

estamos aprendendo diante dos resultados da imensa 

concentração de capital em todos os setores, nos farão retornar o 

olhar da Geografia para as novas configurações espaciais; para o 

nacional, para o interno, para o local.  Um outro mundo é possível 

e a Geografia escolar tem função de destaque nessa construção. 

 

Adequações a partir da BNCC 

 

O nosso trabalho como professores é a base com a qual 

se educam e se reeducam as gerações. Quanto mais o 

nosso trabalho for livre, mais educaremos para a 

cidadania. Quanto mais o nosso trabalho for 

acorrentado, mais estaremos produzindo 

individualidades débeis. É urgente que o ensino tome 

consciência dessa situação, para esboçar a merecida 

reação, sem a qual corremos o grande risco de ficar cada 

vez mais distante da busca ideal da verdade. 

Milton Santos 

 

Ao pensar a necessária adequação do Currículo do Ensino 

Fundamental à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

documento de caráter normativo elaborado pelo Ministério da 

Educação (MEC), com o objetivo de definir o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

devem desenvolver ao longo das diversas etapas e modalidades 



 
 

 
 

da Educação Básica, lembrei-me de Alice, a menina no País das 

Maravilhas.     

Lembremos do gato maltês, ao responder à indagação de 

Alice sobre o caminho que deveria tomar.  

- Gato maltês, qual caminho devo tomar? pergunta a Alice. 

- Você sabe para onde quer ir? indaga o gato. 

- Não sei, respondeu Alice. 

- Então, qualquer caminho serve, respondeu o gato. 

O desconhecimento e a insegurança em relação ao caminho 

a seguir poucos resultados satisfatórios permitirão serem 

alcançados na prática educativa escolar. A BNCC é parte das 

políticas e normativas voltadas às questões curriculares nesses 

últimos anos que buscam alterar as práticas de ensino nas 

diferentes disciplinas.  Assim, vão delineando caminhos a serem 

trilhados, logo, as lutas a serem travadas na intenção de garantir 

ao Professor a autonomia necessária para realizar o trabalho 

educativo.  A articulação entre os conceitos e os conteúdos às 

metodologias e esses aos objetivos é fundamental. 

Considerando a Educação uma prática social de extrema 

relevância, pensar e decidir caminhos a serem tomados não deve 

ser ação solitária, mas resultado de uma proposta analisada, 

discutida e elaborada coletivamente.   Se a decisão envolve os 

conhecimentos a serem trabalhados então a questão que a 

antecede e que se coloca como desafio tem relação direta com o 

objetivo a atingir: qual a sociedade que queremos?  E, se mais 

especificamente, a situação envolve o ensino de Geografia, então 

a questão será direcionada à Geografia diante da amplitude e da 

pluralidade dessa Ciência que pode interferir nos modos das 



 
 

 
 

pessoas verem a vida, se relacionarem com o mundo e as pessoas, 

escolherem os caminhos.   

Entre as questões que se colocam, destacamos os seguintes: 

A Geografia proposta na BNCC consegue cumprir com o objetivo 

de formação do pensamento geográfico no educando, ou seja, a 

capacidade de realizar a análise geográfica dos fatos e 

fenômenos? 

O texto da matriz curricular do sistema municipal, ao 

caracterizar as transformações na Geografia e suas repercussões 

no currículo, trouxe como preocupação o domínio pelos educandos 

de um conjunto de instrumentos conceituais de interpretação e de 

questionamento da realidade socioespacial.  O Pensamento de 

Cavalcanti (1998, p. 20) citado no texto, retratou as propostas de 

reformulação do ensino de Geografia que vinha se desenhando 

desde os anos 80, destacando como conceito central o espaço 

geográfico. 

As propostas têm em comum o fato de explicitarem 
as possibilidades da Geografia e da prática de 

ensino de cumprirem papeis politicamente voltados 
aos interesses das classes populares. Nesta 
perspectiva, os estudiosos alertam para a 

necessidade de se considerar o saber e a realidade 
do aluno como referência para o estudo do espaço 

geográfico.    O ensino de Geografia, assim, não 
deve pautar pela descrição e enumeração de dados, 
priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis 

na sua aparência (na maioria das vezes impostos à 
“memória” dos alunos, sem real interesse por parte 

deles).  Ao contrário, o ensino deve propiciar ao 
aluno a compreensão do espaço geográfico na 
sua concretude, nas suas contradições 

(CAVACANTI, 1998, p.20). 
 

 



 
 

 
 

Nesse pequeno parágrafo o espaço geográfico foi colocado 

como categoria central da Ciência Geográfica, retratando o 

movimento em prol da consolidação da Geografia e do seu objeto 

de estudo.  Essa preocupação expressa por muitos geógrafos que 

lutaram pela renovação da Geografia, entre eles Ruy Moreira, 

consideraram fundamental estabelecer com clareza o espaço 

geográfico como objeto da Geografia, assentando a sua base 

teórica na historicidade do espaço. 

Como que num repente, descobre-se a pólvora: a 

historicidade do espaço.  Ao longo de suas páginas 
(referindo-se ao livro de Milton Santos) verifica-se 

que o espaço é produto da história.  Com ele, a 
historicidade do espaço entre em cena na 
Geografia, e isto tem um impacto extraordinário.  

Se o espaço tem natureza histórica, seu modo de 
entender muda de todo.  Mais que isso: se é ele o 

objeto da Geografia, então também nela tudo muda 
de todo, uma vez que tudo é historicidade 
(MOREIRA, 1992, p. 09). 
 

 

Na década de 90, após mais de dez anos de renovação da 

Geografia, os geógrafos como Ruy Moreira e Milton Santos, entre 

tantos outros, defendiam a necessária delimitação do objeto da 

Ciência Geográfica e da sua abordagem, que se mantinha refém 

do viés empiricista da linguagem dos gráficos, fotos e mapas, da 

ausência do sujeito na relação com o objeto e da falta de um 

conceito de espaço.   

Na BNCC, a Geografia não apresenta as suas categorias de 

análises e os seus conceitos fundamentais explicitados, condição 

básica para a análise, compreensão e interpretação dos 

fenômenos e processos socioespaciais.  Na página 161 consta:   

 



 
 

 
 

a BNCC está organizada com base nos principais 
conceitos da Geografia contemporânea, 

diferenciados por níveis de complexidade. Embora 
o espaço seja o conceito mais amplo e complexo 

da Geografia, é necessário que os alunos dominem 
outros conceitos mais operacionais e que 
expressam aspectos diferentes do espaço 

geográfico: território, lugar, região, natureza e 
paisagem. 

 

Porém não conceitua nenhuma das suas categorias, não 

define claramente o objeto de estudo da Geografia, ou seja, o 

espaço geográfico.  Assim, desconsidera a relevância de que o 

professor, logo o estudante, tenham clareza sobre o seu objeto de 

estudo que os permitam “apreender a espacialidade de fatos, 

fenômenos e acontecimentos, como parte da explicação da 

realidade, não somente como resultado da dinâmica relação entre 

o homem e o meio”. (CAVALCANTI, 2019: 31). A formação dos 

conceitos é necessidade basilar à estruturação dos conteúdos, na 

medida que são mais amplos e permitem generalizar os temas 

abordados.   

O texto inicial da presente adequação curricular à BNCC 

buscou atender a essa necessidade, conceituando a Geografia, seu 

objeto e suas categorias, condição fundamental para o 

entendimento da organização do espaço geográfico. 

Ao explicitar a seleção e organização dos conteúdos, a 

Proposta Curricular (2016, p. 601) agora reformulada a partir do 

alinhamento à BNCC, destacou o trabalho coletivo na definição dos 

conteúdos, buscando “a superação da visão fragmentada e 

mecânica da disciplina calcada no empirismo e na descrição 

acrítica dos fenômenos, abordando o próximo e o distante numa 



 
 

 
 

perspectiva dialética e articulada, visando suplantar o trabalho 

estanque em unidades de conteúdos”. 

Na BNCC, o objetivo do ensino da Geografia escolar é 

“proporcionar o desenvolvimento do pensamento espacial “[...] 

estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar 

o mundo em permanente transformação e relacionando 

componentes da sociedade e da natureza (BRASIL, 2017, p. 312).   

O componente curricular Geografia foi estruturado através de 

princípios, competências específicas para o ensino 

fundamental; unidades temáticas, objetos de 

conhecimento e habilidades.  

O raciocínio geográfico, que eu chamaria aqui de pensamento 

geográfico “construído pela interrogação sobre as razões que 

explicam a disposição das coisas no espaço e, em seguida, sobre 

as significações e consequências de tal ordem espacial” 

(CAVALCANTI, 2019, p. 61) é construído, de acordo com a Base, 

a partir dos seguintes princípios: analogia, conexão, 

diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.  

As competências específicas da Geografia trazem os objetivos da 

mesma para o ensino fundamental.  As unidades temáticas, 

objetos de conhecimento e habilidades compõem o que deve ser 

trabalhado em cada ano do ensino fundamental.  

Analisando os “objetos de conhecimento” e as 

correspondentes “habilidades” a serem desenvolvidas, temos uma 

proposta que dificulta e até mesmo impede a abordagem dialética 

valorizada na Proposta Curricular Municipal. 

O texto da BNCC (p.381) trouxe: 

 



 
 

 
 

Para tanto, a abordagem dessas unidades 
temáticas deve ser realizada integradamente, uma 

vez que a situação geográfica não é apenas um 
pedaço do território, uma área contínua, mas um 

conjunto de relações. Portanto, a análise de 
situação resulta da busca de características 
fundamentais de um lugar na sua relação com 

outros lugares. Assim, ao se estudarem os objetos 
de aprendizagem de Geografia, a ênfase do 

aprendizado é na posição relativa dos objetos no 
espaço e no tempo, o que exige a compreensão das 
características de um lugar (localização, extensão, 

conectividade, entre outras), resultantes das 
relações com outros lugares. Por causa disso, o 

entendimento da situação geográfica, pela sua 
natureza, é o procedimento para o estudo dos 
objetos de aprendizagem pelos alunos. Em uma 

mesma atividade a ser desenvolvida pelo professor, 
os alunos podem mobilizar, ao mesmo tempo, 

diversas habilidades de diferentes unidades 
temáticas.  

 

Considerando que “tudo na Geografia surge na prática 

espacial” (MOREIRA, 2012, p. 17), sobretudo, na medida em que 

é na organização dos espaços sociais que se compreende melhor 

a forte dependência do homem diante do meio.  Esse 

entendimento do papel da sociedade como detentora das 

condições materiais de organização do meio cultural, bem como o 

meio físico, que oferece as condições primordiais para 

fundamentar o trabalho social, nesse sentido, as atividades 

realizadas por várias comunidades passam a especificar a 

formação de diversos territórios, contribuindo, decisivamente, 

para a formação de diferentes sociedades existentes no mundo. 

No entanto, esta condição de articulação fica prejudicada na BNCC 

quando a historicidade dos processos de ocupação dos 

territórios não é explicitamente colocada e garantida.  



 
 

 
 

Considerando, os possíveis desvios no caminho em direção a 

uma Geografia crítica, necessária ao ensino da Geografia, 

pensamos algumas orientações para as diferentes séries numa 

proposta curricular que realmente construa e, não destrua, o 

resultado de muito trabalho e luta por parte dos que defendem 

uma escola de qualidade e uma Geografia séria, que, como as 

demais áreas do conhecimento, tem tido apontados caminhos, 

através dos quais o mundo é visto sem compromissos, de forma 

subjetiva e descompromissada com os graves problemas sociais 

que enfrentamos.    

 

 

Capacidades específicas de Geografia para o Ensino 

Fundamental  
 

 

As capacidades específicas (para BNCC) para o ensino de 

Geografia estão alinhadas às capacidades gerais da Educação 

Básica e também com as específicas da Área das Ciências 

Humanas. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação 

sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de 

resolução de problemas. 

 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 

reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das 

formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo 

da história. 

 

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do 

raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, 

envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, 

extensão, localização e ordem. 



 
 

 
 

 

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens 

cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das 

geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações 

geográficas. 

 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação 

para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio 

técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e 

soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos 

científicos da Geografia. 

 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e 

defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência 

socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis 

e solidários. 

BNCC, pág. 366, 2017 

 

Os 7 itens propostos no quadro acima podem ser observados 

nos conteúdos distribuídos no decorrer dos 9 anos do Ensino 

Fundamental. De maneira objetiva pretende-se que ao final do 

Ensino Fundamental o estudante tenha adquirido as capacidades 

necessárias para o seu desenvolvimento integral. 

 

 

Objetivos para os anos finais e iniciais do Ensino 

Fundamental  

 

O Ensino Fundamental de 9 anos pode ser dividido em anos 

iniciais (1º ao 5º ano - Fundamental I) e anos finais (6º ao 9º - 

Fundamental II). São características específicas desses dois 

seguimentos que estabelecem organização distinta dos trabalhos 

e apresentação dos conteúdos.  



 
 

 
 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

O processo de ensino/aprendizagem da Geografia na 

Educação Fundamental tem por objetivo desenvolver no aluno a 

compreensão do espaço geográfico como resultado da 

intervenção da sociedade em que vive, possibilitando que nela 

possa atuar de maneira crítica e propositiva. Deve privilegiar a 

aquisição de conhecimentos, a apropriação das categorias e 

conceitos básicos da disciplina, que permitam pensar na 

realidade a partir do conhecimento geográfico, aplicando esses 

saberes em outras situações de ensino. Ou seja, espera-se que 

ao final de um processo de ensino aprendizagem desenvolvido 

durante todo esse percurso, o aluno adquira a capacidade de 

analisar e atuar criticamente na sociedade contribuindo para que 

esta seja mais justa e igualitária. 

(BAURU, 2016, pág.606) 

 

No 1º ano, a Geografia tem os seus conteúdos, a sua 

metodologia voltadas aos objetivos de, a partir da percepção do 

eu e do outro e dos componentes espaciais naturais e sociais do 

seu lugar mais próximo, proporcionar à criança a sua 

espacialidade, colaborando com a construção e a valorização de 

sua identidade e da dos demais. 

No 2º ano, o espaço da escola e do bairro permitirão à criança 

perceber-se participante de um contexto e de relações mais 

amplas, permitindo-lhe a consciência do coletivo e do social. 

O ensino de Geografia no 3º ano, busca ampliar o espaço de 

observação e análise através do desenvolvimento de noções que 

o permitam compreender o lugar em que vive inserido no espaço 



 
 

 
 

da cidade, da região e do Brasil: as semelhanças e diferenças 

naturais e sociais e a complementaridade entre as atividades 

econômicas desenvolvidas nos vários espaços da cidade. 

No 4º ano, a Geografia terá como objetivo a configuração do 

território brasileiro, considerando a historicidade espacial ou seja, 

as relações entre as condições físicas, naturais, econômicas e 

sociais brasileiras. 

No 5º ano, a categoria território será ampliada através da 

introdução das relações entre a organização do espaço urbano 

como expressão das relações entre produção, circulação de 

mercadorias, dinâmica populacional e ambiente. 

 

Objetivos Ensino Fundamental I 

 

O Ensino Fundamental I tem por objetivo promover a 

apropriação das linguagens desta área - mapas antigos e atuais, 

letras de músicas, gráficos, tabelas, pinturas, textos literários e 

jornalísticos, charges - e o desenvolvimento de noções dos 

conceitos da Geografia enquanto ciência e o domínio básico de 

procedimentos de estudo da área tais como, observação, leitura, 

interpretação e análise de dados e mapas cartográficos. 

(BAURU, 2016, pág.607) 

 

No 6º ano, a Geografia buscará os vínculos entre os 

componentes físico-naturais às ações antrópicas sobre o ambiente 

e as consequências estampadas nas paisagens dos diferentes 

lugares. 



 
 

 
 

No 7º ano a formação territorial do Brasil será caracterizada 

a partir da análise da categoria região, o processo histórico e 

econômico de sua configuração, suas desigualdades e 

diversidades e as possibilidades e estratégias necessárias para a 

integração regional. 

No 8º ano, será fundamental estabelecer a relação entre o 

Capitalismo e as transformações na divisão internacional do 

trabalho, a regionalização mundial e as consequências do atual 

meio técnico-científico-informacional tendo como referência a 

América e África. 

No 9º ano, num movimento de continuidade aos estudos do 

8º ano, a Geografia trará para as análises e discussões a realidade 

europeia, asiática e da Oceania, buscando as relações entre 

hegemonia e os consequentes conflitos, a formação de blocos 

econômicos, as corporações e organismos internacionais. 

 

Objetivos Ensino Fundamental II  

 

Tem por objetivo promover a apropriação dos conceitos 

próprios da disciplina – lugar, paisagem, território, natureza, 

sociedade, região – com vista compreensão das diversas 

realidades que fazem parte do mundo, tanto numa escala local 

como numa escala global, e nele atuar com base nos 

conhecimentos científicos desta área. 

(BAURU, 2016, pág.611) 

 

 



 
 

 
 

Organização da Matriz Curricular de Geografia 

 

Diante de toda a contradição ideológica já caraterizada 

anteriormente entre o currículo do município e a BNCC se fez 

necessário uma reorganização dos conteúdos. O desafio então, 

era atender o documento normativo de cunho federal sem ferir os 

princípios da Teoria Histórico Cultural que é a base do currículo do 

município. 

Nesse sentido o trabalho coletivo foi fundamental na 

construção desse documento. Foram inúmeras reuniões com os 

professores especialistas do município para elencar quais 

conteúdos e quais concepções de escola e de Geografia. Dessa 

forma entendemos que no processo de ensino/aprendizagem do 

conhecimento geográfico seria necessário uma visão de mundo 

pautada pela Teoria Histórico-Cultural e consequentemente pela 

Pedagogia Histórico-Crítica. De certa forma incorporar os 

conceitos propostos pela BNCC poderia colocar em risco a teoria 

adotada pelo currículo municipal. Concluímos que será um desafio, 

uma luta travada no chão da escola considerando as contradições 

existentes em todo processo dialético.  

Nesse movimento de ir e vir das reuniões coletivas e das 

discussões travadas nas escolas optou-se por organizar os 

conteúdos por bimestre acompanhando a organização que já 

existia no quadro de conteúdos vigente. A proposta era garantir 

os conceitos básicos ampliando e aprofundando em espiral de 

acordo com o ano.  

A estrutura do quadro seguiu a proposta da Base incluindo 

uma coluna com os conteúdos elencados pelos professores. A 



 
 

 
 

coluna das Unidades Temáticas são as mesmas em todos os anos 

garantindo uma continuidade e sequencia dos temas. São elas: O 

sujeito e seu lugar no mundo, Conexões e escalas, Mundo do 

trabalho, Formas de representação e pensamento espacial e 

Natureza ambientes e qualidade de vida.   Os Objetos de 

Conhecimento são tópicos de conteúdos que a partir desses 

aprofundamos e ampliamos de acordo com a necessidade dos 

estudantes do Sistema Municipal.  As Habilidades são propostas 

pela BNCC e no currículo municipal chamaremos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento.  

Do 1º ao 9º ano os conteúdos são ampliados: as experiências 

do sujeito em seu lugar de vivência proporciona apreensão de 

conceitos fundamentais para o entendimento das relações 

econômicas, políticas, sociais e culturais em âmbito local e global. 

O compromisso do professor nesse contexto é explicitar as 

contradições que envolvem essas relações ampliando e 

aprofundando os temas propostos.  
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HISTÓRIA



 
 

 
 

A História só é possível quando o homem não começa 

sempre de novo e do princípio, mas se liga ao trabalho e 

aos resultados obtidos pelas gerações precedentes. 

(KOSIK, 1976, pag. 238) 

 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação 

diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 

culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 

da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 

de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 

formas mais adequadas para atingir esse objetivo. 

(SAVIANI, 2011, p. 13) 
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Há algumas décadas, quando se questionava qual a finalidade 

do estudo de história, dentre as respostas possíveis estavam a 

importância de conhecer o passado da nação, seus heróis e feitos, 

servindo de inspiração e exemplo para as novas gerações.  Trata-

se, evidentemente, de uma mistificação do conhecimento 

histórico, uma vez que todos os eventos histórico-sociais ocorrem 

através da prática de todos os indivíduos. É impossível 

compreender, por exemplo, a abolição da escravidão apenas como 

ato da princesa Isabel ao assinar a Lei Áurea sem levarmos em 



 
 

 
 

conta o movimento abolicionista e as inúmeras revoltas dos 

negros escravizados. Sabemos hoje que a história nunca é produto 

de um ato individual, por isso, é preciso apreender o contexto, os 

seus sujeitos e seus interesses. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, os historiadores 

passaram a investigar sobre a economia e a política como 

estruturas de poder e de submissão. Entre os anos 60 e 70, houve 

uma série de discussões sobre os direitos humanos e movimentos 

sociais tais como o direito à terra, o feminismo e o movimento 

negro, que ampliaram seus espaços de debate nos últimos anos. 

A partir dessas pautas, novas perspectivas surgiram para as 

pesquisas na área de História, assim como nas Ciências Sociais. 

Principalmente sobre grupos sociais até então desconsiderados 

pelos historiadores como sujeitos, como operários, trabalhadores 

rurais, indígenas, negros, mulheres, prisioneiros, ou seja, “os 

excluídos da história”, como bem denominou a historiadora 

Michelle Perrot (2006). 

Com o passar do tempo e as lutas sociais dos excluídos da 

história em diversos contextos, a maneira de olhar para o passado 

mudou e, com isso, outras questões também surgiram. Logo, a 

resposta para “Por que estudar história?” também se modificaria, 

pois hoje sabemos que são os seres humanos que fazem sua 

própria história realizando escolhas e as possibilidades com as 

quais se defronta no tempo-espaço, ou seja, o sentido da história 

não é pré determinado por um destino ou uma finalidade a priori. 

Como explica Kosik:  

 



 
 

 
 

Na história o homem realiza a si mesmo. Não 
apenas o homem não sabe quem é, antes da 

história e independentemente da história; mas só 
na história o homem existe. (...) O sentido da 

história está na própria história: na história o 
homem se explicita a si mesmo, e este 
explicitamento histórico - que equivale à criação do 

homem e da humanidade - é o único sentido da 
história (Kosik, 1976, p. 237-238) 

 

O ensino de história é importante na medida em que permite 

aos estudantes pensar criticamente seu lugar na sociedade, 

considerando as relações entre o passado e o presente a fim de 

construírem o futuro como sujeitos conscientes e coletivos. Desse 

modo, é possível observar que o ensino e o aprendizado de seus 

conteúdos vão muito além de datas e nomes de personagens 

históricos, uma vez que todos são agentes históricos, que vivem 

numa determinada sociedade, numa determinada época e 

localidade, de acordo com alguns valores e formas de ver o 

mundo, a si mesmo e aos demais. Em outras palavras, o 

conhecimento histórico permite acessar alguns dos princípios da 

cidadania: o conhecimento sobre o passado, mas principalmente, 

o senso crítico sobre a sociedade em que vive. Com isso, é possível 

lutar pela manutenção e realização de direitos garantidos pela 

Constituição de 1988 e, ao mesmo tempo, responder qual é a 

finalidade do ensino e aprendizado de história hoje: o exercício 

crítico e coletivo da cidadania. 

No entanto, como abordar estas e outras questões 

igualmente relevantes, de maneira que os estudantes do Ensino 

Fundamental possam compreender? A professora e historiadora 

Marizete Lucini, propõe questões importantes para avançar na 



 
 

 
 

reflexão sobre a importância do ensino de história e qual o papel 

do professor para a construção do conhecimento histórico dos 

estudantes. Ao considerar a história como “responsável pela 

formação crítica do cidadão”, a autora salienta alguns desafios a 

serem superados por quem ensina, como por exemplo, 

“reproduzir informações sobre a ação dos homens, mulheres e 

crianças no/com o tempo passado, entendidas numa diferença 

absoluta ao tempo presente” (LUCINI, 1999, p. 7). Em outras 

palavras, é como se as ações ocorridas no passado não 

trouxessem conflitos, reações, consequências ou desdobramentos 

para o presente, ou que não houvesse, na atualidade, nenhum 

vestígio de como as pessoas pensavam ou viveram antes de nós.  

Desse modo, os conteúdos apresentados não fazem sentido 

para os estudantes porque não têm significado, para eles, na 

atualidade, justamente por acreditarem (equivocadamente) que 

os fatos ocorridos “num passado distante”, não tenham nenhuma 

relação com o tempo em que vivem (Idem,1999). É preciso, 

portanto, que os estudantes aprendam a reconhecer essa relação, 

a partir da realidade que os cerca. E como ela acontece? A partir 

da percepção de que não se pode mudar o passado, o que muda 

é a maneira como olhamos para ele. O conhecimento histórico 

permite que os fatos ocorridos no passado sejam interpretados, 

vistos e compreendidos a partir do presente, a partir de diversos 

olhares e contextos. Por isso, é fundamental que os estudantes 

entendam que, assim como no passado, quando as pessoas 

viveram em uma determinada época (uma temporalidade), lugar 

(um contexto, num determinado espaço) por meio de uma rede 

de relações – familiar, profissional, escolar, etc. – o mesmo ocorre 



 
 

 
 

conosco. Somos indivíduos inseridos num tempo, contexto e grupo 

social e, por isso, agimos, pensamos, nos comportamos e 

enxergamos o presente e o passado de maneiras diferentes.  

A partir dessa reflexão inicial, é importante ressaltar que as 

experiências e vivências dos estudantes não estão “soltas”, mas 

fazem parte de um momento histórico e contexto determinados, 

assim como a maneira de pensar e se relacionar. E, por isso, seus 

questionamentos sobre o passado são diferentes dos de seus pais, 

por exemplo. Ou seja, ao escolher materiais e textos para serem 

discutidos em sala de aula, é necessário considerar quais são os 

questionamentos feitos pelos estudantes sobre os acontecimentos 

na atualidade (BITTENCOURT, 2017). É importante identificar, 

com eles, qual a relação que eles têm com o tempo, a partir de 

suas próprias narrativas, ou seja, como eles contam sobre algo 

que aconteceu durante o final de semana, nas férias, em sua casa 

ou bairro, uma lembrança de infância, etc.  

No entanto, não se pode desprezar as particularidades do 

“hoje” que estamos vivendo: impregnado de estímulos e 

informações, que perdem a relevância e significado cada vez mais 

rápido. O presente torna-se passado cada vez mais depressa, 

dificultando não só o ensino de história, mas também a relação 

com o tempo e como ele é vivido e narrado (BITTENCOURT, 2017, 

p. 14). Essas dificuldades trazem consigo, as características deste 

momento histórico que é fragmentado, no qual o conhecimento se 

confunde com informação que, por sua vez é superficial e breve, 

de modo a ser rapidamente consumida, sem reflexão, ou 

contextualização. E isso se reflete em como o tempo é percebido 

e experienciado, na sociedade em que vivemos.  



 
 

 
 

Estas reflexões podem ser proveitosas e ajudam a aprimorar, 

nos estudantes, a percepção sobre essas e outras temporalidades, 

mas também sobre o que muda e o que permanece, seja no modo 

de pensar, de ver os outros, ou a si mesmo. Com isso, torna-se 

possível compreender que existem diferentes percepções sobre o 

tempo, os acontecimentos, mas também sobre as práticas sociais 

e visões de mundo. Eis o primeiro passo para o desenvolvimento 

do pensamento crítico: a percepção e o reconhecimento das 

diferenças sociais em diferentes momentos históricos e grupos 

sociais.  

Do ponto de vista historiográfico, ou seja, da teoria da 

história, os acontecimentos podem ser interpretados como 

narrativa, ou discurso sobre o passado, conforme as reflexões de 

Paul Ricoeur sobre o tempo. Para o filósofo francês, o estudo sobre 

os fatos do passado é uma narrativa elaborada a partir de 

questões do presente. Assim, a história deixa de ser “mestra da 

vida” para ser um elemento importante para compreender como 

vivemos na atualidade. Desse modo, são observadas diferentes 

narrativas para o passado, elaboradas a partir das experiências de 

cada um. Embora existam outras perspectivas para pensar a 

história no (e com o passar do) tempo, há uma convergência sobre 

a importância da cidadania e da democracia. Ela sinaliza para a 

importância de garantir a manutenção de direitos sociais, 

conquistados por meio de diversas lutas, enfrentamentos e 

diferentes estratégias de resistência e/ou subversão a políticas e 

governos totalitários.  

A historiadora Circe Bittencourt (2017, p. 12) expõe um 

panorama, relativamente recente, sobre os conteúdos de ensino 



 
 

 
 

de história. Segundo a autora, trata-se de “um conjunto 

heterogêneo, caracterizando um momento peculiar da história do 

ensino da História”, ou seja, o próprio conteúdo possui uma 

historicidade, porque busca responder, ao menos em parte, 

questões feitas pela sociedade, nos últimos anos. Embora esses 

conteúdos sejam diversificados, os professores de história 

enfrentam desafios complexos na medida em que têm de lidar 

com estudantes que são cotidianamente expostos a uma realidade 

digital (e virtual). Além disso, surge uma nova categoria de 

exclusão social, dentre outras dificuldades vividas em diferentes 

instituições e comunidades.   

A historiadora alerta, ainda, que os estudantes passam a 

viver “o presenteísmo de forma intensa”, incentivados a consumir 

tudo rapidamente, antes que se torne “ultrapassado”, ou 

“atrasado”, inclusive, o saber escolar, que tem sido transformado 

gradativamente, em produto. E como tal, o conhecimento histórico 

é oferecido como entretenimento, na forma de filmes, seriados, 

novelas de época, videogames entre outros (BITTENCOURT, 2017, 

p. 14). Essa transformação abre espaço, novamente, para que se 

questione a relevância de pensar sobre fatos do passado, vistos 

como “obsoletos”, numa época em que o importante é o hoje, no 

máximo o futuro imediato. Diante desse cenário, a importância da 

história se amplia, não somente para pensar sobre o passado, mas 

para refletir sobre quais relações que podem ter com o presente e 

o futuro. É um convite para que os estudantes deixem de se ver 

apenas como consumidores e passem a se ver como cidadãos, 

mas, principalmente, sujeitos históricos. Esse é o principal desafio 



 
 

 
 

do ensino de história hoje: incentivar a reflexão sobre o papel dos 

indivíduos junto à coletividade.   

Não por acaso, as discussões em torno da identidade 

nacional, tomam novos rumos para tentar responder às novas 

demandas da sociedade, dentre elas, as relações entre o regional 

e o nacional e, numa outra escala, entre o nacional e o mundo 

globalizado. No entanto, algumas especificidades precisam ser 

discutidas junto com os estudantes, como por exemplo: o que é 

ser cidadão brasileiro no século XXI? Ou ainda, como lidar sobre 

as profundas diferenças sociais existentes no país, que impedem 

que todos tenham, igualmente, acesso aos mesmos recursos e 

direitos? Estas discussões não estão descoladas do passado e 

estão diretamente relacionadas ao papel da pesquisa e do ensino 

de história na atualidade, ao dar visibilidade a sujeitos 

marginalizados que, apesar das diferenças, buscam exercer a 

cidadania. Cidadania que nunca é uma concessão, mas uma 

“conquista historicamente determinada”, resultado de diferentes 

lutas, em diversos contextos e dimensões (BITTENCOURT, 2017, 

p. 20).    

O Ensino de História e o Currículo Municipal 

 

O currículo é dinâmico, a sociedade está sempre em 

transformação e o currículo escolar precisa acompanhar e, por 

isso, revisitar os documentos e fazer alinhamentos é um 

movimento sempre necessário. Na área de História, considerando 

as diretrizes da Base Comum Curricular (BNCC), foi necessário 

reorganizar os conteúdos de forma que atendesse as normativas 



 
 

 
 

nacionais. A organização dos grupos de trabalho, separados por 

componentes curriculares, com a intenção de avaliar quais 

modificações e permanências seriam necessárias para que o 

município estivesse alinhado às normativas nacionais, foi 

fundamental para a execução desse trabalho. 

Esse movimento fez com que tivéssemos clareza de que o 

Currículo Comum do Município estava além das expectativas 

estabelecidas pela BNCC, do ponto de vista teórico. Os ajustes 

necessários estariam no âmbito dos quadros de conteúdos e de 

sua distribuição no decorrer dos 9 anos do Ensino Fundamental. O 

conhecimento histórico para o currículo municipal é compreendido 

a partir da apreensão de conceitos e processos que incentivem o 

educando a refletir de forma crítica os acontecimentos e fatos.  

A ideia de uma História linear, cheia de datas e nomes não é 

mais o objetivo principal. E, por isso, foi fundamental organizar os 

conteúdos de forma a atender os objetivos propostos no 

documento nacional, de modo que permita ao estudante aprender 

sobre esses conteúdos e suas especificidades, respeitando o ritmo 

de desenvolvimento de suas capacidades. Esse exercício mobilizou 

todos os professores do sistema municipal num movimento de ir 

e vir às comunidades escolares. As discussões e consultas aos 

profissionais envolvidos estabeleceram vínculos, bem como o 

sentimento de que o documento elaborado possui uma identidade 

com o grupo e com o município. Revisitar o currículo de História, 

discutir os fundamentos teóricos que o sustentam, ouvir os 

professores e coordenadores envolvidos foram etapas 

fundamentais para sua construção. 



 
 

 
 

Com a nova organização do currículo de História elucidou-se 

os processos de identificação, comparação, 

contextualização, interpretação e análise como habilidades 

fundamentais para compreensão do saber histórico. Identificar 

uma questão ou objeto relevante para o estudo; comparar 

determinado objeto em diferentes tempos e sociedades; 

contextualizar o objeto no tempo e espaço; interpretar 

observando a estrutura do objeto de forma que interpretações 

variadas possam deixar explícitas as relações entre sujeito e 

objeto e, assim, estimular a formulação de hipóteses e 

argumentos; e análise que trata de estabelecer um entendimento 

ético e estético do objeto em questão. Assim, entendemos que um 

dos objetivos do ensino de História no Ensino Fundamental é 

estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de entender 

que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar onde 

estão inseridos. Nesse contexto, as capacidades específicas para 

o ensino de História estão em sintonia com as gerais para o Ensino 

Fundamental, assim como as da área das Ciências Humanas. 

 

Competências específicas de história para o ensino 

fundamental 

 

 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, 

processos e mecanismos de transformação e manutenção das 

estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 



 
 

 
 

tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e 

intervir no mundo contemporâneo.  

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, 

relacionando acontecimentos e processos de transformação e 

manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de 

organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e 

proposições em relação a documentos, interpretações e 

contextos históricos específicos, recorrendo à diferentes 

linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes 

sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto 

histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e 

mercadorias, no tempo e no espaço e seus significados 

históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as 

diferentes populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos 

norteadores da produção historiográfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação 

e comunicação de modo crítico, ético e responsável, 

compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou 

estratos sociais. 

BNCC, pág. 402, 2017  

 



 
 

 
 

Para o Ensino Fundamental de 9 anos, os conteúdos foram 

organizados de forma a priorizar a aquisição de conceitos 

específicos, obedecendo uma espiral que aprofunda em 

complexidade, na medida que os estudantes se apropriem de 

conceitos anteriores. Nos anos iniciais, é prioritário que o 

estudante se entenda como sujeito (eu), bem como a existência 

do outro e consiga estabelecer relações, de forma que esses 

sujeitos possam ser entendidos como coletividades (nós). É a 

construção do sujeito que pode ser explorada, buscando o 

conhecimento histórico em todas as áreas do conhecimento: como 

por exemplo, a história dos números ou da escrita, ou expressões 

corporais e brincadeiras do passado e do presente.  

 

Objetivos para o Ensino Fundamental 

 

O ensino da História no Ensino Fundamental tem por 

objetivo principal desenvolver no educando a compreensão de 

forma crítica dos processos históricos nos aspectos sociais, 

culturais, político e econômicos com vista a analisar a sociedade 

em que vive e adquirir consciência de seu papel enquanto agente 

histórico. Ou seja, espera-se que ao final de um processo de 

ensino aprendizagem desenvolvido durante todo esse percurso, 

o aluno adquira a capacidade de pensar e analisar criticamente 

a realidade entendendo-a como resultado de um processo 

histórico e, por tanto, é passiva de transformação para o bem 

comum por meio de sua ação como sujeito. 



 
 

 
 

 

Nos três primeiros anos, os conteúdos foram organizados 

para que o estudante consiga apreender conceitos como: tempo, 

espaço, memória, passado, presente e futuro, registros, 

lembranças, fontes, família, comunidades, responsabilidade, 

respeito, diversidade, hábitos e regras, mudanças e 

permanências, território, patrimônio material e imaterial, 

trabalho, sustentabilidade, público e privado, rural e urbano, 

cultura, tecnologia, entre outros. Entendemos que esses conceitos 

são essenciais para que haja um aprofundamento e apreensão dos 

conteúdos da etapa seguinte.  

Nos três anos intermediários (4º, 5º e 6º), outros conceitos 

são apresentados, além de aprofundar e consolidar os conceitos 

da etapa anterior. São eles: sedentarismo, nomadismo, 

agricultura, pastoreio, estado, nação, país, povo, diversidade, 

respeito, revolução, transformação, imperialismo, comércio, 

mercantilismo, produto, mercadoria, manufaturas, artesanato, 

indústria, capitalismo, inclusão, exclusão, migração, imigração, 

diáspora, êxodo, escravidão, liberdade, resistência, preconceito, 

racismo, entre outros que surgirão, de acordo com o nível de 

discussão estabelecida durante as aulas. Do 5º para o 6º ano 

também se aprofundam discussões sobre a historiografia, a 

escrita da História e as formas de registrar e de contar 

determinados fatos. 

Para a BNCC 

Se a ênfase no Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

está na compreensão do tempo e do espaço, no 
sentido de pertencimento a uma comunidade, no 
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. Propõe-
se, assim, o desenvolvimento de habilidades com 

um maior número de variáveis, tais como 
contextualização, comparação, interpretação e 
proposição de soluções. (BRASIL, 2015, 417.) 

 

Os três últimos anos do Ensino Fundamental questões 

políticas, econômicas e sociais são abordadas de forma mais 

incisiva, considerando os diversos contextos espaciais da Europa, 

Ásia, África e América, principalmente no Brasil. Outros conceitos 

são consolidados como: independência, renascimento, 

pluralidade, direitos humanos, política, monarquia, república, 

religião, afro brasileiro, antiguidade, modernidade, medievalismo, 

contemporaneidade, cronologia, identidade, histórico, clássico, 

tradicional, fontes orais e escritas, sincronias, diacronias e 

anacronias, economia, atualidades. Busca-se, com isso, 

estabelecer relações com diversos eventos, inclusive do tempo 

presente. Assim, o ensino de História se justifica na relação do 

presente com o passado, valorizando o tempo vivido pelo 

estudante e seu protagonismo, para que ele possa participar 

ativamente da construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

 

Organização da Matriz Curricular de História 

 

O quadro de conteúdos elaborado pelos professores do 

Sistema Municipal tem a pretensão de ser simples e sucinto. São 

5 colunas que, ao longo dos 9 anos do Ensino Fundamental, 

elencam conteúdos que abordem os Objetos do Conhecimento e 



 
 

 
 

das Habilidades propostas pela Base. A coluna Ano/Bimestre 

identifica o ano e o bimestre para os quais os conteúdos foram 

selecionados. A divisão por bimestre foi uma escolha coletiva dos 

professores envolvidos. 

A coluna Unidades Temáticas aborda temas distintos a cada 

ano. No primeiro ano, o tema abordado é o Mundo pessoal da 

criança: “meu lugar no mundo” e “meu grupo social e meu 

tempo”. No 2º ano, os temas se ampliam para a comunidade e 

formas de registros e trabalho das comunidades. No 3º ano são 

abordados os grupos sociais e os lugares, os espaços ocupados. 

No 4º ano, os temas se ampliam um pouco mais para as 

transformações e permanências sofridas pelos grupos humanos, 

por meio das trajetórias: circulação, migração e as consequências 

para cultura humana. No 5º ano, são abordados os grupos sociais, 

os povos e culturas e os registros dessa história. No 6º ano, inicia-

se a historiografia: a história da História. Tempo, espaço, registros 

e fontes são conceitos explorados para o entendimento das 

sociedades e organização política. Nos anos finais, 7º, 8º e 9º 

anos, são abordados os temas históricos como as sociedades 

antigas, o Renascimento, as lógicas comerciais, as relações de 

poder entre as nações, contemporaneidade, as relações entre 

América e Europa e Brasil. No 9º ano, também é abordado a 

História recente e os conflitos atuais. Os Objetos de Conhecimento 

são conteúdos que atendem a coluna anterior dos temas. São 

questões mais específicas, que delimitam um pouco mais a visão 

e organização da aula do professor. A coluna dos conteúdos foi 

totalmente proposta e organizada pelos professores de História do 

Sistema Municipal. A ideia é direcionar o planejamento das aulas 



 
 

 
 

de forma a contemplar os conceitos necessários para as etapas 

sequentes.  

Por fim, temos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. A última coluna contempla as habilidades que 

se espera desenvolver em cada conteúdo ou conjunto de 

conteúdos. A organização do quadro e dos conteúdos continua 

seguindo a lógica eurocêntrica de visão de mundo. Cabe ao 

professor, na particularidade do seu trabalho, buscar meios de dar 

sentido ao conteúdo, considerando as particularidades da sua 

turma e do lugar onde está inserido. Desse modo, será possível, 

aos menos oportunizados, pensar e ver a História por outros 

ângulos, ampliando a riqueza do trabalho educativo.     
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"If we spoke a different language, we would perceive a 

somewhat different world."  

“Se falássemos uma língua diferente, perceberíamos 

um mundo de alguma forma diferente.”  

Ludwig Wittgenstein 

 

O Ensino de Língua Inglesa e a BNCC 
 

A presente matriz curricular reestruturada fundamenta-se no 

Currículo Comum de Língua Estrangeira Moderna - Inglês para o 

Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Bauru (ZALAF et al., 

2016), bem como no documento normativo da Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e nas disposições 

presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), 

considerando a Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Essa 

lei determina alterações no texto das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDB n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

em seu artigo 26, parágrafo 5º, tornando obrigatório o ensino da 

Língua Inglesa a partir do sexto ano, e não mais deixa a cargo da 

comunidade escolar a escolha de uma língua estrangeira moderna. 

Dessa maneira, a partir das reformulações, a atual matriz se 

ampara e, ao mesmo tempo, complementa o currículo de Língua 

Inglesa para o Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 



 
 

 
 

Ensino de Bauru, oferecendo parâmetros norteadores da prática 

docente dos profissionais envolvidos no ensino de língua inglesa 

do município de Bauru: 

O componente curricular “Língua Estrangeira 
Moderna - Inglês” visa, portanto, oferecer 

parâmetros norteadores da prática docente dos(as) 
profissionais envolvidos(as) no ensino de língua 

inglesa de nosso município e para que, com um 
trabalho estruturado, possam oferecer aos 
aluno(as) espaços para que, por meio da linguagem 

e discurso, percebam desde cedo a diversidade 
cultural e linguística no mundo em que vivem e, 

dessa forma, construam significados dos 
fenômenos, acessem e se apropriem de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas 

com vistas à transformação social.(Zalaf et al., 
2016, p. 686). 

 

O componente curricular “Língua Estrangeira Moderna” 

passa, portanto, a ser oficialmente denominado como Língua 

Inglesa, bem como a visão de língua/linguagem assumida neste 

currículo, de enfoque enunciativo-discursivo bakhtiniano, leva a 

questionamentos acerca de uma única forma de enunciação, ou 

de “uma língua única e singular, indiscutível e incontestável” 

(BAKHTIN, 2015[1975], p. 71). Por esse viés, defendemos, 

portanto, a pluralidade da língua enquanto prática discursiva, 

marcada pela diversidade de vozes históricas e sociais. 

Tendo em vista, ainda, as perspectivas de ensino e 

aprendizagem de língua inglesa apresentada pela BNCC, o inglês 

passa a ter o status de língua franca, ou seja, “uma língua de 

contato usada entre povos que não compartilham uma primeira 

língua e é comumente entendida como querendo significar uma 

segunda língua de seus falantes”, conforme define Jenkins (2007, 

p.1).  Em outras palavras, é uma língua que não pertence 



 
 

 
 

unicamente aos falantes nativos, os quais representam na 

atualidade a minoria de seus usuários, mas, sim, uma língua 

escolhida por falantes de diferentes culturas, o que permite 

romper com aspectos relativos à precisão e proficiência linguística. 

A ideia de cultura compreendida aqui relaciona-se ao resultado de 

hibridizações de fluxos contínuos de trocas. Isso posto, faz-se 

importante destacar a necessidade de se desfazerem práticas 

historicamente consolidadas, nas quais o ensino da língua inglesa 

pauta-se exclusivamente no modelo do falante nativo e com foco 

no ensino de estruturas linguísticas. Nota-se, assim, a urgência na 

mudança nos modos estabelecidos de se pensar o ensino de 

línguas.  

Esse entendimento possibilita rupturas com conceitos 

tradicionalmente estabelecidos, visando 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 (os) outro (os) e a si mesmo. (BRASIL, 2017, 

p. 240). Nessa perspectiva, a língua inglesa é vista como uma 

ferramenta de comunicação global, uma língua fluida, dinâmica, 

híbrida, em transformação constante e usada por diferentes povos 

e culturas. 

Alinhada à BNCC, a aprendizagem de inglês em uma 

perspectiva de educação linguística consciente e crítica, na qual 

as dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente 

ligadas, acarreta três implicações importantes. 



 
 

 
 

A primeira relaciona-se ao caráter formativo, o qual 

obriga uma revisão das relações entre língua, território e cultura, 

levando-se em consideração que os falantes de inglês já não se 

encontram apenas nos países em que essa é a língua oficial 

(BRASIL, 2017, p. 241). Ou seja, o inglês deixa de ser territorial 

para ser entendido e comunicado por todos, tendo em vista que 

há mais falantes não nativos de inglês, do que falantes nativos no 

mundo atualmente, tornando, assim, uma língua global.  

Segundo Crystal (2003), o inglês é a língua nativa de 

aproximadamente meio bilhão de pessoas, além de ser a primeira 

língua falada por usuários não nativos em todo o planeta, 

alcançando, caso considere-se o critério de “competência 

razoável”, um número próximo a dois bilhões de falantes. 

A segunda implicação são os multiletramentos, a qual 

vinculamos aqui ao letramento crítico, sendo este marcado pela 

multiplicidade de sentidos, ou seja, permeado pela “divergências 

de interpretações, lembrando-nos de que língua é discurso e, 

configura se como tal, dependendo de circunstâncias históricas e 

sociais em construções que se apresentam” (São Pedro, 2016, 

p.84). Em decorrência de novos letramentos emergentes na 

sociedade contemporânea, fortemente concebidos nas práticas 

sociais do mundo digital, entrelaçaram-se diferentes semioses e 

linguagens em um contínuo processo de significação 

contextualizado, dialógico e ideológico, caracterizando os 

multiletramentos. Nas palavras de Rojo (2012, p.13), 

O conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – 

aponta para dois tipos específicos e importantes de 
multiplicidade presentes em nossas sociedades, 

principalmente urbanas, na contemporaneidade: a 
multiplicidade cultural das populações e a 



 
 

 
 

multiplicidade semiótica de constituição dos textos 
por meio dos quais ela se informa e se comunica. 

 

Faz-se imprescindível, consequentemente, jogar luz tanto no 

que se refere à multiplicidade de culturas, quanto à multiplicidade 

de linguagens, modos ou semioses dos textos contemporâneos 

(multimodalidade ou multissemiose). Nas palavras de KAWACHI 

(2015, p. 51), atualmente os estudantes interagem “em redes 

sociais, em ferramentas de comunicação em dispositivos móveis, 

e em uma série de outros recursos tecnológicos nos quais a mera 

decodificação de textos não é suficiente”. Assim, o jovem é levado 

a produzir e atuar em vez de apenas reproduzir e assistir como 

mero receptor passivo de conhecimento. 

É perceptível que nos últimos tempos, o uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDICS) tem se expandido, 

mesmo que precariamente nas comunidades mais pobres, com 

dificuldade de acesso a recursos como internet e equipamentos 

eletrônicos, fato que evidencia a urgência da inclusão das TDICS 

na educação, assim como o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para a inclusão social e digital da população. 

Nesse cenário, o cruzamento de diferentes semioses e 

linguagens, assim como as necessidades de uso da língua são 

diversos e ressaltam a indispensabilidade de trabalhos com os 

multiletramentos, contribuindo, ademais, para a “reflexão e a 

desestabilização de discursos de intolerância, desrespeito e 

extremismo que parecem ser reproduzidos com frequência em 

ambientes digitais” (KAWACHI, 2015, p. 54). 



 
 

 
 

A esse respeito, Rocha (2010, p. 171) destaca a contribuição 

para a formação do indivíduo, pela vertente dos multiletramentos, 

desde a infância:  

Primeiramente, deve-se pontuar que é amplamente 
reconhecida a importância, para a formação global 

da criança, aprender pelo movimento e, ainda, pela 
vivência de práticas que o levem a experienciar o 

mundo, a construir sentidos, por meio das cores, do 
som e da imagem. Todas essas outras formas e 
modos pelos quais a linguagem também se 

materializa, mostram-se partes inerentes à ação 
humana na sociedade de hoje. Isso nos aproxima 

da natureza multisemiótica da linguagem e nos 
distancia, cada vez mais, ao pensarmos o currículo, 
de práticas socioculturais que se vinculem 

estritamente à letra. 

 

Portanto, ao levar em conta as especificidades do ensino de língua 

inglesa no Ensino Fundamental I, doravante EFI, a autora julga 

apropriado um trabalho voltado a ações congruentes a essa fase 

do desenvolvimento humano, possibilitando um enfoque das 

várias línguas/linguagens que permeiam a sala de aula, além da 

materna e da estrangeira, as diferentes modalidades, “os sistemas 

semióticos visuais, gestuais, auditivos, espaciais, os modos 

escritos e falados de língua e até mesmo o  linguajar que a criança 

traz de casa” (ROCHA, 2010, p. 66). 

Por fim, a terceira implicação refere-se à abordagem de 

ensino, a qual reforça a ideia do inglês como língua franca, 

deslocando o ensino da língua de um modelo ideal de falante 

nativo para a inteligibilidade da interação linguística, destacando 

a importância da cultura no processo de ensino e aprendizagem. 

No que diz respeito a diferenças culturais, Candau (2011, p. 253) 

nos chama atenção para a indispensabilidade de práticas 



 
 

 
 

educativas sensíveis às diferenças que emergem no cotidiano 

escolar, tendo em vista que, 

A dimensão cultural é intrínseca aos processos 
pedagógicos, “está no chão da escola” e potencia 
processos de aprendizagem mais significativos e 

produtivos, na medida em que reconhece e valoriza 
a cada um dos sujeitos neles implicados, combate 

todas as formas de silenciamento, invisibilização 
e/ou inferiorização de determinados sujeitos 
socioculturais, favorecendo a construção de 

identidades culturais abertas e de sujeitos de 
direito, assim como a valorização do outro, do 

diferente, e o diálogo intercultural. 

 

Faz-se essencial o deslocamento da lógica homogeneizadora, 

historicamente predominante na cultura escolar, de modo a 

problematizar e incorporar o reconhecimento e a valorização das 

diferenças. Até mesmo porque essas diferenças, assim como as 

relações conflituosas que acabam surgindo em razão da 

dificuldade de enxergar a realidade sob outros ângulos, estão 

presentes no cotidiano de crianças e jovens, tanto fora da escola 

como nas salas de aula. Nesse sentido, assumimos a mesma visão 

de Kawachi (2015) ao explicitar que “ensinar para a 

interculturalidade” não se limita a preparar o estudante para o 

contato com o estrangeiro, o “distante”, mas, vai muito além 

disso. 

Ensinar para a interculturalidade remete, a meu 
ver, à busca por condições para que a 
heterogeneidade e outras perspectivas menos 

conservadoras sejam percebidas, exploradas, e 
problematizadas na sala de aula em um ensino que 

possibilite revisitar representações, valores e 
discursos visando ao desenvolvimento de 
perspectivas de sensibilidade (inter)cultural. 

Significa, também, orientar o aluno para o contato 
com o outro que está ao seu lado, para o diferente 



 
 

 
 

que está em seu cotidiano, para o abalo de 
preconceitos com base em cor, raça, sexo, gênero 

que estão em seu dia-a-dia, nas redes sociais ou 
em outros meios na internet; isso implica, então, 

em levantar questionamentos diante de concepções 
fechadas de cultura, língua e identidade, visando, 
sempre, o desenvolvimento de perspectivas mais 

críticas com relação às desigualdades que se 
encontram no cerne dessas relações. (KAWACHI, 

2015, p. 60-61) 

 

  
Esse argumento reforça, portanto, a ideia de um ensino de 

língua inglesa que ultrapasse questões linguísticas e 

metodológicas e caminhe em direção a práticas histórico-

culturalmente situadas, vinculadas a realidade material dos 

estudantes, haja vista que a língua se encontra entranhada nas 

lutas sociais, econômicas e políticas da sociedade.        

Defendemos, pois, em meio às práticas em sala de aula, 

espaços em que os estudantes, desde o EFI, sejam instigados a 

questionar estereótipos e visões hegemônicas, a fim de superarem 

entendimentos essencialistas de cultura ou um multiculturalismo 

superficial de maneira que o inglês, desde o EFI, 

deve transcender a mera celebração das diferenças 
para buscar fazer o aluno refletir sobre o mundo, 
sobre o que está a sua volta e sobre si mesmo, 

ampliando suas visões e reconstruindo suas 
percepções e valores, na medida em que cria zonas 

de contato entre línguas, linguagens e culturas. 
(ROCHA, 2010, p.103) 

 

Para que o diálogo intercultural se efetive nas aulas de inglês, 

é necessário sair da superfície em direção às profundezas rumo 

aos cruzamentos de culturas atravessados por tensões e conflitos. 



 
 

 
 

No que tange a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa, 

vale ressaltar que, apesar de o inglês ter se tornado obrigatório a 

partir do 6° ano do Ensino Fundamental, dada a sua importância, 

o município de Bauru passou a ofertá-lo aos anos iniciais desde 

2011 a começar pelo 2° ano do Ensino Fundamental e em 2018 

estendeu-se o ensino ao 1° ano, causando, na época, certo 

impacto quanto a viabilidade do ensino de inglês nas turmas do 

ciclo de alfabetização. Porém, com o passar do tempo, após a 

efetivação de práticas de ensino e aprendizagem da língua e de 

eventos de formação continuada, evidenciou-se que, na verdade, 

o ensino de uma língua estrangeira em nada atrapalha o 

aprendizado da língua materna, pelo contrário, nas palavras de 

Vigotski (2001, p. 267):  

[...] o domínio de uma língua estrangeira eleva a 
língua materna da criança ao nível superior quanto 

à tomada de consciência das formas linguísticas, da 
generalização dos fenômenos da linguagem, de um 

uso mais consciente e mais arbitrário da palavra 
como instrumento de pensamento e expressão de 
conceito. 

 

O professor, por meio do ensino da nova língua, acaba por 

possibilitar tomadas de consciência e escolhas intencionais quanto 

às operações linguísticas, de modo a contribuir não apenas para o 

desenvolvimento das capacidades em língua estrangeira, mas 

também da língua materna como sua base. Ou seja, uma das 

grandes contribuições do aprendizado na nova língua consiste em 

levar a criança e o jovem a compreenderem melhor sua própria 

língua, bem como sua própria cultura a partir do contato com 

outras línguas e culturas. Para Vigotski, a língua/linguagem tem 

natureza tanto individual quanto social e se desenvolve por meio 



 
 

 
 

de rupturas e complementaridades entre o eu e o outro, entre o 

individual e o social sob grande influência da cultura e do momento 

histórico (VIGOTSKI, 2001). Desse modo, percebemos a partir das 

teorias vigotskianas, o alicerce histórico e cultural do processo de 

ensino e aprendizagem que rege nosso currículo. 

A BNCC determina seis competências específicas para a 

Língua Inglesa, sempre articuladas aos objetos de conhecimento 

e as suas respectivas habilidades, embora nosso currículo trabalhe 

com a noção de capacidades e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, a saber: 

 

Competências Específicas de Língua Inglesa para 
o Ensino Fundamental  

 

 
1. Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilíngue e 

multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem 
da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo 
globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de 
linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como 

ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das 
perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores 

e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo 
social. 

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a 

língua inglesa materna/outras línguas, articulando-as a aspectos 
sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre 

língua, cultura e identidade. 
4. Elaborar repertórios linguísticos-discursivos da língua inglesa, 

usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro 

de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística 
como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e 

multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. 
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de 

interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, proporcionar-

se e produzir sentimentos em práticas de letramento na língua 
inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 



 
 

 
 

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, 
difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e 

da ampliação de perspectivas no contato com diferentes 
manifestações artístico-culturais. 

Fonte: Brasil (2017, p. 244) 
 

 

 

Objetivo geral da área para o Ensino Fundamental I – 

Anos Iniciais 

 

Sensibilizar o aluno para compreender a língua inglesa como 

prática social situada a partir de um enfoque intercultural, bem 

como possibilitar a vivência de práticas que o levem a experienciar 

o mundo e a construção de sentidos por meio desta nova 

linguagem, despertando seu interesse por diferentes povos e 

culturas, expandindo seu repertório linguístico e cultural, e, desse 

modo, oferecendo gradualmente, bases para o fortalecimento do 

processo de ensino e aprendizagem em anos posteriores.  

 

 

Objetivo geral da área para o Ensino Fundamental II 

– Anos Finais 
 

Desenvolver capacidades necessárias para interagir em 

práticas discursivas que utilizem a língua inglesa como ferramenta 

de comunicação global, de maneira a transcender a visão 

estrutural de linguagem como instrumento de comunicação, com 

vistas a favorecer a formação de estudantes críticos, autônomos, 

capazes de promover mudanças e, ao mesmo tempo, 

encontrarem-se preparados para lidar com a multiplicidade de 



 
 

 
 

linguagens e culturas em uma sociedade impactada pela presença 

cada vez maior de tecnologias digitais.   

 

 

Organização curricular 

O componente curricular Língua Inglesa apresentava, no 

Currículo Comum do Ensino Fundamental de Bauru de 2016, 

estrutura distinta de organização no quadro de conteúdos do 

Ensino Fundamental I e do Ensino Fundamental II. 

A organização da matriz curricular EFI era disposta a partir 

de eixos como tema, estrutura relacionada e vocabulário. 

Enquanto que no EF II, a organização dos conteúdos era 

dividida em quatro eixos, tais quais, aspectos culturais, 

conhecimentos linguísticos, gêneros orais, leitura e compreensão 

de textos e gêneros escritos, produção de textos escritos. 

Contudo, tendo em vista o fato de o currículo não ser um 

“elemento transcendente e atemporal - ele tem uma história, 

vinculada a formas específicas e contingentes de organização da 

sociedade e da educação” (SILVA, 2003, p. 28), apresenta-se, na 

verdade, como um documento “vivo”, dinâmico e que precisa ser 

revisitado a todo momento. Com a chegada da BNCC, uma 

reformulação do nosso currículo foi realizada, principalmente com 

relação aos novos eixos organizadores que passaram a orientar o 

ensino de inglês tanto no EFI quanto no EFII: oralidade, 

conhecimentos linguísticos, leitura, escrita e dimensão 

intercultural. 

O eixo Oralidade aborda práticas de compreensão e 

produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos 



 
 

 
 

discursivos presenciais, tanto com contato face a face, tais como 

debates, entrevistas e conversas, como em outros contextos, sem 

o contato face a face, tais como ouvir músicas e assistir a 

programações via web ou TV, com repertório de falas diversas, 

incluída a fala do professor, possibilitando, aos estudantes, 

vivências e reflexões sobre os usos orais e oralizados.  

O eixo Conhecimentos Linguísticos envolve as práticas de 

uso, análise e reflexão sobre a língua, sempre de maneira 

contextualizada, atrelado às práticas de oralidade, leitura e 

escrita. Não apenas o léxico, mas, principalmente a gramática, 

devem ser abordados com base em estudo indutivo, ou seja, 

construídos a partir da prática, preocupando-se também com 

questões de adequação e variações linguísticas, assim como 

normas padrões da língua.  

O eixo Leitura engloba práticas de compreensão e 

interpretação de diversos gêneros, os quais circulam nos mais 

diferentes campos e esferas da sociedade. O trabalho com textos 

multimodais, potencializados principalmente pelos meios digitais 

possibilitam aos estudantes vivenciarem, de modo significativo e 

situado variados modos de leitura, com diferentes objetivos. 

As práticas de produção de textos trabalhadas no eixo 

Escrita envolvem dois aspectos principais do ato de escrever. De 

um lado, evidenciam a natureza processual e colaborativa do 

processo de escrita, com planejamento, produção e revisão dos 

textos escritos, às vezes de maneira individual e outras vezes de 

modo coletivo. Por outro lado, destacam a escrita como prática 

social, possibilitando aos alunos agir com protagonismo. 



 
 

 
 

E, por fim, mas não menos importante, o eixo Dimensão 

Intercultural evidencia a necessidade de reflexão acerca das 

relações entre língua, identidade, cultura, bem como o contínuo 

processo de interação entre grupos de pessoas com repertórios 

linguísticos e culturais diversos, em uma perspectiva 

contemporânea e histórica. 

Faz-se importante ressaltar que tais eixos, embora 

separadamente explicitados e destacados na matriz curricular, 

apresentam-se interligados nas práticas sociais de uso da língua 

inglesa e, portanto, assim devem ser trabalhados no contexto 

escolar, conjuntamente, a fim de evitar um ensino fragmentado.  

Desse modo, tanto o EFI quanto o EFII passam a seguir a 

mesma estrutura de matriz curricular, com a especificidade de o 

1° ano não contar com o eixo Escrita e de o 2° ano passar a contar 

com o referido eixo apenas no 4° bimestre. Isso acontece tendo 

em vista o foco no eixo Oralidade em detrimento do eixo Escrita 

nesses dois primeiros anos do EFI. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado corresponde ao 

“layout” da nova matriz curricular de Língua Inglesa que, agora se 

encontrada dividida por ano e bimestre, eixos, unidades 

temáticas, objetos de conhecimento, conteúdos/procedimentos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme modelo 

de quadro na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

• Layout atual – 1° ao 9° ano (bimestral): 

 

Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular de LÍNGUA INGLESA / 

Currículo Comum para o Ensino Fundamental de acordo com a BNCC: 

 
 

 

 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 
(habilidades): 
 

As habilidades, termo nomeado pela BNCC, aqui concebidas 

como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, foram 

acrescentadas no quadro da matriz curricular acordando com os 

conteúdos e objetos de conhecimento, de modo a referenciar os 

objetivos e procedimentos didáticos inerentes aos mesmos.  



 
 

 
 

Na BNCC, as habilidades estão contempladas do 6º ao 9º, 

tendo em vista que a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa 

existe apenas no EFII. 

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

(habilidades) do 1° ao 5° anos foram adaptados ou criados para 

o nosso currículo, acrescidas das letras “BRU” ao final do código, 

de modo a contemplar as necessidades dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, promovendo sua progressão ao longo dos anos, 

como exemplo: EF02LI01BRU.  

Levando em conta que os livros didáticos aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) devem 

estar de acordo com a BNCC, os códigos dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento (habilidades) de 6° ao 9° anos 

podem ser encontrados nos mesmos, diferentemente dos códigos 

de 1° ao 5° anos, que conforme já explicitado, foram adaptados 

ou criados exclusivamente para o nosso currículo de Bauru. 

Vale ressaltar, ainda, que o livro didático seja utilizado como 

apoio e não como guia de práticas didático-pedagógicas, a fim de 

possibilitar o uso de outros recursos didáticos para facilitar a 

aprendizagem dos alunos.  Assim, recomenda-se que o professor 

se oriente pelo currículo para realizar a organização dos conteúdos 

de seu planejamento. 
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Introdução  

 

O gênero textual é o objeto de ensino de língua portuguesa, desde 

1997, início da vigência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

que guiavam o ensino nas escolas brasileiras. Vinte anos depois da 

promulgação dos PCN, em continuidade a seus princípios, foi 

homologada a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), de caráter 

normativo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais na 

Educação Básica as quais devem ser complementadas pelas 

especificidades de estados e municípios. 

Na área de Língua Portuguesa, de modo geral, no ensino 

fundamental I e II, esse documento apresenta o tratamento dos 

conteúdos a partir dos campos de atuação (campo da vida cotidiana, 

campo artístico-literário, campo das práticas de estudos e pesquisa, 

campo jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública) e 

suas respectivas práticas de linguagem organizadas em textos os quais 

são configurados em gêneros. 

A Matriz Curricular do município de Bauru da área de Língua 

Portuguesa foi elaborada zelando pelo alinhamento à BNCC e reforçando 

o compromisso com os fundamentos psicológicos e pedagógicos de 



aprendizagens assumidos por esse município com a Psicologia Histórico-

Cultural e com a Pedagogia Histórico-Crítica. A essa tríade, o currículo 

dessa área incorporou aportes teórico-metodológicos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) para o ensino da língua. 

A área de Língua Portuguesa é constituída por quatro eixos: 

Oralidade; Análise Linguística/Semiótica; Leitura/Escuta e 

Produção de Textos e o ensino dos conteúdos desses eixos está 

fundamentado, na matriz, pelo ISD. O eixo Leitura está também 

ancorado pelo Método Recepcional de base teórica da Estética da 

Recepção (JAUSS, 1979; 1984) e por procedimentos gerais da 

Linguística do Texto. Já a leitura específica de poema está 

fundamentada em Goldstein (1985). 

A seguir, apresentaremos a organização curricular da área de 

Língua Portuguesa do município de Bauru. Esta apresentação está 

organizada em quatro seções: 1) Principais mudanças entre o currículo 

anterior e o atual; 2) Capacidades específicas de língua portuguesa para 

o ensino fundamental; 3) Objetivos para o ensino fundamental I e II e 

4) Organização curricular. 

 

Principais mudanças entre o currículo anterior e o atual 

 

Em cumprimento à normativa federal, o Currículo Comum do 

Ensino Fundamental de Bauru, da área de Língua Portuguesa, alinhado 

com à BNCC e fundamentado pelo ISD e teorias auxiliares motivou 

mudanças significativas nessa área se comparado com a versão de 

2016. Essas mudanças materializam-se em diversas ordens, das quais 

as mais importantes são:  

a) a concepção de língua;  

b) a filiação teórico-metodológico ao ISD e a outras correntes 

auxiliares;  

c) a indicação de gênero como instrumento de ensino e 

aprendizagem a partir de suas dimensões ensináveis; e 

d) a planificação de uma progressão de aprendizagem por meio de 

gêneros.



Sobre a concepção de língua 
 

Esta Matriz Curricular da área de Língua Portuguesa do município de 

Bauru supera por incorporação a concepção de língua como espelho da 

realidade e forma de transmissão do pensamento, bem como a de 

código. Assume, então, a concepção de língua como forma de interação 

social, a qual concebe o ensino da língua em uso formatada nos gêneros 

discursivos, produzidos nos diversos “campos da atividade humana” 

(BAKHTIN, 2003). 

 

Sobre a filiação da linha teórico-metodológica 

 

A área de Língua Portuguesa do Currículo do município de Bauru 

filiou-se ao ISD, que se intitula como a ciência do humano, cuja base 

epistemológica é constituída pela Psicologia Histórico-Cultural 

(Vygotsky); na Sociologia (Foucault, Ricouer e Bourdieu); na Filosofia 

da Linguagem (Bakhtin); na Linguística (Saussure, Benveniste e Adam) 

e na Teoria do Agir Comunicativo (Habermas). O ISD tem como 

precursor Jean Paul Bronckart e os pesquisadores de Genebra, Joaquim 

Dolz e Bernard Schneuwly, dentre outros pesquisadores. 

Os estudos vigotskianos ocupam um lugar de destaque no ISD e, 

como tal, comungam dos pressupostos marxianos que têm o 

instrumento como uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento 

humano. Na esteira desse fundamento, o ISD concebe o gênero como 

um megainstrumento psicológico por entender que este assume duas 

funções: comunicação e ensino. (SCHNEUWLY, 2004). Dadas as 

regularidades linguísticas, o gênero, por sua vez, materializa-se em 

texto. No ISD, o texto é concebido como “toda e qualquer produção de 

linguagem situada, oral ou escrita” (BRONCKART, 2003, p. 71) e o 

gênero é usado como instrumento de ensino e aprendizagem das 

operações de linguagem que capacitam o sujeito a produzir textos orais 

e escritos.



 
 

 
 

Indicação de gênero como instrumento de ensino e 
aprendizagem a partir de suas dimensões ensináveis 

 

Uma das inovações desta matriz curricular da área de Língua 

Portuguesa é a indicação de gêneros suscetíveis de serem 

trabalhados em cada ano escolar do Ensino Fundamental I e II, e 

para cada bimestre, tendo como referência suas dimensões 

ensináveis, conforme apresentadas na matriz curricular. 

 

Capacidades específicas de língua portuguesa para o 
ensino fundamental I e II 

 

Em relação às capacidades específicas de língua portuguesa 

no ensino fundamental I e II, o currículo de Bauru assume as 

capacidades de linguagem mobilizadas para a produção de 

textos escritos, orais e multissemióticos, quais sejam: 

capacidades de ação, discursivas e linguístico-discursivas, 

descritas na seção 3, a seguir. Além dessas capacidades 

específicas, incorpora também aquelas competências elaboradas 

pela BNCC, a saber: 

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, 

histórico, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio 
de construção de identidades de seus usuários e 

da comunidade a que pertencem. 
2. Apropriar-se da linguagem escrita, 

reconhecendo-a como forma de interação nos 
diferentes campos de atuação da vida social e 
utilizando-a para ampliar suas possibilidades de 

participar da cultura letrada, de construir 
conhecimentos (inclusive escolares) e de se 

envolver com maior autonomia e protagonismo na 
vida social. 
3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e 



 
 

 
 

multissemióticos que circulam em diferentes 
campos de atuação e mídias, com compreensão, 

autonomia, fluência e criticidade, de modo a se 
expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 
4. Compreender o fenômeno da variação 
linguística, demonstrando atitude respeitosa 

diante de variedades linguísticas e rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

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

do discurso/gênero textual. 
6. Analisar informações, argumentos e opiniões 

manifestados em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se ética e criticamente 
em relação a conteúdos discriminatórios que 

ferem direitos humanos e ambientais. 
7. Reconhecer o texto como lugar de 

manifestação e negociação de sentidos, valores e 
ideologias. 

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, 
de acordo com objetivos, interesses e projetos 
pessoais (estudo, formação pessoal, 

entretenimento, pesquisa, trabalho etc.). 
9. Envolver-se em práticas de leitura literária 

que possibilitem o desenvolvimento do senso 
estético para fruição, valorizando a literatura e 
outras manifestações artístico-culturais como 

formas de acesso às dimensões lúdicas, de 
imaginário e encantamento, reconhecendo o 

potencial transformador e humanizador da 
experiência com a literatura. 
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes 

linguagens, mídias e ferramentas digitais para 
expandir as formas de produzir sentidos (nos 

processos de compreensão e produção), aprender 
e refletir sobre o mundo e realizar diferentes 
projetos autorais. (BNCC, p. 85) 

 

 

Todas essas capacidades específicas de língua portuguesa 

estão previstas na Matriz Curricular da área de Língua Portuguesa 



 
 

 
 

para serem desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental I e II, 

e todas estão relacionadas ao desenvolvimento ontogenético da 

linguagem oral e escrita dos aprendizes o qual é ativado pelo 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Objetivos de ensino de Língua Portuguesa para o 

ensino fundamental I e II 
 

Os objetivos prioritários de Língua Portuguesa para o ensino 

fundamental são a aquisição da escrita, a apropriação e 

compreensão de uma diversidade textual e a capacidade de se 

comunicar por meio de gêneros escritos, orais e multissemióticos 

nas diversas situações discursivas confrontadas socialmente. 

Outra finalidade do ensino de Língua Portuguesa é 

desenvolver nos alunos uma relação consciente e voluntária com 

seu próprio comportamento de linguagem. Para o domínio da 

produção de linguagem, o currículo de Bauru assume como 

objeto de ensino da língua portuguesa, no ensino fundamental I 

e II, todas as operações de linguagem de cada uma das 

capacidades de linguagem definidas na seção 2 e descritas a 

seguir, nesta seção. Antes, porém, apresentam-se os gêneros 

indicados na matriz curricular para o trabalho didático com a 

produção de textos. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

Gêneros indicados como instrumento de ensino e 
aprendizagem no Currículo Municipal de Bauru 

 

Para o Ensino Fundamental I foram indicados 95 gêneros e 63 

para o Fundamental II. Alguns desses gêneros repetem-se no 

mesmo ano escolar e em outros anos, ora em eixos diferentes, 

ora no mesmo eixo, apresentando gradativos graus de 

complexidade, cujo procedimento concebe a progressão das 

aprendizagens em espiral. 

Nas palavras de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 124) 

O que varia de um nível para outro são os 
objetivos limitados a serem atingidos em relação 

a cada gênero: as dimensões trabalhadas, a 
complexidade dos conteúdos e as exigências 

quanto ao tamanho e ao acabamento do texto. 
[...] o aluno terá se exercitado na produção de 
gêneros pertencentes a diversos agrupamentos 

[...]. Ele escreverá vários textos diferentes (um 
relatório de ciências, uma carta, uma notícia etc.), 

exercitar-se-á oralmente em vários gêneros 
públicos (entrevista, seminário etc.) e comparará 
o que aprende especificamente. 

 

O quadro 1 sintetiza os gêneros indicados para o trabalho 

didático para produção de textos por ano/bimestre escolar, 

organizados pelo caráter da realização dos textos em 

escrito/multisemiótico e oral. Nesse quadro, encontram-se 

indicados, apenas para o ensino fundamental I, dois vocábulos: 

autônoma e colaborativa. Respectivamente, o primeiro refere-se 

a uma produção individual e o segundo, a uma produção com a 

participação do professor e/ou colegas. 



 
 

 
 

Quadro 01: Gêneros indicados para o trabalho didático para produção de textos por ano/bimestre escolar 

 

Ano 
Escolar 

1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 

Escrito/Multise
miótico 

Oral Escrito/Multis
emiótico 

Oral Escrito/Multis
emiótico 

Oral Escrito/Multis
emiótico 

Oral 

 

 
1º 

ano 

# 

Adivinha 

(colaborativa) 

 

Convite (pessoal) 

(colaborativa) 

 

Convite 

(pessoal) 

(colaborativa) 

 

Adivinha 

(autônoma) 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

 Receita culinária 

Oralização da 

escrita 

(colaborativa) 

 

 

 

# 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

Reconto de conto 

maravilhoso 
(colaborativa) 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

   

 

# 

 

Roda de conversa 

(colaborativa) 

 
 
 

2º 
ano 

Bilhete 

(colaborativa) 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

Convite 

(institucional) 

(autônoma) 

Convite 

(institucional) 

(colaborativa) 

 

 

Relato de 

experiência 

pessoal  

(autônoma) 

 

Relato de 

experiência 

pessoal  

 (autônoma) 

 

 

Regrade de 

jogo 

(autônoma) 

Entrevista 

(autônoma) 

 

 

   Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

Reconto (reescrita de 
início ou final 

de conto/ 

colaborativa) 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

 Roda de 

conversa 

(colaborativa) 



 
 

 
 

 

 

3º 
ano 

Conto 

maravilhoso 

(reescrita de final 

de conto / 

autônoma) 

Reconto de 

conto 

maravilhoso 

(autônoma) 

 

 

Notícia 

(colaborativa) 

 Relato de 

passeio(autôno

ma) 

 

 

Ficha técnica 

(autônoma) 

Relato de 

experiência 

científica 

(colaborativa) 

 

 

Carta do leitor 

(colaborativa) 

Assembleia de 

classe 

(colaborativa) 

 

 

 Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

 Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

 Roda de conversa 

(colaborativa) 

 Roda de conversa 

(colaborativa) 

 

 
4º 

ano 

Glossário de 

texto científico 

(colaborativa) 

 

 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

Autobiografia 

(autônoma) 

Relato de 

experiência 

inesquecível 

(autônoma) 

 

 

Conto aficano 

infantil (reescrita 

final de conto 

autônoma) 

 

 

Relato histórico – 

descendentes 

africanos 

(colaborativa) 

Campanha de 

conscientizaçã

o comunitária 

(colaborativa) 

 

 

Assembleia de 

classe 

(colaborativa) 

Guia de 

curiosidade 
científica 

(autônoma) 

  Roda de conversa 

(colaborativa) 

Tirinha 

(colaborativa) 

 Carta de 

solicitação 
(colaborativa) 

 

 

 
5º 

ano 

Conto de aventura 

(autônoma) 

 
 

Assembleia de 

classe 

(colaborativa) 

Carta de 

reclamação 

(colaborativa) 

Roda de 

conversa 

(colaborativa) 

 

 

Diário de leitura  

(autônoma) 

 

 

# 

Artigo de 

opinião 

(autônoma) 

Seminário Escolar 

(colaborativa) 

Exposição Escrita  

- cartaz escolar 

(autônoma) 

  Debate regrado 

(colaborativa) 

    



 
 

 
 

 
6º 

ano 

Tomada de notas 

 
Seminário Escolar Você Sabia?  

# 
História em 

Quadrinhos 

 

# 

Roteiro para 

diálogo 

argumentativo 

Diálogo 

argumentativo 

Mapa conceitual    Roteiro de 

produação de uma 

História em 

Quadrinhos 

   

7º 

ano 

 

# 
Debate regrado 

 

Notícia impressa  

# 
Paródia de notícia  

# 

Relatório de 

experiência 

científica 

 

# 

  Resumo       

8º 
ano 

Resumo 

 

 

 

# 

Roteiro para 

produção de Vlog 
Vlog Resenha de filme  

# 
Dissertação 

escolar 

Mesa redonda 

Sinopse de filme         



 
 

 
 

9º 
ano 

Reportagem  Dissertação 
escolar 

Debate regrado 
# 

Artigo de opinião Seminário 

Escolar 
# Podcast 

 

Legenda:  

Agrupamento do 

Narrar 

Agrupamento do 

Expor 

Agrupamento do 

Relatar 

Agrupamento do 

Argumentar 

Agrupamento do 

Descrever Ações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Os conteúdos da área de Língua Portuguesa estão organizados 

dialeticamente, movimentados nos eixos organizadores dessa área, em 

três capacidades de linguagem: de ação, discursivas e linguístico-

discursivas. 

A capacidade de ação refere-se à mobilização das representações 

psicológicas do contexto de produção do texto e do conteúdo temático. 

a) Contexto físico de produção (emissor, receptor, lugar de 

produção, momento de produção) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção – (posição social do 

emissor, posição social do receptor, lugar social e objetivo) 

c) Conteúdo temático – (conhecimentos estocados na memória 

dizíveis no gênero) 

d) Objetivo da interação (finalidade da comunicação) 

e) A capacidade discursiva refere-se à mobilização dos modelos 

discursivos e é composta pelas seguintes categorias: 

f) Plano global do texto (identificação das partes constitutivas do 

gênero) 

g) Tipos de discurso1 (elementos da infraestrutura geral dos textos) 

h) Sequências textuais (organização sequencial ou linear do 

conteúdo temático) 

A capacidade linguístico-discursiva refere-se às operações 

psicolinguísticas e linguísticas e é composta pelos 

mecanismos/operações de textualização e enunciativos. 

A capacidade linguístico-discursiva refere-se às operações 

psicolinguísticas e linguísticas e é composta pelos 

mecanismos/operações de textualização e enunciativos. 

 

                                                           
1 Nesta matriz curricular, levando-se em conta o contexto de produção, optou-se por 

não citar diretamente o conceito tipos de discurso por recobrir uma abrangência de 

outros conceitos ainda não explorados, sem, no entanto, deixar de trabalhá-lo nos 

processos de ensino, se considerarmos a dialética dos três folhados textuais: 

infraestrutura geral dos textos, mecanismos de textualização e mecanismos 

enunciativos. 
 



 
 

 
 

Operações de textualização: 

 

• Conexões (mecanismos de articulação interna do texto) 

• Coesão nominal (identificação dos referentes textuais e suas retomadas 

anafóricas) 

• Coesão verbal (exploração dos tempos verbais predominantes do 

gênero) 

 

Operações enunciativas: 

 

• Vozes do texto (vozes que constituem o conteúdo temático do texto: do 

autor, de personagens, sociais e institucionais) 

• Modalizações (avaliação de alguns elementos do conteúdo temático e de 

alguns aspectos de uma entidade constitutiva do conteúdo temático em 

relação às ações de que é o agente). 

 

As operações de linguagem realizadas no interior de cada 

capacidade constituem o conteúdo de língua portuguesa as quais são 

dimensionadas nos Modelos Didáticos dos Gêneros (MDG) que, por sua 

vez, servem de base para a elaboração de Sequências Didáticas (SD). 

 

Planificação da progressão de aprendizagem por meio de 

gênero 

 

A progressão da aprendizagem em espiral materializa-se numa 

gradativa complexidade nas operações linguístico-discursivas, nas fases 

prototípicas das sequências textuais e no conteúdo temático. 

Nesta Matriz Curricular, a progressão é organizada tanto em torno 

de um mesmo gênero que é indicado para ser trabalhado em diferentes 

anos, quanto em diferentes gêneros pertencentes ao mesmo 

agrupamento, em função das possibilidades de transferência de 

saberes/conhecimentos que permitem. Assim, os gêneros são tratados 



 
 

 
 

de acordo com os anos escolares, cujo ensino é iniciado num 

determinado ano e graduado ao longo da escolaridade do Ensino 

Fundamental em conformidade com os objetivos de aprendizagem 

estabelecidos para esses anos. Essa progressão foi pensada tanto no 

interior de um mesmo ano quanto na passagem de um ano escolar para 

outro. Por exemplo, o que foi desenvolvido na modalidade oral, ou na 

leitura, torna-se base para a produção de texto na modalidade escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Progressão de Aprendizagem por meio do Gênero 

 

Ano Gêneros Ano Gêneros 

 
 

1º ano 

Convite (pessoal) 
(Produção de texto oral e escrita / 

colaborativa) 

Receita culinária 

(Oralidade/colaborativo) 

 
 

2º ano 

Convite (institucional) 
Produção de texto oral e escrita /autônoma) 

Regras de jogo 

(Produção de texto escrita/ autônoma) 

 

 

 

2º ano 

Relato de experiência pessoal 

(Produção de texto oral e escrita / autônoma) 

 

 

 

3º ano 

Relato de passeio 

(Produção de texto oral/ autônomo) 

 

Carta do leitor 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 

Assembleia de classe 

(Produção de texto oral/colaborativo) 

 

 

 
 

 

3º ano 

Relato de passeio 

(Produção de texto oral / autônomo) 

 

 

 

 
 

 

4º ano 

Relato de experiência inesquecível (Produção de 

texto oral/autônomo) 

Autobiografia 
(Produção de texto escrita / autônomo) 

 

Carta do leitor 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 

Assembleia de classe 

(Produção de texto oral/colaborativo) 

Assembleia de classe 

(Produção de texto oral/colaborativo) Campanha 

de conscientização comunitária (Produção de texto 

escrita / colaborativo) 

Carta de solicitação 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 



 
 

 
 

 

 

 

 

4º ano 

Assembleia de classe 

(Produção de texto oral/colaborativo) 

Campanha de conscientização comunitária 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 

Carta de solicitação 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 

 

 

 

 

 

5º ano 

Assembleia de classe 

(Produção de texto oral/colaborativo) 

Debate regrado 

(Produção de texto oral / colaborativo) 

Carta de reclamação 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 

Artigo de opinião 

(Produção de texto escrita / Fases 1 e 2 da 

argumentação / colaborativo) 

 
 
 
 

5º ano 

Assembleia de classe 

(Produção de texto oral/colaborativo) 

Debate regrado 

(Produção de texto oral / colaborativo) 

Carta de reclamação 

(Produção de texto escrita / colaborativo) 
Artigo de opinião 

(Produção de texto escrita / Fase 1 e 2 da 

argumentação / colaborativo) 

 

 

 

 

 

6º ano 

Regulamento para o diálogo argumentativo 

(Produção de texto escrita) 

 

Diálogo argumentativo (Produção de texto oral) 

 
6º ano 

Regulamento para o diálogo argumentativo 

(Produção de texto escrita) 

 

 

7º ano 

Debate regrado (Produção de texto oral) 

Diálogo argumentativo 

(Produção de texto oral) 

 
 

7º ano 

Debate regrado (Produção de texto oral)  

 

8º ano 

Resenha de filme (Produção de texto escrita) 

Dissertação escolar (Produção de texto escrita) 

 
 
 

8º ano 

Resenha de filme (Produção de texto escrita) 

Dissertação escolar (Produção de texto 

escrita) 

 

 

 

9º ano 

Debate regrado (Produção de texto oral) 

Dissertação escolar (Produção de texto escrita) 

Artigo de opinião (Produção de texto escrita) 

 

 
9º ano 

Debate regrado (Produção de texto oral) 

Dissertação escolar (Produção de texto 

escrita) Artigo de opinião 

(Produção de texto escrita) 

 

 

1º ano 

 

 

Ensino médio 

 

Legenda:  

Agrupamento do Relatar 
Agrupamento do 

Argumentar 

Agrupamento do 

Descrever Ações 

 

 

A progressão da aprendizagem por meio de gêneros, demonstrada 

no quadro acima, por um lado, apresenta um movimento crescente do 

agrupamento do argumentar, a partir do 3º ano escolar e, por outro 

lado, um movimento decrescente do agrupamento do descrever ações. 

A ascendência do argumentar deve-se ao fato de os gêneros serem 

trabalhados nos diferentes anos escolares com objetivos graduados. Em 

contrapartida, os gêneros do agrupamento do descrever ações, dado 

que têm suas partes relativamente autonomizadas, com baixa 



 
 

 
 

frequência de operações de textualização, aparecem nos dois primeiros 

anos do fundamental I, justamente por tais características. Já nos dois 

primeiros anos do fundamental II, os gêneros do descrever ações 

surgem como instrumento auxiliar para objetivos de aprendizagem mais 

complexos dimensionados nos gêneros do argumentar. 

Organização Curricular 

 

A Matriz Curricular de Língua Portuguesa apresenta os conteúdos 

dos eixos do ensino da linguagem, de cada ano escolar, do Ensino 

Fundamental, seguindo uma periodicidade bimestral, a qual está 

organizada em seis colunas (ano/bimestre; campos de atuação; 

gêneros textuais; eixos; conteúdos/procedimentos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento). Na coluna conteúdos/procedimentos 

há a apresentação das dimensões ensináveis de cada gênero, 

previamente, demonstradas nos modelos didáticos de gêneros. São 

usados também recursos metatextuais (Vide anexo Modos de Leitura, 

por exemplo) que orientam o professor no uso/consulta desse 

documento. 

A coluna Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apresenta 

os itens que, na BNCC, estão indicados na forma de habilidades. Para o 

ensino fundamental I, os objetivos foram separados de acordo com os 

campos de atuação, dentro de cada ano e bimestre. Já para ensino 

fundamental II, optou-se por apresentar uma lista única de objetivos 

para cada ano escolar, porém distribuindo-os e hierarquizando-os em 

três níveis encaixados: primeiramente por campo de atuação, em 

seguida, por agrupamento (do narrar, do relatar, do expor, do 

argumentar e do descrever ações) e, por último, por eixo (produção de 

texto escrito, leitura, análise linguística etc.). A intenção desta 

hierarquização é permitir que o professor possa planejar sua aula 

selecionando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento mais 

adequados para cada campo de atuação e gênero de texto escolhidos, 

uma vez que esses dois elementos estão estritamente relacionados, e 



 
 

 
 

também levando em conta os meios didáticos de que se utilizará em 

relação ao eixo. 

Outro aspecto importante da Matriz Curricular de Língua 

Portuguesa da versão 2020 é a abertura para a alteração de gêneros 

para casos específicos. A seguir ilustraremos, com alguns exemplos, 

como pode se dar essa alteração: 

 

1º ano 

a) No conteúdo Simbolização (Ficcionalização do gênero), é a situação 

comunicativa que indicará os gêneros para serem trabalhados. Logo, os 

indicados nesta matriz exemplificam as interações subentendidas nas 

atividades propostas. 

 

2º ano 

Para o tratamento do conteúdo Relação grafofonêmica, estabeleceu-se 

o critério dos eixos vertical (apresentação das letras conforme a 

motivação fonética/posição) e horizontal (determinação da letra que 

ocupa a posição): 

a)  nas relações regulares diretas, prevalece no conjunto (A, B, P, 

T, D, F e V) a não disputa de som; 

b)  nas relações contextuais, estabelece-se o critério da posição da 

letra, priorizando aquelas em que a posição lhes dê o estatuto 

de relação biunívoca (posição inicial = relação direta); posição 

tônica e, em seguida, a posição átona, medial e final das letras. 

 

 

Portanto, há a liberdade de escolha do alfabetizador no eixo vertical 

(na exploração da ordem dessas letras) e na unidade textual selecionada 

pelos critérios: sonoro (poema, parlenda, quadrinha, trava-língua, 

cantiga etc.), visual (anúncio publicitário, rótulo etc.), extensão 

(crachá, cardápio, lista, legenda etc.) e a presença do texto verbal e 

não verbal (história em quadrinhos). 



 
 

 
 

 

3º ano 

Para a produção do gênero textual “Carta do leitor”, o conteúdo 

temático sugerido está assentado na leitura dos temas sobre cidadania 

e exercício de direitos e deveres, veiculados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Porém, o professor tem a autonomia para agregar 

outros gêneros para leitura, como notícias e reportagens etc., em 

cujos gêneros há potencialidade de garantir o cunho social do conteúdo 

temático tratado no documento legislativo (ECA). 

 

Para todos os anos 

Em todos os campos de atuação e em todos os agrupamentos o 

professor pode se valer de outros gêneros discursivamente. Quando se 

tratar de gêneros do campo de atuação da vida pública, principalmente 

do agrupamento do argumentar, o professor pode escolher outros 

textos de outros gêneros, além dos indicados, a fim de repertoriar o 

aluno no que se refere ao tratamento do conteúdo temático. 

Sobre o tratamento da leitura, consideraram-se as especificidades 

de cada gênero e a de seus domínios discursivos (campos de atuação), 

as quais demandaram a elaboração de seis modos de leitura: 

 

1. Decodificação 
2. Procedimentos essenciais de processamento de leitura 

3. Leitura para a sensibilização ao gênero 
4. Leitura de gênero multissemiótico 

5. Método Recepcional de Leitura 
6. Leitura de poema 

 

A delimitação de um determinado Modo de Leitura significa apenas 

uma ênfase, pois um trabalho com a leitura articula todos esses modos 

de forma dialógica e dialética. A leitura de um gênero com características 

multissemióticas marcantes, por exemplo, necessita de uma prévia 

decodificação (das letras, dos sons, das imagens...), de procedimentos 



 
 

 
 

e metodologia de ensino da leitura, que pode ser, inclusive, o Método 

Recepcional. 

O quadro 3, a seguir, apresenta esses gêneros organizados por ano 

e bimestre. 

 

Quadro 3: Gêneros indicados para a leitura (em seus diferentes modos) por 

bimestre 
Anos 

escolares 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 

 

 

 
 

 

 

1º ano 

Anúncio publicitário 

Cantiga 

Cardápio Crachá 

História em quadrinhos 

Legenda 

Lista Parlenda Poema 

Quadrinha 

Rótulo 

Trava-língua 

Anúncio publicitário 

Cantiga 

Cardápio Crachá 

História em quadrinhos 

Legenda 

Lista Parlenda Poema 

Quadrinha 

Rótulo 

Trava-língua 

Anúncio publicitário 

Cantiga 

Cardápio Crachá 

História em quadrinhos 

Legenda 

Lista Parlenda Poema 

Quadrinha  

Rótulo  

Trava-língua 

Anúncio publicitário 

Cantiga 

Cardápio Crachá 

História em quadrinhos 

Legenda 

Lista Parlenda Poema 

Quadrinha 

Rótulo 

Trava-língua 

Convite pessoal Reconto 

de conto maravilhoso 

Adivinha Roda de conversa Adivinha Receita culinária 

Você sabia? 

  

Roda de conversa Você sabia?  Roda de conversa 

Você sabia? Roda de conversa Você sabia? 

 

 

 
 

 

2º ano 

Bilhete  

 

 

Convite institucional  

Contos de fadas Contos 

maravilhosos  

Relato de experiência 

pessoal 

 

Conto maravilhoso Contos 

de fadas Entrevista 

Regras de jogo 

Cantiga 

Parlenda 

Poema Quadrinha 

Trava-língua 

História em quadrinhos 

Legenda 

Cardápio 

Anúncio publicitário 

Canção 

Cartaz Cardápio 

Folheto 

Poema Quadrinha 

Legenda Trava-língua 

 

Canção 

Anúncio publicitário 

Cartaz 

 

Roda de conversa 

Legenda 

 

 



 
 

 
 

Roda de conversa Contos 

de fadas Conto 

maravilhoso 

Contos de fadas Conto 

maravilhoso Roda de 

conversa  

Poema 

Roda de conversa 

Poema 
Você sabia? 

Você sabia? Você sabia? Você sabia? 

 

 

 

3º ano 

Conto de fadas  

 

Relato de experiência de 

vida 

Relato de passeio Relato 

pessoal Tirinha 

Infográfico 

Textos científicos 

Estatuto da criança e do 

adolescente Enunciados de 

tarefa e avaliação escolar 

Notícia 

Regras escolares 

Reportagem 

 

Conto maravilhoso 

Reconto de conto 

maravilhoso 

Notícia 

 

Ficha técnica Relato de 

experiência científica 

 

Assembleia de classe 

Carta do leitor 

 

Roda de conversa Roda de conversa Roda de conversa Roda de conversa 

 

 

 

4º ano 

Enunciados de tarefa e 

avaliação escolar 

HQ 

Texto científico 

Você sabia? 

Relato de passeio Relato 

de viagem  

Biografia de 

afrodescendente Relato 

histórico de 

afrodescendente  

Reportagem de campanha 

de conscientização 

Glossário de texto 

científico Guia de 

curiosidade científica 

Autobiografia 

Relato de experiência 

inesquecível 

 

Conto africano infantil Assembleia de classe 

Campanha de 

conscientização 
comunitária Carta de 

solicitação 

Roda de conversa Roda de conversa Tirinha  

 

 

 

5º ano 

Assembleia de classe 

Conto de aventura 

Exposição escrita (cartaz 

escolar) 

 

Carta de reclamação  

Debate regrado  

Artigo de opinião  

Diário de leitura 

Artigo de opinião 

Seminário escolar 

Itinerário da atividade de 

leitura Interpretação de 

leitura (gêneros literários 

e informativos) 

 

Poemas concretos 

Ciberpoema 
Cartum 

Crônica literária 

Narrativa infantojuvenil 

 Roda de conversa   

 

6º ano 

Seminário escolar 

Tomada de notas 

Você sabia? História em Quadrinhos 

(HQ) 

Roteiro de produção de 

HQ 

Diálogo argumentativo 

Roteiro do diálogo 

Argumentativo 

Poema narrativo Causo 

Texto dramático 

Mitos e lendas indígenas 

brasileiras 

Conto africano 

 



 
 

 
 

Mapa conceitual Verbete 

de dicionário 
Verbete de enciclopédia 

 

Relatório de experiência 

cientifica 

 

Relato histórico 

 

7º ano 

Debate regrado  Notícia impressa 

Resumo  

Paródia de notícia 

(notícia parodiada) 

Relatório de experiência 

científica 

Letra de música Poema 

visual 

Romance policial 

(infantojuvenil) 

Conto de 

esperteza/artimanha 

Conto de ficção científica 

Infográfico 

 

Tirinha    

 

 

8º ano 

Anúncio publicitário 

institucional 

Resumo 

Sinopse de filme 

Roteiro para a produção 

de Vlog 

 

Propaganda impressa 

Resenha de filme 

Artigo de opinião  

Dissertação escolar 

Charge Crônica de humor 

reflexiva 

Diário ficcional  

 

Conto de terror Conto 

fantástico 

Romance infantojuvenil 

Poema Jingle  

Spot 

Vlog 

 Mesa-redonda 

9º ano 
Reportagem Debate regrado 

Dissertação escolar  

 

Artigo de opinião  

Seminário escolar 

Artigo de opinião  

Podcast Cartum  

 

Haicai Meme Piada Anedota 

 

Poema clássico da 

literatura 

 

Romance juvenil Romance juvenil 

 

Conto clássico brasileiro 

 

Legenda:  

Modo 1: Decodificação 

 

Modo 2: Procedimentos essenciais de processamento de leitura 

 

Modo 3: Leitura para sensibilização ao gênero 

 

Modo 4: Leitura de gênero multissemiótico 

 

Modo 5: Método Recepcional 

 

Modo 6: Leitura de poema 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Considerações finais 

 

A Matriz Curricular de Língua Portuguesa do município de Bauru 

assume o compromisso de não desvincular a língua da vida cidadã. Daí 

a sua opção pelos gêneros como instrumento de ensino e 

aprendizagem. Outro compromisso é com a indicação dos gêneros a 

serem trabalhados nos anos escolares. Essa indicação objetiva garantir 

o acesso do aluno a gêneros que perpassam todos os agrupamentos. 

Não se trata, evidentemente, de “engessar” a Matriz Curricular, 

tampouco de tirar a autonomia de escolha do professor. O que se propõe 

na Matriz Curricular está distante de recobrir a diversidade de gêneros 

que pode ser abordada em sala de aula. A indicação dos gêneros foi feita 

para assegurar a aprendizagem ao longo dos anos escolares na 

perspectiva da progressão, considerando as condições de produção da 

implantação desta Matriz no município de Bauru. 

Espera-se que, progressivamente, os professores se apropriem da 

proposta da Matriz Curricular, assumindo seu papel de conduzir o ensino 

por meio de sequências didáticas de gêneros. 
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ANEXOS AO CURRÍCULO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO 
DE BAURU-SP 

 

 

 

 

1. Introdução 



 
 

 
 

 

 

Dada a natureza teórico-prática, essencialmente orgânica do 

currículo comum do município de Bauru, e visando a que este propicie 

a aquisição do saber de forma articulada, foi elaborado este documento 

com o objetivo de orientar o professor da Educação Básica desse 

município sobre como proceder no trabalho didático com o gênero 

textual como instrumento no ensino de língua portuguesa. 

 

 

 

2. Estrutura 
 

 

Este documento possui quatro anexos: A) Modos de leitura; B) 

Produção de gêneros de textos orais; C) Revisão e refacção do texto 

pelo aluno com orientação do professor; e D) Sequência Textual. O 

anexo A descreve o procedimento de seis modos de leitura; o anexo 

B descreve os procedimentos quanto ao trato dos elementos prosódicos; 

o anexo C trata dos procedimentos de revisão e refacção do texto 

produzido tanto na produção inicial quanto na produção final; e o anexo 

D apresenta as sequências textuais, seus efeitos de sentido e suas 

respectivas fases. 

 

3. Apresentação dos anexos 
 

 

A seguir, descreveremos cada um dos anexos mencionados acima. 



 
 

 
 

ANEXO A: MODOS DE LEITURA 

 

O anexo A é constituído por seis modos de leitura, os quais são indicados 

ao longo da Matriz Curricular na coluna “Conteúdos/Procedimentos”, 

relacionados ao eixo leitura para serem necessariamente desenvolvidos. 

Contudo, outros modos de leitura apresentados neste anexo, bem como outros 

de domínio do professor, podem ser desenvolvidos conjuntamente. 

 

Modo 1: Leitura de Decodificação 

Leitura de decifração de sinais gráficos e fonemas encadeados nos níveis 

da sílaba, palavra, frase e texto. 

 

Modo 2: Procedimentos Essenciais de Processamento de Leitura2 
 

a. apresentação do autor (contextualização histórica, vida e obra); 
b. levantamento das hipóteses dos estudantes a partir do suporte, 

título etc.; 

c. identificação do tema e compreensão de como esse foi abordado 
pelo autor; 

d. identificação das informações explícitas; 
e. reconhecimento das informações implícitas (conhecimento de 

mundo); 
f. estabelecimento de inferências, relacionando as informações 

explícitas às implícitas; 
g. estabelecimento de relações de intertextualidade; 

h. reconhecimento do uso de linguagem figurativa; 
i. análise do tipo de sentido estabelecido: denotativo ou conotativo; 

j. apreensão do sentido geral do texto; 
k. interpretação levando as considerações acima relacionadas. 

 

 

Modo 3: Leitura para Sensibilização ao Gênero Textual 
 

• Observáveis de ordem contextual: 

                                                           
2 Para aprofundamento teórico do Modo 2, sugere-se a leitura de DELL’ISOLA, R. L. 

P. (2001) e KOCH, I. V., ELIAS, V. M. (2011). 

 



 
 

 
 

- representação dos parâmetros do contexto de produção (Quem produziu? 

Quando produziu? Onde produziu? Com que objetivo? 

 

• Observáveis de ordem semântica: 

- identificação do(s) tema(s); 

- identificação dos índices referentes ao conteúdo (assuntos); 

- posicionamento do autor em relação ao tema; 

 

• Observáveis na ordem léxico-sintático: 

- codificação lexical das unidades de conteúdo (classes gramaticais) disponíveis 

em língua para indicar o mesmo conteúdo temático; 

 

• Observáveis de ordem paralinguística: 

- identificação das unidades semióticas não verbais (quadros, imagens, 

esquemas etc.) 

- reconhecimento dos procedimentos supratextuais de formatação da 

página (título, subtítulo, paragrafação etc.) e de relevo (sublinhados, 

itálicos, negritos etc.) 

 

Observação: para a produção dos textos orais, além das orientações 

acima, considerar as unidades semióticas não verbais (pausas, entonação da 

voz, direção do olhar, gestos etc.) 

 

Modo 4: Leitura de Gêneros Multissemióticos 

 

a. decodificação/leitura dos elementos não verbais: traços externos 

do objeto/pessoa (exagero e mudança nas formas), movimento 

na imagem; 

b. relação dos traços externos observados com a imagem global 

para verificar os efeitos de sentido gerados; 

c. decodificação/leitura dos aspectos dos elementos verbais: 



 
 

 
 

análise dos aspectos externos das letras (estilo, tamanho, forma, 

cor); 

d. integração dos elementos não verbal e verbal como partes 

constituintes da construção composicional, do conteúdo temático 

e do estilo do gênero textual para relacioná-los ao contexto 

histórico-social de produção e de circulação; 

e. relação entre texto não verbal e o texto verbal, observando se 

os efeitos de sentido produzidos pelo não verbal são sustentados, 

ampliados e/ou contrariados. 

 

Modo 5: Método Recepcional de Leitura (Campo Artístico-

Literário) 

 

O Método Recepcional foi elaborado por Bordini e Aguiar (1993) para 

atender às necessidades de aplicação do sistema de leitura do texto 

literário segundo a Estética da Recepção, para apreciação e ampliação dos 

referenciais estético-literários e culturais. Esse método é composto por 

cinco etapas: (1) Determinação do Horizonte de Expectativas; (2) 

Atendimento do horizonte de expectativas; (3) Ruptura do horizonte de 

expectativas; (4) Questionamento do horizonte de expectativas; (5) 

Ampliação do horizonte de expectativas. 

A seguir apresentamos as etapas do Método Recepcional: 

 

1ª) Determinação do Horizonte de Expectativa: diagnóstico das 

preferências de leitura dos alunos; 

2ª) Atendimento do Horizonte de Expectativa: seleção dos 

gêneros textuais das preferências dos alunos; 

3ª) Ruptura do Horizonte de Expectativa: rompimento da leitura 

de preferências dos alunos para abalar suas certezas, selecionando 

textos mais complexos do mesmo gênero ou, preferencialmente, 



 
 

 
 

gêneros diferentes que exijam mais esforços intelectuais dos alunos 

para a compreensão; 

4ª) Questionamento do Horizonte de Expectativa:   indagação 

sobre seus horizontes de expectativas a partir da comparação de seus 

desempenhos na segunda e terceira etapas, analisando quais gêneros 

lhes exigiram um nível mais alto de compreensão. 

5ª) Ampliação do Horizonte de Expectativa: compreensão de que 

leitura e vida estão relacionadas (aplicação dos conhecimentos 

apropriados pelas leituras na compreensão do mundo). 

O quadro 1 indica as etapas do Método Recepcional que devem 

ser exploradas nas leituras do campo artístico-literário em cada ano 

escolar do Ensino Fundamental. 

 

Quadro 1: Etapas do Método Recepcional a serem trabalhadas por ano escolar 

Ano 
Escolar 

Etapas do Método Recepcional a serem trabalhadas por ano 

Determinação 

do HE3 

Atendimento 

do HE 

Ruptura do 

HE 

Questionamento 

do HE 

Ampliação do 

HE 

1º X X    

2º X X X   

3º X X X X  

4º X X X X  

5º X X X X X 

6º X X X X X 

7º X X X X X 

8º X X X X X 

9º X X X X X 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

 

Modo 6: Leitura de Poema 

 

O poema é um gênero pertencente ao mundo imaginário cuja 

significação potencial é fruto da interpretação da forma interligada com o 

conteúdo. De modo geral, destacam-se, inicialmente, os efeitos de sentido 

                                                           
3 HE refere-se à “Horizonte de Expectativa”. 

 



 
 

 
 

produzidos por recursos de diferentes naturezas, produzindo imagens 

mentais constituídas por processos metafóricos e metonímicos muito 

presentes na linguagem poética. 

Abaixo, apresentamos uma das formas de se fazer a leitura do poema, 

a qual pode ser feita em três momentos: 

 

Primeiro momento: primeiras impressões 

É o da leitura de fruição, de encantamento e prazer, na qual todas as 

impressões e a emoção estética afloram, sensibilizando o leitor para a 

próxima etapa. 

 

Segundo momento 

É o da análise, ou seja, da decomposição dos diversos níveis: 

 

1º nível - Visual (da composição do poema no espaço): observar o formato 

do texto na página, os diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 

refrões, as ilustrações e outros efeitos visuais. 

 

2º nível - Fônico (da organização dos sons): observar as figuras sonoras 

abaixo e seus efeitos de sentido: 

Assonância: repetição da mesma vogal no interior do poema; Aliteração: 

repetição da mesma consoante no interior do poema; Rima: similaridade sonora 

no final e no interior dos poemas; 

Onomatopeia: o som da letra ou da palavra que se repete constantemente 

no interior do poema busca a representação sonora do objeto destacado. 

 

3º nível - Léxico: (dos termos usados do nível de linguagem): analisar 

as palavras selecionadas para compor o poema (o uso e predomínio de 

substantivos, verbos e adjetivos etc.); uso de gírias e neologismos e expressões 

cultas e coloquiais. 



 
 

 
 

 

4º nível - Sintático: (das classes de palavras e de suas combinações): 

analisar a construção de períodos, a pontuação do poema, o paralelismo etc. 

 

5º nível - Semântico: (dos efeitos de sentido, as figuras de linguagem 

→ plurissignificação): analisar o significado das palavras: a significação 

denotativa e conotativa; as figuras de similaridade, de contiguidade e de 

oposição e os jogos de palavras. 

 

Terceiro momento: conteúdo ou “Significação” do Poema 

É o momento da síntese, no qual todos os constituintes do poema permitem 

uma interpretação crítica. A interpretação deve sintetizar os 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 



 
 

 
 

ANEXO B: PRODUÇÃO DE GÊNEROS DE TEXTOS 

ORAIS 

 

 

A produção de gêneros orais compreende elementos verbais (voz e 

utilização de notas de apoio etc.) e paraverbais, também designados 

prosódicos e/ou paralinguísticos (postura do orador, gestos, entonação, 

acentuação, ritmo, utilização de imagens etc.). 

O trabalho didático com gêneros orais deve considerar tanto os 

elementos verbais quanto os paraverbais. Do ponto de vista dos elementos 

verbais, há que se levar em conta todas as operações de linguagem a que 

correspondem cada uma das capacidades de linguagem (ação, discursivas 

e linguístico-discursivas) que executam uma determinada ação de 

linguagem. Do ponto de vista dos elementos prosódicos e/ou 

paralinguísticos, deve-se levar em conta os elementos abaixo, 

destacados por Dolz, Schneuwly e Haller (2004): 

a) qualidade da voz: observar o funcionamento da fala com a prosódia 

(elocução e pausas, entonação, respiração controlada, ritmo 

controlado); 

b) dimensões essenciais da produção oral: entonação (demarcam as 

emoções e atitudes do locutor; marcam o acabamento ou continuidade 

do fluxo verbal); acentuação (ênfase em uma ou várias sílabas, em 

uma ou várias palavras) e ritmo (produção e percepção dos acentos e 

de pausas que determinam dois grupos: rítmicos – sintagma 

delimitado por acento final com função demarcadora -; e grupo de 

fôlego: delimitado pelas pausas de respiração, de hesitação ou por 

pausas gramaticais, quando ligadas ao acento final); 

 

Para a análise de todos esses elementos, recomenda-se a gravação 

da produção e sua transcrição. Além desses elementos paralinguísticos, os 



 
 

 
 

autores apontam outros meios que devem ser observados na produção de 

gêneros orais: 

I) meios cinésicos: atitudes corporais, movimentos das mãos e do 

corpo ao falar; gestos; mímicas faciais; troca de olhares com seus 

interlocutores; 

II) posição dos locutores: ocupação de lugares, espaço pessoal, 

distâncias, contato físico; 

III) aspecto exterior: roupas, disfarces, penteado, óculos, limpeza; 

IV) disposição dos lugares: iluminação, disposição das cadeiras, ordem, 

ventilação, decoração. 

 

Além desses elementos específicos dos gêneros orais, faz-se 

necessário análise de natureza linguística (gramatical), conforme parte “b” 

do anexo C, adaptando as regras à língua oral. 

De modo geral, no ensino e aprendizagem de gêneros orais públicos 

formais são ensinados e analisados conteúdo; organização do plano da 

exposição; progressão dos temas; marcação linguística do texto e 

as estratégias do produtor do texto oral. 



 
 

 
 

ANEXO C: REVISÃO E REFACÇÃO DO TEXTO PELO ALUNO 

COM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 

 

O anexo C é constituído em duas partes: revisão e refacção do texto 

em função dos problemas de ordem das características específicas do 

gênero e de problemas de ordem gramatical. 

 

a) Revisão e refacção do texto em função dos problemas de ordem das 

características específicas do gênero 

Esta parte inclui a revisão e refacção do texto de problemas ligados ao 

gênero, ou seja, no conteúdo temático, na construção composicional e no 

estilo. Assim, a intervenção didática ocorrerá nas operações de linguagem de 

cada capacidade de linguagem. Na capacidade de ação, verifica-se se o aluno 

fez, adequadamente, as representações: dos contextos físico e sociossubjetivo 

e do conteúdo temático, observando a finalidade da interação verbal. Na 

capacidade discursiva, analisa-se se o aluno organizou o texto nas suas 

partes constitutivas (plano global do texto) e se o conteúdo temático foi 

planificado nas superestruturas textuais (sequências textuais). Já na 

capacidade linguístico-discursiva, observa-se se o aluno articulou, 

adequadamente, as partes do texto com elementos coesivos; se recuperou o 

referente textual por elementos linguísticos próprios (anáfora); se utilizou os 

sistemas verbais apropriados para o gênero; se soube gerenciar as vozes no 

texto, dando-lhes responsabilidade pelo dizer e se conseguiu avaliar o conteúdo 

temático empregando elementos linguísticos modalizadores. 

Para tanto, deve-se recorrer sempre ao modelo didático do gênero 

constante na Matriz Curricular. 

 

b) Revisão e refacção do texto em função dos problemas de ordem 
gramatical 

A correção da produção escrita ocorrerá em todo processo da produção 

de textos escolares, sobretudo em dois momentos específicos: na 



 
 

 
 

Produção Inicial (PI) e na Produção Final (PF). A correção da PI é feita 

exclusivamente pelo professor, na qual devem ser identificados problemas 

de escrita que nela surgem, desde as dificuldades de ordem de relações 

entre fonema e grafema e outros problemas de grafia, passando pela 

ordem de regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, uso 

de crase, uso de pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos) para 

substituir referentes textuais para dar progressão ao texto, até dificuldades 

de natureza sintático-semântica. 

Essa correção atuará como demarcação da zona de desenvolvimento 

real e servirá como base para a elaboração da Sequência Didática. Já a 

correção da PF poderá ser feita pelo professor em conjunto com o aluno, 

para que o texto seja reescrito posteriormente. Se o professor perceber 

que ainda há recorrência de algum problema de ordem estrutural, ele tem 

autonomia para efetuar intervenções didáticas por meio de elaboração de 

novos exercícios de sistematização da língua. 

A correção e a sistematização da língua estão constituídas em quatro 

partes: ortografia, morfossintaxe, sintaxe e variação linguística. 

1) Ortografia: 

- Ortografia: relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas; 

segmentação; 

- Acentuação. 

2) Morfossintaxe: 

- Uso de sufixos e prefixos; 

- Conjugação verbal; 

- Flexão de gênero, número, pessoa e tempo; 

- Concordância nominal e verbal; 

- Regência nominal e verbal; 

- Emprego do acento grave indicativo de crase; 

3) Sintaxe: 

- Utilização de frases incompletas; 

- Falta de variedade na construção das frases; 

- Utilização de coordenação mais que de subordinação; 



 
 

 
 

- Pontuação insuficiente e/ou inadequada; 

- Conectivo insuficiente e/ou inadequado na subordinação; 

4) Variação linguística: 

- Variedades prestigiadas e estigmatizadas; 

- Preconceito linguístico. 



 
 

 
 

ANEXO D: SEQUÊNCIAS TEXTUAIS 

 

De acordo com Bronckart (2003, p. 217), sequências textuais são 

formas específicas de organização dos enunciados que se combinam, de 

diferentes maneiras, para compor um determinado texto empírico. As 

sequências textuais são constituídas por fases que lhes correspondem e 

que estruturam o conteúdo temático do texto. Distinguem-se seis 

sequências textuais, quais sejam: descritiva; explicativa; 

argumentativa; narrativa; injuntiva e dialogal. As fases dessas 

sequências orientam o produtor de texto a desdobrar a sintaxe da 

linguagem em consonância com a sintaxe do pensamento (conteúdo 

temático). 

O quadro 2 apresenta esses construtos linguísticos, seus efeitos 

pretendidos e suas respectivas fases. 

 

Quadro 2: Sequências textuais, representações dos efeitos pretendidos e fases correspondentes. 

 

Sequências Representações dos efeitos pretendidos Fases 

Descritiva Fazer o destinatário ver em detalhe elementos de 
um objetivo de discurso, conforme a orientação 
dada a seu olhar pelo produtor. 

Ancoragem 
Aspectualização 
Relacionamento 
Reformulação 

Explicativa Fazer o destinatário compreender um objeto de 
discurso, visto pelo produtor como incontestável, 
mas também como de difícil compreensão para o 
destinatário. 

Constatação inicial 
Problematização Resolução 
Conclusão/Avaliação 

Argumentat
iva 

Convencer o destinatário da validade de 
posicionamento do produtor diante de um objeto 
de discurso visto como contestável (pelo produtor 
e/ou pelo destinatário). 

Estabelecimento de: 
premissas 
suporte argumentativo 
contra-argumentação 
conclusão 

Narrativa Manter a atenção do destinatário, por meio da 
construção de suspense, criado pelo 
estabelecimento de uma tensão e subsequente 
resolução. 

Apresentação de: 
situação inicial 
complicação 
ações desencadeadas 
resolução 
situação final 

Injuntiva Fazer o destinatário agir de um certo modo ou 
em uma determinada direção. 

Enumeração de ações 
temporariamente 
subsequentes 

Dialogal Fazer o destinatário manter-se na interação 
proposta. 

Abertura 
Operações Transacionais 
Fechamento 

                              Fonte: MACHADO, A. R., 2004, v.2, n.1. (grifos da autora) 



 
 

 
 

 

Conclusão 
 

Esta parte do currículo tem uma função específica de recursos metatextuais 

para orientar o professor em seu trabalho docente. Os anexos deste documento 

não se configuram como modelo cerceador dos gestos didáticos do professor e 

de suas formas de articulação entre saberes teóricos e práticos, mas se propõem 

como referência para o professor na organização do ensino, permitindo a sua 

mobilidade. 
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CONSIDERAÇÃO INICIAIS 

 
Tendo em vista a perspectiva teórica adotada pelo município 

de Bauru em seu currículo, fez-se necessária adequação de acordo 

com as orientações específicas da Base Nacional Curricular 

Comum - BNCC (BRASIL, 2017). Ressaltamos que não temos a 

intenção de fazer um novo currículo, mas sim de adequar o 

currículo vigente sem alterar a atual opção teórica; 

salientamos a Atividade Orientadora de Ensino como apropriada 

para planejamento e organização das aulas pelos professores. 

Seguiremos a partir de 2021 a nomenclatura da BNCC em relação 

aos eixos, que chamaremos de Unidades Temáticas, para 

estabelecermos na comunidade educativa uma linguagem mais 

uniforme, porém o conteúdo não se altera. Utilizaremos os termos 

Fundamental I e Fundamental II, fazendo referência aos anos 

iniciais (1º ao 5º ano) e finais (6° ao 9º ano) do Ensino 



 
 

 
 

Fundamental, respectivamente. Assumiremos também os 

códigos alfanuméricos para denominarmos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento (denominados na BNCC de 

habilidades). Vale ressaltar que discutiremos neste documento 

como o Currículo Comum do Ensino Fundamental - CCEF 

(MESQUITA; FANTIN; ASBHAR, 2016) contempla o proposto na 

BNCC no que se refere às capacidades específicas para o Ensino 

Fundamental – Matemática e a cada eixo dessa disciplina. Neste 

sentido, em cumprimento à normativa federal, o Currículo Comum 

do Ensino Fundamental de Bauru, área de Matemática, alinhado à 

BNCC e fundamentado pela perspectiva Histórico-cultural, não 

promoveu mudanças significativas nessa área, se comparado com 

a versão de 2016.  

De acordo com o aspecto da formação e desenvolvimento 

humano, o CCEF apresenta-se a partir da perspectiva Histórico-

cultural, cujo pressuposto está no desenvolvimento humano, a 

partir das funções psíquicas superiores que, sob o contexto 

escolar, a relação de ensino e aprendizagem ocorre num 

movimento dialético da superação por incorporação dos 

conhecimentos apreendidos pelo estudante tornando sua condição 

inicial superada por novos conhecimentos e consequentemente 

novas ações. Neste movimento e nesta perspectiva, o seu 

desenvolvimento psíquico ou de suas capacidades, ocorre a partir 

da necessidade gerada pela atividade humana. 

Pautar-se em uma perspectiva Histórico-cultural, 

requer entendimento de que o processo de 
produção do saber matemático foi elaborado pelo 
homem, na busca de transformar a natureza, 

resultado das necessidades do sujeito de 
compreender e atuar no seu mundo, constituindo-



 
 

 
 

se como ser humano. Pensar em educação nesta 
perspectiva significa considerá-la como um 

processo de desenvolvimento humano, no qual os 
sujeitos se apropriam dos conhecimentos 

produzidos historicamente pela humanidade. Esta 
apropriação permite o desenvolvimento das novas 
gerações (SANTOS et al., 2016, p. 835). 

 

Para o CCEF, o homem é visto sob o ponto de vista dialético, 

em constante processo de formação, ou seja, o homem não nasce 

homem, ele se transforma num processo de humanização, 

considerando que o desenvolvimento do gênero humano ocorre 

no decorrer da história por meio das suas relações sociais. 

Leontiev (1978) afirma que o indivíduo inicia sua vida nos ombros 

das gerações passadas por meio de ações involuntárias e 

empíricas indicando que o desenvolvimento humano sintetiza um 

longo e complexo processo histórico-social de apropriações do 

mundo que o cerca, para tanto, somente estas condições não são 

suficientes para que haja um salto qualitativo no desenvolvimento 

das suas funções psíquicas. 

Alinhada a este pressuposto teórico, a Pedagogia Histórico-

Crítica embasa as ações didático-pedagógicas sobre o que/como 

ensinar e quem queremos formar, através de uma 

problematização daquilo que deve ser ensinado no contexto 

escolar sistemática e intencionalmente, ou seja, aquilo que é 

essencial e que foi produzido na história da humanidade, 

propiciando o salto qualitativo na formação do pensamento, com 

base na superação dos conhecimentos empíricos em 

conhecimentos teóricos. Ainda sob esta perspectiva, o CCEF 



 
 

 
 

referenda sobre a importância do contexto escolar para o 

desenvolvimento humano em que: 

o papel desempenhado pela escola na sociedade 
atual traduz-se pela transmissão-assimilação, pelo 
professor, do saber elaborado e sistematizado e 

pela apropriação desse saber pelo aluno, diferente 
do saber espontâneo que este tem contato em seu 

cotidiano. (MESQUITA; FANTIN; ASBHAR, 2016, p. 
645) 

 

 

A BNCC apresenta-se como um documento norteador, resultado 

das metas do Plano Nacional de Educação e traz objetivos concisos 

para cada etapa da educação, estabelece o conjunto de direitos 

de aprendizagens essenciais e indispensáveis aos estudantes 

(crianças, jovens e adultos) através das referências curriculares. 

Não se trata de um novo currículo para a organização do ensino 

público, mas sim de um documento que apresenta orientações 

acerca dos objetivos de aprendizagem de cada etapa da formação 

escolar, sem eximir as particularidades de cada Unidade Escolar, 

quanto à metodologia e aos aspectos sociais e regionais do nosso 

país. Reconhece a sociedade contemporânea em seu contexto 

histórico e cultural afirmando o seu compromisso com a educação 

integral. Assim a Educação Básica deve visar à: 

 

formação e ao desenvolvimento humano 

global, o que implica compreender a 
complexidade e a não linearidade desse 

desenvolvimento, rompendo com visões 
reducionistas que privilegiam ou a dimensão 

intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. 
Significa, ainda, assumir uma visão plural, 

singular e integral da criança, do adolescente, 
do jovem e do adulto – considerando-os como 

sujeitos de aprendizagem – e promover uma 



 
 

 
 

educação voltada ao seu acolhimento, 
reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas 

suas singularidades e diversidades (BRASIL, 
2017, p. 4). 

 

Seus fundamentos teóricos, as concepções de ensino e 

aprendizagem estão voltadas ao desenvolvimento das 

competências e habilidades que o indivíduo precisa desenvolver 

no decorrer do seu processo educativo, garantindo que, ao se 

apropriar dos conhecimentos científicos, no ambiente escolar, 

para que o mesmo possa atuar na sociedade de forma plena, 

buscando as soluções para as demandas, os problemas e 

dificuldades que envolvem suas relações sociais no ambiente em 

que está inserido. 

Ao se apropriar de conhecimentos matemáticos por uma 

perspectiva histórica e cultural, podemos conceber a matemática 

enquanto processo de construção humana nas quais nos inserimos 

como herdeiros do conhecimento historicamente produzido. 

Fundamentando em Vygotski (1995), a teoria Histórico-cultural, 

enquanto base no ensino escolar, possibilita o entendimento de 

que o ensino não existe sem a aprendizagem compreendida como 

o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. 

Segundo Moura (2010): 

O processo educativo é central à formação do 
homem em sua especificidade histórica, pois 

permite que não seja necessário reinventar o 
mundo a cada nova geração, permite que se 

conheça o estágio de desenvolvimento humano 
atual para que se possa superá-lo (MOURA, 2010, 
p. 27). 

 

Nessa perspectiva, o CCEF objetiva formar estudantes que 

possam compreender a construção histórica dos conceitos, 



 
 

 
 

apropriando-se de seus significados, identificando os seus signos 

e utilizando-os através da prática social. 

Neste sentido o ensino da matemática, deve ter o 

compromisso de possibilitar o desenvolvimento de conceitos que 

potencializem e desenvolvam capacidades de raciocinar, 

representar, comunicar e argumentar matematicamente, 

favorecendo a formulação e a resolução de situações problema em 

diferentes contextos, fazendo uso de conceitos e procedimentos 

matemáticos, assegurando ao estudante o reconhecimento dos 

conceitos matemáticos como fundamentais para a compreensão, 

transformação e atuação na realidade. 

Reconhecer que a Matemática é uma ciência 

humana, fruto das necessidades e preocupações de 
diferentes culturas, em diferentes momentos 

históricos, e é uma ciência viva, que contribui para 
solucionar problemas científicos e tecnológicos e 
para alicerçar descobertas e construções, inclusive 

com impactos no mundo do trabalho (BRASIL, 2017, 
p. 265).  

 

A partir desta fundamentação, a Atividade Orientadora de 

Ensino - AOE, proposta por MOURA (2010), desenvolvida a partir 

dos pressupostos da teoria Histórico-cultural e da Atividade 

estudada por Leontiev com a “Atividade de Estudo”, apresenta-se 

como uma possibilidade de organização de ensino, entendendo 

que esta forma de organizar o ensino da Matemática, abarca os 

elementos que estruturam a intencionalidade do professor, como 

objetivo a constituição do pensamento teórico do sujeito e a 

apropriação de conhecimentos socialmente produzidos pela 

humanidade e transmitidos pelo homem, resgate do 

conhecimento lógico-histórico, orientando assim, a unidade entre 



 
 

 
 

a atividade do professor de ensinar e do estudante em aprender, 

para o CCEF “a finalidade da AOE é organizar a atividade do aluno, 

de tal forma, que ele se conscientize do seu direito de apropriação 

do conhecimento desenvolvido pela humanidade” (SANTOS et al.,, 

2016, p. 843). 

Diante do exposto, a proposta apresentada no CCEF 

intenciona orientar a ação do professor, possibilitando aos 

estudantes condições para que se apropriem do conhecimento 

matemático (SANTOS et al., 2016, p. 847). 

Desta forma, em articulação com as competências gerais da 

BNCC e considerando tais pressupostos, as componentes 

Matemáticas devem garantir ao estudante o desenvolvimento de 

competências específicas (oito), tratadas no CCEF como 

capacidades, a saber: 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – 

MATEMÁTICA 

 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das 

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 

momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar 

problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 

construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade 

de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 

campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança 

quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções. 

 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-

las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 

 



 
 

 
 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias 

digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e 

de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se 

situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático 

utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 

diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto 

escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, 

como fluxogramas, e dados). 

 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 

urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 

no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a 

questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a 

identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada 

questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 
     Fonte: Brasil (2017, p. 265). 

 

Neste sentido, no que se refere ao quadro das competências 

especificas para a matemática, proposto pela BNCC podemos 

destacar que as capacidades específicas desenvolvidas para o 

ensino fundamental – Matemática, estão amplamente 

contempladas no CCEF, conforme descrição a seguir: 

- O item 1 está contemplado pelo objetivo geral da área 

proposto no CCEF e pela perspectiva Histórico-cultural em que 

está embasado. 

- Os itens 2, 5, 6 e 8 estão contemplados na Atividade 

Orientadora de Ensino no que se refere às situações 

desencadeadoras de aprendizagem, na resolução de situações-

problema (que podem ser nomeadas como problemas) e no 

recurso da situação emergente do cotidiano. Vale destacar que a 

AOE foi desenvolvida a partir dos pressupostos teóricos da teoria 



 
 

 
 

Histórico-cultural e organizada com a estrutura da teoria da 

Atividade de Leontiev, objetivando a constituição do pensamento 

teórico.  Segundo Moura e Lanner de Moura (1988, p. 12-14 apud 

Moura, 2010), “a problematização de situações emergentes do 

cotidiano possibilita à prática pedagógica educativa oportunidade 

de colocar a criança diante da necessidade de vivenciar a solução 

de problemas significativos. Além disso, “a solução de situações-

problema na AOE, embasada na produção humana do 

conhecimento, deve ser constituída na coletividade.” (SANTOS et 

al., 2016, p. 843).  

- O item 3 está contemplado pela base teórica que, além da 

apropriação da matemática, tem a ênfase no desenvolvimento 

humano até de forma mais ampla de que este item trata, com 

vistas a contribuir com a formação da personalidade. A questão 

da interdisciplinaridade é fundamento no currículo, também 

mencionada no CCEF (Santos et al., 2016, p.875). Além disso, o 

próprio fundamento Histórico-cultural não pode se eximir das 

relações entre as áreas de conhecimento e contextos, 

modernamente chamados de interdisciplinaridade.  

- Os itens 4 e 7 estão contempladas na base da Pedagogia 

Histórico-crítica e na Atividade de Estudo.  

A área de Matemática, mediante a articulação de seus 

diversos campos, é distribuída segundo a BNCC, nas unidades 

temáticas: Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade, seguiremos esta nomenclatura no CCEF. Neste 

sentido, os conteúdos deverão ser contemplados e distribuídos 

nos anos escolares. Os processos matemáticos de resolução de 



 
 

 
 

problemas, investigação, entre outros, são garantidos e devem 

ser oferecidos aos estudantes. De acordo com a BNCC:  

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 
(BRASIL, 2017, p. 264). 

 

Destacamos que o CCEF apresenta um objetivo geral do 

componente Matemática, bem como objetivos específicos de cada 

unidade temática, que devem ser desenvolvidos e alcançados, 

gradativamente ao longo dos nove anos, em um movimento de 

superação e incorporação dos conceitos, por meio dos conteúdos 

apresentados, como forma de ampliação de conhecimento, e não 

de repetição do que já foi estudado (SANTOS et al., 2016, p. 847).  

No Ensino Fundamental I, o ensino da Matemática deve 

abranger o estudo de conceitos de número, espaço e forma. Não 

deve ficar restrito a aprendizagem das quatro operações, é 

necessário ir além, favorecendo o cálculo mental, elaboração de 

estimativas, uso de calculadora, tomada de decisões quanto a qual 

procedimento usar na resolução de problema; partindo da prática 

social e experiências desenvolvidas na Educação Infantil, 

requalificando estes conhecimentos, possibilitando o 

desenvolvimento de conhecimentos científicos.  

No Ensino Fundamental II, a aprendizagem está relacionada 

à apropriação de conceitos matemáticos e seus significados. É 

importante a compreensão da comunicação em linguagem 

matemática, utilizando da linguagem simbólica, da representação, 

da argumentação, articulando diversos aspectos de diferentes 



 
 

 
 

conteúdos, possibilitando o desenvolvimento de conceitos 

fundamentais da Matemática, tais como equivalência, ordem, 

proporcionalidade, variação e interdependência, bem como a 

compreensão, análise e avaliação da argumentação matemática e 

o desenvolvimento do senso crítico.  

 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 
 

O ensino da matemática na educação fundamental dentro   da 
psicologia Histórico-cultural, pretende que o estudante 

compreenda a construção histórica dos conceitos matemáticos a 
partir de uma necessidade humana, apropriando-se os seus 

significados, identificando os seus signos e formandos 

os sentidos pessoais por meio da prática social. 

                                  Fonte: (MESQUITA; FANTIN; ASBHAR, 2016, p. 847). 

 

UNIDADES TEMÁTICAS  

 

NÚMEROS 

A unidade temática Números imerge na BNCC com a 

finalidade de desenvolver o pensamento numérico que implica o 

conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e 

de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. 

Este CCEF se adequa, alterando o eixo “Números e operações” 

para a unidade temática “Números”, conforme apresentado por 

esse documento. 

Essa alteração não destitui os objetivos estabelecidos 

anteriormente para essa unidade, pois compreendemos que no 

processo de construção da noção de número, os estudantes 



 
 

 
 

precisam desenvolver, entre outros conceitos, as ideias de 

aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem; noções 

essas tão elementares da Matemática. Para essa construção é 

importante propor, através de situações significativas, sucessivas 

ampliações dos campos numéricos nas quais os registros, usos, 

significados e operações devem ser enfatizados (BRASIL, 2017). 

Desse modo, o CCEF objetiva-se que os trabalhos envolvendo 

Números possibilitem aos estudantes compreender a construção 

histórica do número enquanto necessidade humana, a fim de 

saber como os homens controlavam os seus objetos em um 

determinado momento, como representamos e utilizamos os 

números nos dias atuais. Assim, o ensino de números vai além de 

conceitualizações e quantificações fazendo com que as atividades 

numéricas e operacionais possam, inclusive, relacionar-se com a 

leitura e a escrita, bem como com outros conteúdos matemáticos. 

No Ensino Fundamental I, o CCEF apresentou algumas 

alterações nos conteúdos a fim de atender às habilidades inferidas 

pela BNCC, concomitantemente a nossa sustentação teórica. 

Assim, as habilidades, aqui apresentadas como “expectativas de 

aprendizagem”, visam possibilitar o desenvolvimento do 

pensamento numérico, conduzindo o processo sistematizado de 

apropriação de novos conhecimentos ao processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Algumas sugestões metodológicas para os anos iniciais 

concentram-se na utilização de diversos recursos e instrumentos 

didáticos, entre eles materiais manipulativos, nas quais as 

atividades permitam a reflexão do aluno. A utilização de ábacos 

de pinos, cartas especiais, dados, fichas sobrepostas, 



 
 

 
 

calculadoras, jogo de boliche, jogos de argolas, palitos, dominós, 

jogos de percursos, entre outros jogos com intencionalidade 

pedagógica, também corroboram com a promoção de situações 

providas de sentido e significados nas quais o desenvolvimento do 

pensamento numérico se estabeleça. Válido salientar o papel 

preponderante do educador que, conforme afirma Moura (1996, 

p.40) “fica claro que o professor ocupa papel relevante na escolha 

das atividades, pois é este que faz a mediação entre o objeto de 

conhecimento e os sujeitos que participam do processo de 

aprendizagem através das ações educativas”. 

No Ensino Fundamental II, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 266) 

destaca que “tem como finalidade desenvolver o pensamento 

numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar 

atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos 

baseados em quantidades”, o CCEF ressalta: 

[...] que os trabalhos envolvendo números e 

operações possibilitem aos alunos compreender a 
construção histórica do número enquanto 

necessidade humana, a fim de saber como os 
homens controlavam os seus objetos em um 

determinado momento como representamos e 
utilizamos os números nos dias atuais (SANTOS et 
al., 2016, p. 848). 

 

Desse modo, os estudantes deverão ser capazes de 

compreender os números e as suas operações em constantes 

transformações ao longo da história e não como conhecimentos 

prontos e acabados, o ensino nesta perspectiva possibilitará aos 

estudantes a compreensão de que os conceitos matemáticos 

foram sendo produzidos historicamente pela humanidade, a fim 

de suprir as suas necessidades cotidianas. 



 
 

 
 

Pautar-se em uma perspectiva Histórico-cultural, 
requer entendimento de que o processo de 

produção do saber matemático foi elaborado pelo 
homem, na busca de transformar a natureza, 

resultado das necessidades do sujeito de 
compreender e atuar no seu mundo, constituindo-
se como ser humano (SANTOS et al., 2016, p. 835). 

 

Além disso, vale ressaltar que o ensino dos conceitos 

matemáticos na perspectiva Histórico-cultural contribui para que 

os estudantes desenvolvam a percepção de que a Matemática 

possui uma história, e que por meio desta, é que foi sendo 

constituída como uma área do conhecimento. 

Na unidade temática Números, espera-se que os estudantes 

resolvam problemas com os números dos diversos conjuntos 

numéricos. A proposta é propiciar situações que permitam 

observar a necessidade dos demais conjuntos numéricos e, assim 

dominar as especificidades de cada um (BRASIL, 2017). 

 

ÁLGEBRA 

Inseridos nesta unidade temática, os conteúdos matemáticos 

têm por finalidade o desenvolvimento do pensamento algébrico, 

uma vez que a matemática não se restringe apenas aos cálculos 

envolvendo números e as suas respectivas operações. A álgebra 

surge para suprir as necessidades do homem, já que o 

conhecimento matemático é produzido historicamente pela 

humanidade. 

De acordo com a BNCC “[...] essa unidade temática deve 

enfatizar o desenvolvimento de uma linguagem, o 

estabelecimento de generalizações, a análise da interdependência 

de grandezas e a resolução de problemas por meio de equações 



 
 

 
 

ou inequações (BRASIL, 2017, p. 268). Por intermédio do estudo 

da álgebra é que os estudantes se deparam com abstração dos 

diversos conteúdos matemáticos.  

Quando se trata de currículo matemático, historicamente, a 

Álgebra sempre teve ênfase nos anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio. Entretanto, a inserção da Álgebra nos Anos 

Iniciais contribui para que os estudantes desenvolvam 

pensamento algébrico. Tal ideia não significa que o professor deve 

trabalhar a Álgebra como um processo de manipulação de 

símbolos, mas desde os Anos Iniciais é possível inserir ideias como 

as de equivalência, variação, interdependência e 

proporcionalidade. 

No CCEF os conteúdos e ideias referentes à Álgebra nos Anos 

Iniciais estavam inseridos no Eixo Números e Operações. 

Considerando que os pressupostos do entendimento que o 

Sistema de Números e Operações surge antes da escolarização 

formal, a apropriação destes conceitos pelo aluno permite o 

entendimento de uma matemática com sentidos pessoais, onde as 

diferentes ideias se relacionam e se complementam. A relação das 

duas unidades temáticas é evidente no trabalho com sequências 

numéricas (seja na ação de completar, seja na construção de uma 

sequência sob uma determinada regra), com relações de 

equivalência entre sentenças aritméticas, com resolução de 

problemas, entre outros. Isso implica numa organização das 

atividades orientadoras de modo que possibilite o estudante a 

compreender, representar e analisar as relações matemáticas. 

No Ensino Fundamental I, a BNCC ressalta a abordagem 

dessa temática, com uma proposta de “ideias de regularidade, 



 
 

 
 

generalizações de padrões e propriedades de igualdade” (BRASIL, 

2017, p. 268), o CCEF se adequou às novas exigências. Cabe 

ressaltar que nesta etapa do ensino fundamental, no ensino da 

Álgebra, não há a necessidade de utilizar letras para a 

representação de padrões de regularidades, mas sim outros 

meios, como a formação de sequências que está atrelada à 

unidade temática “Números”. 

No Ensino Fundamental II, o estudo da “Álgebra” segundo a 

BNCC destaca que: 

Nessa fase, os alunos devem compreender os 
diferentes significados das variáveis numéricas em 

uma expressão, estabelecer uma generalização de 
uma propriedade, investigar a regularidade de uma 
sequência numérica, indicar um valor desconhecido 

em uma sentença algébrica e estabelecer a 
variação entre duas grandezas (BRASIL, 2017, p. 

268 – 269). 

 

Em consonância com a BNCC, o CCEF contempla na sua 

reestruturação todos os objetivos propostos na BNCC, sendo os 

conteúdos algébricos abordados no Ensino Fundamental II, de 

acordo com as diretrizes exigidas. Além disso, o CCEF procura 

retomar e ampliar o ensino da “Álgebra” de forma aprofundada, a 

fim de que os estudantes desenvolvam a formação do pensamento 

algébrico e se apropriem dos conceitos por intermédio do estudo 

das expressões algébricas, equações e inequações.  

 

 

 



 
 

 
 

GEOMETRIA 

Esta unidade temática envolve o estudo de um amplo 

conjunto de conceitos e procedimentos relacionados aos 

elementos do espaço e forma necessários para a compreensão das 

propriedades geométricas presentes no mundo ao nosso redor e 

nas diferentes áreas do conhecimento. Cabe a essa unidade 

temática possibilitar aos estudantes os conhecimentos formais, de 

tal maneira que compreendam, reconheçam e analisem a posição 

e deslocamentos no espaço, as formas e relações entre elementos 

de figuras planas e espaciais, possibilitando o desenvolvimento do 

pensamento geométrico. No entanto, a formação do estudante 

necessita de mediatização da escola para garantir a transmissão 

do conhecimento que foi historicamente acumulado. Desta 

maneira, sob a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, 

compreende-se que a intencionalidade do processo de ensino 

promove a apropriação dos conhecimentos científicos tendo o 

desenvolvimento humano como meta (MESQUITA; FANTIN; 

ASBHAR, 2016). 

Ressalta-se assim, que o processo de conhecimento da 

Geometria se inicia desde a primeira infância, a partir do momento 

em que interagimos com o mundo a nossa volta, porém é na 

escola que esses conhecimentos empíricos são aprofundados e 

sistematizados em conhecimentos científicos. Neste sentido, o 

CCEF salienta que é posto ao professor estabelecer as relações 

entre os saberes formais e informais, visando os objetivos de 

aprendizagem desta unidade temática e favorecendo a 

aprendizagem dos conteúdos geométricos. 



 
 

 
 

A proposta CCEF elenca como conteúdos essenciais para o 

desenvolvimento do pensamento geométrico, atividades que se 

relacionem a: 

[...] observação do espaço, formas geométricas 
bidimensionais, tridimensionais, atributos 

definidores, leitura de mapas, simetria, 
proporcionalidade, planificação, polígonos, 

poliedros, área, perímetro e suas partes, reta, 
semirreta, circunferência, ângulos, volume, 
teoremas, entre outros (SANTOS et al., 2016, p. 

868). 

 No Ensino Fundamental I, é importante o trabalho que 

permita que os estudantes 

identifiquem e estabeleçam pontos de referência 
para a localização e os deslocamentos de objetos 

construam representações de espaços conhecidos e 
estimem distâncias, usando, como suporte, mapas 
(em papel, “tablets” ou “smartphones”), croquis e 

outras representações. (BRASIL, 2017, p.270). 

 

Segundo a BNCC, quanto às formas é esperado que os 

estudantes saibam identificar características de elementos 

bidimensionais e tridimensionais, associem figuras espaciais e as 

suas planificações, nomeiem e comparem polígonos considerando 

os seus vértices, lados e ângulos. Quanto ao ensino da simetria 

indica-se que ele seja iniciado por meio de representações de 

figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano 

cartesiano, além é claro, da possibilidade de utilização de recursos 

de “softwares” de geometria. 

Isto posto salienta-se aqui que com a promulgação das 

orientações contidas na BNCC fizeram-se necessários pequenos 

ajustes em relação à organização dos conteúdos a serem 

desenvolvidos nos anos iniciais, entretanto evidencia-se o 



 
 

 
 

entendimento proposto em CCEF no qual explica que os estudos 

dos conteúdos da geometria só ganham sentido quando 

promovidos com intencionalidade, indo muito além da simples 

observação de formas e desenvolvimento de habilidades, mas está 

relacionado ao desenvolvimento e controle do próprio corpo da 

criança, a observação e desenvolvimento da percepção espacial e 

o relacionamento dos conceitos com o mundo que o cerca, como 

as aplicações em áreas como artes, a geografia, a leitura e a 

escrita bem como com outros conteúdos matemáticos. 

Desta forma, entre as orientações didáticas destaca-se que é 

essencial estimulá-la a conhecer o espaço de acordo com as 

explorações corporais que faz. Enfatiza-se o papel fundamental do 

professor no processo de escolha e planejamento de atividades 

que possibilitem aos estudantes atingir os objetivos de 

aprendizagem propostos para a unidade temática da geometria. 

Outras orientações deste documento indicam ao professor a 

utilização de: 

[...] diversos recursos e instrumentos didáticos 

entre eles: réguas, compasso, transferidor, 
esquadro, sólidos geométricos, quebra-cabeça 
chinês, geoplano, mapas, malhas, massa de 

modelar, além de “softwares” (Geogebra, Cabri, 
Logo, etc.), jogos com intencionalidade pedagógica 

entre outros (SANTOS et al., 2016, p.869). 

No Ensino Fundamental II, é importante a consolidação e 

ampliação de aprendizagens anteriores, o ensino da Geometria 

não deve ser reduzido à mera aplicação de cálculo de áreas ou 

volumes, nem tão pouco à “aplicações numéricas imediatas de 

teoremas sobre relações numéricas imediatas de teoremas sobre 

relações de proporcionalidade em situações relativas a feixes de 

retas paralelas cortadas por retas secantes ou do Teorema de 



 
 

 
 

Pitágoras” (BRASIL, 2017, p. 279). As ideias de coordenadas 

devem ser ampliadas para os conceitos de plano cartesiano, como 

a representação de sistemas de equações do 1º grau, vinculando 

conhecimentos derivados da ampliação dos conjuntos numéricos 

e suas representações na reta numérica, destacando também a 

aproximação com a Álgebra. Deve ser enfatizada a análise e 

produção de transformações, ampliações e reduções de figuras 

planas, bem como a identificação de seus elementos variantes e 

invariantes, possibilitando o desenvolvimento dos conceitos de 

congruência e semelhança, que podem resultar em 

demonstrações simples, favorecendo o desenvolvimento do 

raciocínio hipotético-dedutivo.  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

A Matemática é a área do conhecimento científico que está 

diretamente ligada as atividades práticas humanas que no 

decorrer da história foram direcionando às ações e operações dos 

indivíduos para atender as suas necessidades. 

No decorrer da história da humanidade, o homem 

sob diferentes situações de atividade do seu 
cotidiano sempre esteve em contato com 

informações referentes às Grandezas e Medidas, e 
de acordo com a sua necessidade, ele foi criando 
mecanismos que buscasse atendê-la e meios para 

realizar a sua medição (SANTOS et al., 2016, p. 
857). 

 

A unidade temática “Grandezas e Medidas” permite uma 

relação interdisciplinar entre a Matemática com outras áreas do 

conhecimento, a saber, História, Ciências, Geografia. Além disso, 

“Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e 



 
 

 
 

ampliação da noção de número, a aplicação de noções 

geométricas e a construção do pensamento algébrico” (BRASIL, 

2017, p. 271). 

Nesse sentido, o CCEF vem ao encontro dessa concepção, 

quando apresenta o ensino matemático a partir dos elementos 

lógicos e históricos para a sistematização dos conceitos elencados 

para o processo educativo apoiando-se nos fundamentos e 

pressupostos da Teoria Histórico-cultural (VIGOTSKI, 2017) 

enquanto “produto da atividade humana diante das necessidades 

objetivas enfrentadas historicamente pelos homens” (MOURA, 

2016, p.156). 

Sob esta perspectiva, a unidade temática de Grandezas e 

Medidas: 

torna-se um objeto de estudo que está diretamente 
ligada às práticas sociais e presente nas atividades 

humanas das mais variadas culturas e sem dúvida 
de que este conteúdo favorece o diálogo entre as 

demais áreas do conhecimento que envolvam uma 
comparação, uma medição ou uma estimativa 
de medida relativa a alguma grandeza (SANTOS 

et al., 2016, p.861, grifo nosso). 
 

O CCEF refere-se ao ensino dos conhecimentos matemáticos 

desta unidade temática a partir de situações desencadeadoras de 

aprendizagem “que incluam a comparação e a ordenação de 

grandezas, bem como, a sua composição e decomposição, 

tornando-se um facilitador para a apropriação do conceito de 

grandeza”, assumindo assim, “um novo significado, isto é, as 

medidas quantificadas grandezas do mundo ao nosso redor, sendo 

importantes na interpretação do mesmo, além de ampliar as 

possibilidades de integração com as outras áreas do conhecimento 



 
 

 
 

como Ciências Naturais e Sociais” (SANTOS et al., 2016, p.863 – 

864). 

No Ensino Fundamental I, a organização curricular 

apresentou algumas adequações em relação aos conteúdos com o 

objetivo de alinhar as habilidades ou expectativas de 

aprendizagem contempladas na BNCC. Ressalta que para os anos 

iniciais, esta temática deve ser abordada por meio de problemas 

originados de situações do cotidiano, sem uso de fórmulas. 

Mediante a este pressuposto, o CCEF complementa que: 

[...] professor enquanto mediador do processo 
ensino-aprendizagem pode encontrar no eixo de 

grandezas e medidas um campo rico de aplicação 
da Matemática às práticas sociais, resgatando e 
valorizando os conhecimentos que a criança traz da 

sua vivência, enriquecê-los com outras situações de 
aprendizagem e conduzir tal processo de maneira 

progressiva destes conhecimentos sistematizados 
(SANTOS et al., 2016, p. 860). 

Nesse sentido, abordar inicialmente as unidades não 

convencionais de medida, por exemplo, trará uma compreensão e 

generalização dos processos de medição. É a etapa em que se 

deve valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes e, a partir 

deles, aprofundar a formação do conceito de medição, 

apresentando-lhes as unidades de medidas usuais, por meio da 

contextualização de tais conceitos matemáticos inseridos nessa 

unidade temática. 

Assim, a concepção de ensino apresentando para esta 

unidade temática tem o intuito de corroborar com a atividade do 

professor em promover a formação do pensamento teórico, a 

partir do movimento lógico-histórico, de forma espiralada, em um 

movimento de superação por incorporação,  e com o devido 



 
 

 
 

aprofundamento do conceito a cada ano de escolaridade da 

criança, desencadeando aprendizagens voltadas a formação dos 

conceitos de medição, unidades de medidas discretas e contínuas 

inicialmente com as unidades de medidas não convencionais até a 

incorporação da padronização de medidas com o uso de 

instrumentos produzidos no decorrer da história da humanidade. 

No Ensino Fundamental II, segundo o CCEF, na unidade 

temática de Grandezas e Medidas, por estar tão presente na vida 

cotidiana, possibilita ao professor oportunidades de desafiar os 

estudantes, refletir com eles, intervir de modo pontual, mediando 

o processo de aprendizagem, de modo a terem condições de 

encontrarem soluções para as questões que enfrentam na vida 

diária (SANTOS et al., 2016, p. 863). 

A BNCC destaca que:   

[…] a expectativa é a de que os alunos reconheçam 

comprimento, área, volume e abertura de ângulo 
como grandezas associadas a figuras geométricas e 
que consigam resolver problemas envolvendo essas 

grandezas com o uso de unidades de medida 
padronizadas mais usuais (BRASIL, 2017, p. 271). 

  

Há uma proposta no CCEF para os anos finais de aprofundar 

a unidade temática. Retoma-se o trabalho com os processos de 

medição envolvendo o uso da aritmética e da geometria, como o 

cálculo de áreas de figuras planas e as transformações das 

unidades de medidas de superfície. Posteriormente, no CCEF o 

trabalho com “Grandezas e Medidas” relaciona os conceitos 

envolvendo as unidades de medidas com outras unidades 

temáticas, como a geometria, aritmética e a álgebra. A saber, 

quando se faz necessária a utilização de equações (1º e 2º grau) 



 
 

 
 

para a resolução de exercícios em que há a necessidade de 

conversão de medidas, por exemplo.  

Diante disso, o CCEF procurou por meio da abordagem das 

cinco unidades temáticas durante os quatro bimestres, trabalhar 

os conceitos matemáticos, possibilitando ao estudante, 

estabelecer as relações existentes entre eles. No caso desta 

unidade temática em questão, compreender que os processos de 

medição se relacionam com a formação do pensamento 

geométrico e algébrico. 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

No CCEF o eixo Tratamento da Informação, objetiva-se que o 

estudante seja capaz de construir procedimentos para coletar, 

organizar, representar e interpretar dados, compreendendo os 

gráficos como forma eficiente de comunicação e análise de 

informações, para assim proceder às avaliações de forma crítica 

acerca das informações que o rodeia. Com a BNCC observa-se 

impacto na organização deste eixo em relação à sua estrutura de 

conteúdos, referindo à unidade temática Probabilidade e 

Estatística, nomenclatura que seguiremos no CCEF, no qual tais 

conceitos já eram trabalhados implicitamente na resolução de 

situações problemas.  

Dessa forma, estudantes desde o 1.º ano do Ensino 

Fundamental, deverão ter acesso à conteúdos de Probabilidades, 

Estatística e a Inserção dessa temática no currículo brasileiro. 

Como prevê a BNCC, 

A incerteza e o tratamento de dados são estudados 
na unidade temática Probabilidade e estatística. Ela 

propõe a abordagem de conceitos, fatos e 



 
 

 
 

procedimentos presentes em muitas situações-
problema da vida cotidiana, das ciências e da 

tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam 
desenvolver habilidades para coletar, organizar, 

representar, interpretar e analisar dados em uma 
variedade de contextos, de maneira a fazer 
julgamentos bem fundamentados e tomar as 

decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar 
conceitos, representações e índices estatísticos 

para descrever, explicar e predizer fenômenos 
(BRASIL, 2017, p. 272). 

 

No Ensino Fundamental I, elencamos a importância de 

trabalhar com essa temática relacionando com a prática social e 

de forma interdisciplinar, de forma a “promover a compreensão 

de que nem todos os fenômenos são determinísticos” (BRASIL, p. 

272, 2017). Propomos o trabalho com probabilidade centrado no 

desenvolvimento de conceitos iniciais da noção de aleatoriedade, 

favorecendo a compreensão de eventos certos, impossíveis e 

prováveis, iniciando a construção do espaço amostral. Sugere-se 

então, algumas propostas didáticas realizando atividades que 

permitam ao estudante a: levantar dados e informações; construir 

gráficos; observar fenômenos; explorar o raciocínio probabilístico; 

produzir tabelas de duplas entradas; identificar e interpretar 

propagandas, rótulos, anúncios, gráficos, tabelas, notícias de 

jornais, entre outros; integrar o conhecimento desta temática a 

outras áreas da matemática; utilizar de gráficos e tabelas com 

dados de mídia social também são importantes para dar aos 

estudantes a visão de que esse tipo de texto aparece muito fora 

da aula de matemática. 

No Ensino Fundamental II, os conceitos da probabilidade 

teórica devem ser desenvolvidos mediante a ampliação e 

aprofundamento de conceitos de probabilidade frequentista. 



 
 

 
 

Também necessitam ser contemplados, problemas de contagem e 

enumeração dos elementos do espaço amostral. Em estatística, 

salientamos a coleta e organização de dados em uma pesquisa; a 

leitura, interpretação e a construção de tabelas e gráficos, bem 

como a forma de produção de texto escrito para a comunicação 

de dados, síntese e justificativa de conclusões. Da mesma forma, 

são esperados o desenvolvimento de conceitos que possibilitem o 

planejamento e elaboração de relatórios de pesquisas estatísticas 

descritivas, abrangendo medidas de tendência central e 

construção de tabelas e gráficos diversos, além da definição de 

questões relevantes e da população a ser pesquisada, seleção de 

elementos, uso de técnicas adequadas de coleta.   

 

MATRIZ CURRICULAR – MATEMÁTICA.  

Os conteúdos apresentados no quadro da matriz curricular 

de Matemática estão organizados por bimestre, conforme uma 

decisão do coletivo de professores. Obedece uma lógica 

organizacional e não implica uma abordagem fragmentada e 

estanque dos conteúdos, considerando que os conteúdos 

contemplam conceitos que devem ser retomados, com ampliação 

e aprofundamento, em um movimento espiral de superação por 

incorporação, de tal forma que os conceitos já aprendidos ou 

apresentados anteriormente, sejam retomados, não apenas como 

repetição do que já foi estudado, mas como forma de ampliação 

de conhecimento. Considerando a prática social inicial, o 

movimento lógico-histórico de desenvolvimento do conceito, 

favorecendo o desenvolvimento de conhecimentos científicos e do 

pensamento teórico, objetivando a abstração, com sentido e 



 
 

 
 

significado para os estudantes. Destarte, o estudo de um 

determinado conteúdo deve acontecer de forma contextualizada, 

relacionando tanto o aspecto sócio-histórico de produção do 

conhecimento nas relações com os demais conteúdos da 

matemática, quanto com outras áreas de conhecimento (SANTOS 

et al., 2016, p. 846).   
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O Ensino Religioso (ER) é uma área do conhecimento que 

desperta as mais variadas posições pedagógicas e educacionais. 

Muitas dúvidas pairam sobre as formas de abordagens da 

proposta religiosa: O que ensinar? Como ensinar? E 

principalmente: como não ser pedagogicamente desleal para com 

o ensino dessa disciplina, dada a diversidade de religiões 

existentes no mundo, e principalmente no Brasil? Não restam 

dúvidas sobre as dificuldades em torno do ensino desse 

componente curricular, principalmente no tocante a questões de 

intolerância e laicidade.  

Foi a partir desses questionamentos que a Base Nacional 

Comum Curricular definiu o Ensino Religioso, não mais como uma 

proposta transversal, mas sim como disciplina comum do currículo 

nacional. Para tanto, a Base parte de pressupostos da Ciência da 

Religião, uma área do saber que, ao contrário da Teologia, não 

defende uma visão religiosa específica, mas promove o estudo 

aprofundado do fenômeno religioso em si. Em outras palavras, o 

projeto de Ensino Religioso da BNCC está em consonância com 

parâmetros científicos da educação, tais como em todas as demais 

propostas curriculares do ensino brasileiro.  

A relação estabelecida entre o ensino no Brasil e a questão 

religiosa é histórica e permanente, como afirma Sérgio Junqueira:  

O Ensino Religioso, na história da Educação no Brasil, 

está com mais de quinhentos anos, continua marcado 

por uma série de fatos históricos que podemos traduzir 

como dificuldades, avanços e novas perspectivas. Ao 



 
 

 
 

mesmo tempo em que podemos falar de dificuldades, 

também é preciso ser coerente e apontar avanços que a 

história foi registrando [...] (2016, p. 7).  

 

Dentre esses avanços, pode-se destacar o artigo 33 da Lei 

9394/96, revisto na lei 9475/97, que estabelece:  

Art. 33. 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, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação 
dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 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. (Incluído 
pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 
constituída pelas diferentes denominações religiosas, 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

(Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 
 

Constitucionalmente, essa lei buscou colocar na prática 

direitos promulgados na Carta Constitucional de 1988, a qual 

ansiava por um projeto cidadão e inclusivo. A partir dessa lei, o 

Ensino Religioso passou a constar como disciplina formal do 

currículo brasileiro, e mais tarde, em 2010, as Resoluções 

CNE/CEB n  04/2010 e CNE/CEB n  07/2010 passam a 

reconhecer o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de 

conhecimento do Ensino Fundamental de nove anos. Mas é apenas 

neste momento histórico, com a BNCC, que a prática efetiva dessa 

área do saber se efetivará de forma nacional.  

Como mencionado anteriormente, a Base visa promover um 

Ensino Religioso não confessional, a partir da aprendizagem do 

universo religioso como manifestação de uma cultura, e 



 
 

 
 

principalmente, ressaltando a própria realidade do aluno. 

Preceitos como liberdade religiosa e de crença, promoção dos 

direitos humanos e construção do diálogo inter-religioso são o 

núcleo estruturante e fundante do Ensino Religioso.  

Para a BNCC (2018, p. 436), um dos princípios do ER é o 

conhecimento religioso, sendo esse um 

[...] 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. 

 

Como apontado acima, a escolha pela Ciência da Religião 

(CRE) como base epistemológica do estudo e ensino da religião é 

de extrema importância, visto que essa área propõe o 

conhecimento do universo religioso sem proselitismos ou 

deduções meramente teológicas.  Apesar de ter surgido como um 

braço da Teologia, a Ciência da Religião se afasta paulatinamente 

dessa área, como forma de privilegiar o olhar científico, metódico 

e livre de dogmas que compõem os estudos teológicos.  

 



 
 

 
 

Uma tendência que se verificou ao longo do 
processo de formação e afirmação da(s) Ciência(s) 

da Religião em âmbito geral foi a busca de 
emancipação da Teologia. No processo de 

configurar seu caráter “científico” ou “isento de 
motivos apologéticos”, esse novo campo de estudo 
buscou uma perspectiva diferenciada.  

[...] No quadro das competências atribuídas à 
Ciência da Religião, estavam o estudo da religião 

não partidário e empírico, a liberdade acadêmica 
com respeito a compromissos religiosos definidos, 
a consciência da relatividade e a resistência aos 

etnocentrismos. Os “critérios especiais” que 
abrigavam a reflexão teológica atritavam com a 

autocompreensão que se firmava no novo campo 
de estudos (TEIXEIRA in PASSOS, 2013, p. 177).  

 

Conforme explicado por Faustino Teixeira, o campo de 

estudos da Ciência da Religião se difere do campo da Teologia 

exatamente por ter um compromisso para com o universo 

acadêmico. É nesse ínterim que a CRE desenvolve estudos 

aprofundados em diversas áreas, tais como História da Religião, 

Filosofia da Religião, Geografia da Religião, Antropologia da 

Religião, Epistemologia da Religião, Psicologia da Religião, entre 

outras que compõem o chamado “conhecimento religioso”. Por 

isso,  

A compreensão da religião como objeto do ensino 

religioso, esta compreendida como o estudo das 
diferentes manifestações que interferem na 

formação da sociedade e que são estudadas pela 
Ciência da Religião no espaço acadêmico, subsidia 

a transposição didática para o cotidiano da sala de 
aula que favorecerá aos estudantes da educação 
básica a compreensão da cultura das diferentes 

comunidades que formam o país. Portanto, a 
Ciência da Religião é a área que constituirá os 

fundamentos para o ensino religioso orientar seus 
conteúdos e sua forma no processo da educação 
(JUNQUEIRA in PASSOS, 2013, p. 609).  



 
 

 
 

Sérgio Junqueira justifica a pertinência da escolha da 

abordagem da Ciência da Religião para o ER, exatamente por ser 

esta a área que tange de forma integral o fenômeno religioso e 

todas as suas ramificações e pertinências, sem incorrer no erro da 

defesa de uma determinada visão religiosa à outra, sendo essa 

equidade um fator indispensável para a promoção do debate 

democrático em sala de aula.  

Para além do desejo acadêmico de neutralidade científica, um 

dos principais compromisso do Ensino Religioso por meio da 

Ciência da Religião é com o debate ético. De fato, a ética é uma 

das principais preocupações de estudo no tocante às ciências 

humanas e não seria diferente quando se trata do campo religioso. 

A ética (e consequentemente a moral) se indaga sobre o 

comportamento humano diante das escolhas e das contingências 

da vida.  Assim também funciona a religião, normatizando códigos 

e comportamentos diante das dificuldades encontradas ao longo 

da vida.  Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé,  

O fato de um ser humano ser um animal “técnico e 

cultural” (nossa relação com nossa condição natural 
é pautada pela técnica e pela cultura) implica uma 

gama de contingências que nos obriga a pensar 
qualquer esforço moral em um cenário de impacto 
técnico e cultural sem fim. As religiões são parte 

destas contingências e deste impacto sendo as 
inserções teúrgicas (mágicas, cirurgias espirituais, 

milagres, encantamentos) mais associadas ao 
campo da técnica, ao passo que as normas de 
comportamento, liturgias, mitologias, literatura 

sagrada e tradições têm mais a ver com o campo 
cultural (PONDÉ in PASSOS, 2013, p. 163).  

 



 
 

 
 

Pondé reafirma assim que, como parte da compreensão do 

que é o homem, a religião pode ser concebida como um traço 

cultural e moral de uma sociedade. Desta forma, é possível 

reconhecer a amplitude do espectro do estudo religioso ao 

observar as seis competências específicas propostas pela BNCC 

para o Ensino Religioso do Ensino Fundamental (BRASIL, 2018, p. 

437): 

1. Conhecer os aspectos estruturantes das 

diferentes tradições/movimentos religiosos e 
filosofias de vida, a partir de pressupostos 
científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as 
manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 

experiências e saberes, em diferentes tempos, 
espaços e territórios. 
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da 

coletividade e da natureza, enquanto expressão de 
valor da vida. 

4. Conviver com a diversidade de crenças, 
pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas 

e os campos da cultura, da política, da economia, 
da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio 

ambiente. 
6. Debater, problematizar e posicionar-se frente 
aos discursos e práticas de intolerância, 

discriminação e violência de cunho religioso, de 
modo a assegurar os direitos humanos no 

constante exercício da cidadania e da cultura de 
paz. 

 

Os alunos do Ensino Fundamental deverão ser capacitados a 

conhecer o fenômeno religioso e todo o universo que envolve as 

questões religiosas, identificando a sua própria crença como parte 

desse universo, assim como reconhecendo a existência de outras 

crenças - e até mesmo a ausência delas, por meio da convivência 

com o outro.  Conforme o que preza a BNCC, de forma ampla e 



 
 

 
 

geral, o Ensino Religioso deve atingir os seguintes objetivos 

(2018, p. 436): 

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. 

 

Para todo o Ensino Fundamental, os princípios do diálogo e 

da pesquisa são a base do Ensino Religioso, e esses princípios se 

difundem por meio das três unidades temáticas propostas pela 

BNCC: Identidades e Alteridades; Manifestações Religiosas; 

Crenças Religiosas e Filosofias de Vida.  

 

Identidades e Alteridades 

 

A primeira unidade temática traz por assunto as Identidades 

e alteridades, prezando pelo reconhecimento da singularidade 

humana através da percepção do eu e do outro, ou seja, da 

identificação de quem eu sou com o reconhecimento do outro (do 

latim, alter), aquele que é diferente de mim.  

 



 
 

 
 

A percepção das diferenças (alteridades) possibilita 
a distinção entre o “eu” e o “outro”, “nós” e “eles”, 

cujas relações dialógicas são mediadas por 
referenciais simbólicos (representações, saberes, 

crenças, convicções, valores) necessários à 
construção das identidades (BRASIL, 2018, p. 438). 

 

A proposta é que esses temas se deem a conhecer por meio 

de debates que abordem as questões de vida e morte, da 

transcendência e da imanência, do sagrado e do profano, isto é, a 

partir de semelhanças e contrastes. 

Por representar o primeiro contato com o universo religioso, 

essa unidade temática abrange do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental, e tem por objetivo principal desenvolver no aluno a 

percepção da individualidade, ou seja, de si próprio e sua 

subjetividade, juntamente com a identificação do outro e das 

diferenças que isso implica. Nesse quesito, o reconhecimento de 

diferenças e semelhanças no âmbito religioso ajuda o aluno a 

desenvolver a empatia e a tolerância religiosa por meio da 

assimilação da existência de diferentes culturas, costumes e 

símbolos, sendo expressos por meio da diversidade de crenças, 

festas, tradições e rituais.  

Assim, os conteúdos dessa unidade temática se constituem 

pelo estudo de definições básicas que auxiliam a criança na 

construção dessas identidades, fazendo com que o aluno comece 

a olhar não apenas para o exterior, mas para dentro de si, pois, 

como relata Rubem Alves 

A religião está mais próxima de nossa experiência 

pessoal do que desejamos admitir. O estudo da 
religião, portanto, longe de ser uma janela que se 

abre apenas para panoramas externos, é como um 
espelho em que nos vemos (ALVES, 2003, p. 13). 



 
 

 
 

Assim, a partir do 1º ano, o aluno deverá reconhecer a si 

próprio e aos demais colegas, para que o professor possa 

introduzir a ideia de identidade e alteridade. Em seguida são 

propostos o reconhecimento e identificação das próprias 

experiências do aluno em relação ao que é religião, noções de 

sagrado e profano e a diversidade de símbolos e lugares religiosos. 

Por meio desses conteúdos, o aluno terá seu primeiro contato 

científico e acadêmico com o fenômeno religioso, sendo levado a 

perceber as diferenças e semelhanças com a experiência 

vivenciada no âmbito familiar.  

Já no 2º ano, as relações de identidade e alteridade se dão a 

conhecer a partir da introdução do conceito de cultura, onde são 

abordadas as memórias e símbolos religiosos. Aqui, a noção de 

cultura compreendida por Clifford Geertz como “uma ciência 

interpretativa” (GEERTZ, 2008, p.6) será de grande valia na 

interlocução com a religião. Assim, o aluno terá de ser capaz de 

identificar diferentes crenças, costumes, narrativas e símbolos 

religiosos ao longo da disciplina. Por fim, o objetivo principal se 

encontra em perceber a diversidade desses símbolos religiosos e 

respeitá-los em suas singularidades.  

Perceber e respeitar diferentes lugares sagrados no Brasil é o 

principal objetivo dessa unidade temática no 3º ano, cabendo ao 

professor apresentar essas espaços e territórios sagrados aos 

alunos, assim como caracterizá-los como lugares onde se realizam 

práticas religiosas e sagradas.  

 

 



 
 

 
 

Manifestações Religiosas 

 

Essa unidade se estende do 1º ao 4º ano, e se plica também 

ao 7º ano. Os conteúdos de Manifestações religiosas dão 

continuidade ao que foi abordado na unidade anterior, 

aprofundando na percepção e descrição dos símbolos presente nas 

religiões, principalmente por meio de seus mitos e ritos, que são 

lugares de concretização da experiência religiosa.  

As manifestações religiosas podem ser compreendidas como 

formas práticas de substancializar a religião e se efetivam a partir 

de aspectos que, muitas vezes, se confundem com práticas 

culturais de um povo. Isso ocorre de forma concreta ao observar, 

por exemplo, a relação estabelecida entre o sagrado e a 

alimentação, assim como na escolha de roupas e indumentárias 

para rituais e, principalmente, em relação às festas religiosas.  

Sendo assim, os conteúdos dessa unidade abrangem as 

narrativas míticas e sagradas sobre a criação do mundo e do 

homem, as tradições religiosas e seus hábitos alimentares e de 

vestimentas, os rituais, as festas religiosas e a produção artística 

ligada ao contexto religioso.  

Por meio da memória, de sentimentos e lembranças, o aluno 

de 1º ano deverá identificar como diferentes histórias podem ser 

narradas. Nesse ínterim, a sua própria história de vida (quem eu 

sou? De onde em vim?) poderá ser ponto de referência para a 

compreensão de algo maior, como as narrativas de criação do 

mundo e do próprio homem. 

Já no 2º ano, essas manifestações religiosas são abordadas 

por meio da alimentação, ou seja, o aluno tomará conhecimento 



 
 

 
 

de diferentes exemplos de alimentos sagrados ligados a distintas 

tradições religiosas. Com isso, a criança será capaz de identificar 

as simbologias religiosas presentes no consumo ou na proibição 

desses alimentos.  

Práticas celebrativas e indumentárias religiosas são a base 

para os conteúdos do 3º ano. O aluno deverá identificar e 

reconhecer cerimônias, festas e peregrinações como parte de um 

conjunto de manifestações religiosas. As roupas, acessórios e 

pinturas corporais também são objeto de caracterização dessas 

expressões de diferentes religiões.  

No 4º ano, as manifestações religiosas serão abordadas 

através dos ritos e das artes.  Assim, o aluno estará capacitado a 

identificar as diferentes práticas ritualísticas em suas mais 

diversas expressões, tais como orações, cantos, danças e 

músicas. Nesse ínterim, o estudante será levado a verificar que a 

religião pode se manifestar também por meio das mais diversas 

representações artísticas, tais como pintura, escultura e 

arquitetura. 

Interessante ressaltar que no 7º ano a temática das 

manifestações religiosas é tomada por outra chave teórica, tendo 

por base um debate mais filosófico e transcendente do assunto, 

onde será abordada a questão da mística religiosa, assim como o 

papel do líder religioso.  O aluno do 7º ano reconhecerá, desta 

forma, diferentes práticas espirituais por meio do estudo do 

fenômeno religioso e da mística.  

 

 



 
 

 
 

Crenças religiosas e filosofias de vida 

 

Por fim, a última unidade temática pretende apresentar as 

estruturas das tradições religiosas, das crenças e os valores ali 

presentes. Dada a complexidade teórica e filosófica dessa 

unidade, ela perpassa os anos iniciais e finais, comportando do 4º 

ao 9º ano. Isso, pois nessa unidade  

[...] são tratados aspectos estruturantes das 

diferentes tradições/movimentos religiosos e 

filosofias de vida, particularmente sobre mitos, 

ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas 

religiosas, tradições orais e escritas, ideias de 

imortalidade, princípios e valores éticos (BRASIL, 

2018, p. 439). 

Temas brevemente abordados em anos anteriores são 

retomados de forma mais aprofundada, como no caso dos mitos, 

das tradições e das doutrinas religiosas. Conceitos ligados ao 

sentido da vida e à ética se tornam a chave dos debates: 

mortalidade, imortalidade, reencarnação, finitude, ressureição, 

bem e mal são apenas alguns exemplos teóricos do enfoque dessa 

unidade.  

Os conteúdos presentes no 4º ano lidam com o conceito de 

transcendência e divindade, apresentando ao aluno as diferenças 

entre monoteísmo e politeísmo. Esse conhecimento inicial 

permitirá à criança reconhecer a existência da multiplicidade de 

conceitos em torno da ideia de “deus”.   

Os anos 5º, 6º, 8º e 9º trabalham exclusivamente com essa 

unidade temática. Isso significa que os conteúdos a serem 

abordados durante esses anos se conectam diretamente ao 

aprofundamento de conceitos filosóficos que dão sustento teórico 



 
 

 
 

e prático às crenças e ao sentido de vida. A começar pelo 5º ano, 

a principal abordagem gira em torno das narrativas religiosas, dos 

mitos e da concepção de ancestralidade. O aluno deverá ser capaz 

de compreender a importância dos mitos e das narrativas de 

criação do mundo (cosmologia) e do homem (antropogonia), 

assim como identificar elementos das tradições ancestrais orais na 

cultura afro-brasileira e indígena.  

Já no 6º ano, o foco da aprendizagem se encontra nas 

tradições escritas, tendo por princípios os textos sagrados e suas 

leis, tais como a Torá, a Bíblia e o Alcorão. O aluno terá de 

reconhecer a importância histórica e religiosa desses textos, além 

de compreender a importância simbólica presente nessas 

tradições. É também nesse momento que o estudante será 

apresentado aos conceitos de definição do sagrado.  

Compreender o sagrado na religião é um dos objetivos gerais 

do Ensino Religioso, e dada a complexidade do conceito, merece 

um bom aporte teórico por parte do professor. O sagrado pode ser 

compreendido como algo santo, especial, separado, proibido e 

único. Muitos foram os autores que se debruçaram sobre o 

assunto, tais como Rudolf Otto, Mircea Eliade, Émile Durkheim, 

Sigmund Freud e tantos mais. O filósofo e teólogo Rudolf Otto 

desenvolveu uma terminologia própria na busca de uma definição 

da experiência do homem com o sagrado, ao que ele nomeou de 

numinoso. Já o filósofo e cientista da religião Mircea Eliade 

também cunhou um termo para o sagrado – hierofania, 

literalmente “manifestação do sagrado”, pois para o autor, “O 

homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, 

se mostra como algo absolutamente diferente do profano” 



 
 

 
 

(ELIADE, 2011, p.17). Já o educador e teólogo brasileiro Rubem 

Alves defende que  

O sagrado não é uma eficácia inerente às coisas. Ao 
contrário, coisas e gestos se tornam religiosos 
quando os homens os batizam como tais. A religião 

nasce com o poder que os homens têm de dar nome 
às coisas [...] (2003, p. 25).  

 

Refletindo sobre essas colocações sobre o sagrado, 

compreende-se o grau de importância no qual o conceito se 

assenta, tanto para o debate religioso em si quanto para o Ensino 

Religioso no geral.  

Os conteúdos a serem abordados no 7º ano se fixam no 

debate ético, tendo por foco a discussão sobre o bem e o mal, 

assim como a relação entre a religião e os direitos humanos. Nesse 

aspecto, o objetivo é que o aluno possa identificar a relação ética 

presente nas tradições religiosas, assim como discutir o papel 

ético dos líderes religiosos. Por fim, o aluno deverá reconhecer que 

a crença é um direito ligado à liberdade e garantida pelos direitos 

humanos.  

O aluno do 8º ano deverá estar apto a discutir e analisar o 

papel social da religião na sociedade, principalmente no mundo 

contemporâneo. Sendo assim, o debate se dará em torno do 

entendimento da doutrina religiosa e da extensão das relações 

religiosas pela sociedade, levando em conta a vida pública, a 

política e, principalmente, os vínculos com a mídia e as novas 

formas de mídia, tais como relatados pela autora Heidi Campbell.   

Por fim, os conteúdos do 9º ano propõem análises mais 

profundas sobre o sentido da vida e os conflitos religiosos. O aluno 

desse ano terá de identificar as relações de vida e morte presentes 



 
 

 
 

nas religiões, assim como seus rituais e suas identificações em 

relação à imanência e transcendência. Ao final, volta-se ao debate 

ético, com ênfase na questão da tolerância religiosa e na 

construção de um projeto de vida.  

Em conclusão, é salutar reafirmar que o Ensino Religioso, 

segundo a proposta da BNCC, não configura em momento algum 

como aula de religião. Enquanto essa última visa a difusão de 

determinada doutrina religiosa, o Ensino Religioso tem por 

objetivo principal o estudo sistemático e científico dos fenômenos 

que fundamentam as religiões, assim como todos os seus 

desdobramentos. A Base preza por um ensino ético, o qual 

[...] busca construir, por meio do estudo dos 

conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, 
atitudes de reconhecimento 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 (BRASIL, 2018, p. 437). 

 

Como disciplina, o Ensino Religioso deve seguir os mesmos 

parâmetros de todas as outras propostas curriculares: apresentar 

visões, debater criticamente e ampliar o conhecimento, tendo por 

alicerce o rigor científico. 

A partir disso, o quadro de conteúdos foi elaborado, de 

maneira a dar conta do desenvolvimento de todas as 

competências, para que os alunos tenham as habilidades 

necessárias no conhecimento do fenômeno religioso. Procurou-se 

neste quadro, destrinchar os objetos do conhecimento, tendo por 

base as habilidades a serem desenvolvidas por cada ano. Os 



 
 

 
 

conteúdos foram cuidadosamente escolhidos e estruturados 

conforme os paradigmas da ciência da religião, prezando, 

principalmente, pela prudência e delicadeza que o tema religioso 

requer, especialmente no ensino escolar.  
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Tema gerador 

Objetos de 
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1º ano 

 

1º Semestre 

 

Gestualidade, 

tempo e 

espaço 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Ponto, linha, forma, espaço e movimento. 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Tempo e espaço nas representações 

visuais e na natureza. 

 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 

Materialidade 

 

 

 

- Meios e suportes: gesto, tempo e espaço. 

 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

Processos de 

Criação 

 

 

- Registro gráfico como consequência da 

gestualidade do tempo e do espaço. 

 

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

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Cor, expressão e percepção; 

- Cor como pigmento e cor como luz. 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 



 
 

 
 

1º ano 

 

2º Semestre 

 

Cor e luz 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Comportamento da cor e da luz no 

ambiente e na arte. 

 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 

Materialidade 

 

 

 

- Meios e suportes: cor e luz. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Intencionalidade no uso da cor. 

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

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú
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ú
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1º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Gestualidade, 

tempo e 

espaço 

Elementos da 

linguagem 

- Som, silêncio, ritmo, 

duração e andamento. 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música, por meio de jogos, brincadeiras, 

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

Contextos e 

Práticas 

- Comportamento do som no 

ambiente da música. 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, 

reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em 

especial, aqueles da vida cotidiana. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Referências rítmicas. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Materialidade 

 

- Fonte sonora. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da 

música e as características de instrumentos musicais variados. 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e 

intencionalidade na música. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, 

utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de 

modo individual, coletivo e colaborativo. 

Notação e 

registro musical 

- Partitura musical não 

convencional: ritmo, 

duração e andamento. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de 

sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação musical convencional e não convencional. 

Patrimônio 

Cultural 

 

Ritmos regionais do Brasil. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 Elementos da 

linguagem 

- Timbre, altura e 

intensidade.  

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musical. 



 
 

 
 

1º ano 

 

2º Semestre 

 

Cor e luz 

 

 

 

Contextos e 

Práticas 

- Comportamento do som e 

da música: altura e 

intensidade. 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, 

reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em 

especial, aqueles da vida cotidiana. 

 

Materialidade 

 

 

- Fontes sonoras. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da 

música e as características de instrumentos musicais variados. 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e 

intencionalidade da música. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, 

utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de 

modo individual, coletivo e colaborativo. 

Notação e 

registro musical 

- Partitura musical não 

convencional: 

altura e intensidade. 

 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de 

sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação musical convencional e não convencional. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

1º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Gestualidade, 

tempo e 

espaço 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Locomoção; 

- Deslocamento; 

- Sequências rítmicas; 

- Orientação no espaço. 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

Contextos e 

Práticas 

 

- Movimentos no tempo e espaço. 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Danças rítmicas. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Materialidade - O movimento como matéria da dança. 

- Relaxamento e respiração. 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade na dança. 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 

 

 

Elementos da 

linguagem 

- Locomoção; 

- Deslocamento; 

- Orientação no espaço. 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 



 
 

 
 

 

1º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Cor e luz 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Sequências e variações rítmicas. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

 

Materialidade 

- Movimentos expressivos e biomecânicos: 

exploração das sensações de cores e luzes; 

- Relaxamento e respiração. 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade na dança. 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

- Danças regionais do Brasil 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
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s 
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n
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1º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Gestualidade, 

tempo e 

espaço 

 

Elementos da 

linguagem 

- O corpo do ator: gestualidade e 

deslocamento; 

- Peso, elasticidade e possibilidades de 

movimentos; 

- Orientação no espaço. 

 

(EF15AR10A) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento cênico. 

 

 

Contextos e 

Práticas 

 

- Percepção corporal. 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações das 

artes cênicas 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. 

 

Materialidade 

 

- Relaxamento e respiração. 

 

(EF15AR09A) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento cênico. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade na ação cênica. 

 (EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

- O corpo do ator: gestualidade, sensações 

que afloram do corpo através dos sentidos; 

- Peso, elasticidade e possibilidades de 

movimentos; 

- Orientação no espaço. 

 

(EF15AR10A) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento cênico. 

 



 
 

 
 

1º ano 

 

2º Semestre 

 

Cor e luz 

 

 

 

 

Contextos e 

Práticas 

 

- Percepção corporal. 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações das 

artes cênicas 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. 

 

Materialidade 

 

 

- Relaxamento e respiração. 

(EF15AR09A) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento cênico. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão corporal/gestual na busca de 

valores e significados a partir de cores e luzes. 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 
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Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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1º ano 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Gestualidade, tempo, espaço, cor e luz nas 

linguagens artísticas. 

 

 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão na busca de valores e significados 

do gesto no tempo, espaço, na cor e na luz. 

 

(EF15AR21A) Ressignificar objetos da arte por meio de músicas, imagens, 

textos, movimentos ou outros pontos de partida, de forma intencional e 

reflexiva. 

 

 

Arte e 

tecnologia 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 

   

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
   

 

 

 

 

2º ano 

 

1º Semestre 

 

Textura 

 

Elementos da 

linguagem 

- Texturas: tátil e gráfica. (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

 

Contextos e 

práticas 

 - Textura nas representações visuais. (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 

Materialidade 

 

 

- Meios e suportes: texturas. 

- Explorações técnicas: ranhuras, frotagem, 

tramas, etc. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de 

criação 

- Expressão e intencionalidade no uso da 

textura. 

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

colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

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

plurais. 

Arte e 

tecnologia 

- Textura gráfica digital. (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de 

criação artística. 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Figura humana: simetria e proporção. 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Figura humana: estilos e épocas. 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 



 
 

 
 

2º ano 

 

2º Semestre 

 

Figura 

Humana 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Figura humana: referências culturais. 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

 

Materialidade 

 

 

- Meios e suportes: figura humana. 

 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de 

criação 

- Expressões: face e corpo (poses); 

- Retrato e autorretrato. 

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

colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

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

plurais. 

Arte e 

tecnologia 

- Representações tecnológicas da figura 

humana. 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) nos processos de criação artística. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

 

2º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Textura 

 

Elementos da 

linguagem 

- Textura musical: melodia e harmonia; 

- Ritmo: monorritmia e polirritmia.  

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (melodia, 

harmonia e ritmo), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musical. 

Contextos e 

práticas 

- Comportamento do som no ambiente 

da música. 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 

diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Matrizes estéticas 

e culturais 
- Referências rítmicas. (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 

canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Materialidade 

 

- Fontes sonoras rítmicas, melódicas e 

harmônicas. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

Processos de 

criação 

- Expressão e intencionalidade na 

música. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

Notação e 

registro musical 

 

- Partitura musical não convencional: 

ritmo, melodia e harmonia. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos 

e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional e não convencional. 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

- Cantos e cantigas.  

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 



 
 

 
 

 

2º ano 

 

2º Semestre 

 

Figura 

Humana 
 

Contextos e 

práticas 

 

- Música corporal. 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 

diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Matrizes estéticas 

e culturais 
- Canto coral, cantos de trabalho, cantos 

ritualísticos. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 

canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Materialidade 

 

 

- Corpo humano como fonte sonora; 

- Voz e diferentes formas de canto. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

Processos de 

criação 

- Corpo sonoro: expressão vocal e 

corporal. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

2º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Textura 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Locomoção; 

- Deslocamento; 

- Sequências e variações rítmicas; 

- Orientação no espaço. 

 

  

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Percepção do movimento. 

 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

 

Materialidade 

 

 

- Movimentos expressivos e biomecânicos: 

exploração com foco na textura; 

- Relaxamento e respiração. 

 

 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade na dança. 

 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 



 
 

 
 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 

 

2º ano 

 

2º Semestre 

 

Figura 

Humana 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Estrutura do movimento; 

- Eixos na dança. 

 

(EF15AR14A) Perceber e explorar os elementos constitutivos da dança, por 

meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação. 

 

 

Materialidade 

 

 

- Consciência corporal. 

 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

- Qualidades individuais dos movimentos 

corporais. 

 

 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos 

elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

C
ê

n
ic

as
 

        

 

 

 

2º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Textura 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- O corpo do ator: gestualidade;  

- Peso, elasticidade e possibilidades de 

movimentos; 

- Orientação no espaço. 

 

(EF15AR10A) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento cênico. 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Percepção corporal: sensações que 

afloram do corpo através dos sentidos. 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações das 

artes cênicas 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. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Diferentes manifestações cênicas no 

tempo e espaço. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Materialidade - Relaxamento e respiração. (EF15AR09A) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento cênico. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão corporal/gestual na busca de 

valores e significados de textura. 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- O corpo do ator: composição física de 

personagens. 

  



 
 

 
 

2º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Figura 

Humana 

 

 

 

 (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 

elementos cênicos (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, 

diversidade de personagens e narrativas etc.). 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Representações cênicas do corpo. 

 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações das 

artes cênicas 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. 

 

Materialidade 

 

- Máscaras. 

(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas na criação de um 

personagem cênico, discutindo estereótipos. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão corporal/gestual: poses. 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

 

 

2º ano 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Textura e figura humana: expressão na 

busca de valores e significados. 

 

 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Matrizes estéticas 

e culturais 

 

- Manifestações artísticas envolvendo a 

textura, o corpo, o tempo e o espaço. 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Textura e figura humana no tempo e 

espaço. 

 

(EF15AR21A) Ressignificar objetos da arte por meio de músicas, imagens, 

textos, movimentos ou outros pontos de partida, de forma intencional e 

reflexiva. 

 

 

Arte e tecnologia 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 

   

A
rt

e
s 

V
is

u
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s 
   

 

 

 

 

3º ano 

 

1º Semestre 

 

Volume e 

profundidade 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Cheio e vazio; 

- Plano e profundidade; 

- Espaço interior; 

- Peso e massa. 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

 

Contextos e 

práticas 

 - Volume e profundidade nas 

representações visuais. 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 

Materialidade 

 

 

- Meios e suportes: volume e 

profundidade; 

- Explorações técnicas: transparência, 

sobreposição, justaposição e rebatimento. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade por meio do 

volume e profundidade. 

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

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 

Arte e 

tecnologia 

 

- Representações tecnológicas de volume e 

profundidade. 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de 

criação artística. 



 
 

 
 

 

 

3º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Paisagem 

 

Elementos da 

linguagem 

- Composição e seus elementos: equilíbrio, 

forma, unidade e variedade, 

enquadramento, plano e profundidade. 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

 

Contextos e 

práticas 

- Paisagem: diferentes estilos e épocas;  

- Gêneros de paisagem: natural e cultural 

(que sofreram intervenção humana). 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 

Materialidade 

 

 

 

- Paisagem enquanto temática e suporte 

para a arte. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade na 

representação da paisagem. 

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

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

3º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Volume e 

profundidade 

Elementos da 

linguagem 

 Propriedades do som: 

- Altura (grave e agudo); 

- Silêncio e pausa; 

- Intensidade (forte e fraco). 

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

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

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

Contextos e 

práticas 

- Comportamento do som no ambiente da 

música. 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 

musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

 

Materialidade 

 

- Fontes sonoras: volume e profundidade. (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo 

os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados. 

Processos de 

criação 

- Expressão e intencionalidade na música: 

volume e profundidade. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

Notação e 

registro musical 

 Dinâmica musical:  

- Forte e fortíssimo; 

- Piano e pianíssimo; 

- Crescendo e diminuendo. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional e não convencional. 

 Elementos da 

linguagem 

 

- Acordes: melodia e harmonia. 

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

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 

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



 
 

 
 

 

3º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Paisagem 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Paisagens sonoras. 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 

musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Sistemas da 

linguagem 

- Conjuntos e orquestras. (EF15AR07A) Reconhecer algumas categorias do sistema da música (Bandas, 

orquestras, conjuntos musicais, profissionais da música, etc.). 

 

Materialidade 

 

- Fontes sonoras: melodia e harmonia. (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo 

os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados. 

Processos de 

criação 

- Expressão e intencionalidade na música: 

paisagens sonoras. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

- Música erudita e popular. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

3º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Volume e 

profundidade 

 

Elementos da 

linguagem 

- Locomoção; 

- Deslocamento: peso e volume no 

movimento; 

- Sequências rítmicas; 

- Orientação no espaço. 

 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

Contextos e 

práticas 

 

- Percepção do movimento. 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

Materialidade 

 

 

- Movimentos expressivos e biomecânicos: 

foco, volume, profundidade e transparência. 

 

 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão: intencionalidade na dança. 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Formas orgânicas e inorgânicas. 

 

 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

   



 
 

 
 

3º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Paisagem 

 

Contextos e 

práticas 

- Composição do espaço da dança (objetos, 

iluminação, adereços, etc.). 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório corporal. 

 

Materialidade 

 

 

- Gestos e movimentos expressivos na 

representação da paisagem natural e cultural. 

 

 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade na dança. 

 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
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e
s 
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n
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3º ano 

 

1º Semestre 

 

Volume e 

profundidade 

Elementos da 

linguagem 

- O corpo do ator: gestualidade, volume, 

profundidade, transparência e justaposição. 

(EF15AR10A) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento cênico. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Percepção do corpo enquanto: peso, 

elasticidade e possibilidades de atuação. 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações das 

artes cênicas 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. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Diferentes manifestações cênicas no tempo 

e espaço. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão gestual na busca de valores e 

significados. 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

 

3º ano 

2º Semestre 

Paisagem 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Composição cênica: cenário, objetos, 

iluminação, adereços, etc. 

 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações das 

artes cênicas 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. 

Processos de 

criação 

- Gestos, movimentos e expressões faciais na 

representação cênica da paisagem. 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 



 
 

 
 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

3º ano 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

-Paisagem, volume e profundidade: 

expressão na busca de valores e significados. 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Manifestações artísticas envolvendo 

paisagens, volume e profundidade. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

Processos de 

criação 

- Paisagens, volume e profundidade no 

tempo e espaço. 

(EF15AR21A) Ressignificar objetos da arte por meio de músicas, imagens, 

textos, movimentos ou outros pontos de partida, de forma intencional e 

reflexiva. 

Arte e 

tecnologia 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) nos processos de criação artística. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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s 
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A
rt

e
s 
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u
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4º ano 

 

1º Semestre 

 

As dimensões 

na Arte 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Unidimensional, bidimensional e 

tridimensional; 

- Composição visual: representação da 

profundidade a partir do deslocamento de 

eixos (diagonais);  

- Perspectiva. 

 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

 

Contextos e 

práticas 

- As dimensões nas diferentes representações 

visuais. 
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 

e o repertório imagético. 

Materialidade - Meios e suportes nas diferentes dimensões 

visuais: explorações de linguagens e técnicas. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade nas diferentes 

dimensões. 

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

colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

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

plurais. 

Arte e tecnologia - Representações tecnológicas das dimensões 

(representações gráficas, animações, vídeo 

arte, audiovisuais, arte interativa etc.). 

 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de 

criação artística. 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

- Tridimensionalidade. 

 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 

 

Contextos e 

práticas 

- A tridimensionalidade nas diferentes 

representações visuais. 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 

e o repertório imagético. 



 
 

 
 

4º ano 

 

2º Semestre 

 

Tridimensiona

-lidade 

 

 

 

 

Materialidade 

 

- Meios e suportes tridimensionais: explorações 

de linguagens e técnicas (escultura, dobradura, 

relevos, modelagem, móbile, maquete, 

assemblagem, ready-made, instalação, land art, 

arte-objeto, etc.). 

 

(EF15AR04A) Experimentar diferentes formas de expressão artística tridimensional, 

fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade no meio 

tridimensional. 

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

colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

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

plurais. 

Arte e tecnologia - Representações tecnológicas tridimensionais 

(animações em 3D, vídeo arte, audiovisuais, 

arte interativa, etc.). 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de 

criação artística. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú
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M
ú
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4º ano 

 

1º Semestre 

 

As dimensões 

na Arte 

Elementos da 

linguagem 

 

- Timbre. (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música por 

meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musical. 

Sistemas da 

linguagem 

 - Estrutura dos grupos musicais (banda 

sinfônica, orquestra, grupos musicais, etc.). 

(EF15AR07A) Reconhecer algumas categorias do sistema da música 

(bandas, orquestras, conjuntos musicais, profissionais da música, etc.). 

 

Materialidade 

 

 

- Fontes sonoras: família dos instrumentos 

musicais (metais, madeiras ou sopros, 

percussão e cordas). 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos 

cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as 

características de instrumentos musicais variados. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade na música: 

instrumentos musicais. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo 

e colaborativo. 

Arte e tecnologia - Instrumentos musicais eletrônicos. 

 

 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos 

processos de criação artística. 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Repercussão do som na 

tridimensionalidade dos ambientes: 

frequência e amplitude. 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música, por 

meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musical. 

  (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 



 
 

 
 

4º ano 

 

2º Semestre 

 

Tridimensiona

lidade 

 

 

Contextos e 

práticas 

- Diferentes manifestações da música na 

tridimensionalidade dos ambientes. 

música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida 

cotidiana. 

Sistemas da 

linguagem 

 - A tridimensionalidade na união de 

diferentes sons (banda sinfônica, 

orquestra, grupos musicais, etc.). 

(EF15AR07A) Reconhecer algumas categorias do sistema da música 

(bandas, orquestras, conjuntos musicais, profissionais da música, etc.). 

 

Materialidade 

 

 

- Fontes sonoras na tridimensionalidade 

dos ambientes. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos 

cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as 

características de instrumentos musicais variados. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade a partir da 

tridimensionalidade da música. 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos 

musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo 

e colaborativo. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
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4º ano 

 

1º Semestre 

 

 

As dimensões 

na Arte 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Planos da dança: baixo, médio e alto; 

- Espaço, tempo, peso, direção e fluência. 

 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Percepção do movimento. 

 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

 

Materialidade 

 

 

- Exploração de movimentos com foco no 

espaço, tempo, peso, direção e fluência. 

 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade na dança. 

 

 

 

 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 



 
 

 
 

 

 

 

4º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Tridimensiona

lidade 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Tridimensionalidade na dança: corpo, 

movimento e espaço. 

 

 (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Estilos e temáticas. 

 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 

 

Materialidade 

 

- Exploração de movimentos com foco na 

interação corpo, movimento e espaço. 

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

todo corporal na construção do movimento dançado. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade na dança. 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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4º ano 

 

1º Semestre 

 

As dimensões 

na Arte 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Dimensões do corpo na relação espaço e 

tempo. 

 

 

(EF15AR10A) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento cênico. 

 

Materialidade 

 

 Exploração de linguagens e técnicas: 

- Teatro de sombras; 

- Representações do corpo com luz e sombra. 

 

 

(EF15AR09A) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento cênico. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão gestual na busca de valores e 

significados: teatro de sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 

improvisações cênicas e processos narrativos criativos nas artes cênicas, 

explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até 

elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 



 
 

 
 

 

 

 

4º ano 

 

2º Semestre 

 

Tridimensiona

-lidade 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Corpo, espaço e tempo nas artes cênicas; 

 

 

(EF15AR10A) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 

(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do movimento cênico. 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Diferentes manifestações do teatro de 

formas animadas. 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

 

Materialidade 

 

 Exploração de linguagens e técnicas: 

- Teatro de formas animadas: características e 

experimentação (bonecos, fantoches, objetos, 

etc.). 

 

 

(EF15AR09A) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento cênico. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão gestual na busca de valores e 

significados: teatro de formas animadas. 

 (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 

improvisações cênicas e processos narrativos criativos nas artes cênicas, 

explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até 

elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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4º ano 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- As dimensões nas artes: expressão na busca 

de valores e significados. 

 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

 

 

- Manifestações envolvendo as dimensões nas 

linguagens artísticas. 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão a partir das diferentes dimensões 

das linguagens artísticas. 

 

(EF15AR21A) Ressignificar objetos da arte por meio de músicas, imagens, 

textos, movimentos ou outros pontos de partida, de forma intencional e 

reflexiva. 

 

 

Arte e 

tecnologia 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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5º ano 

 

1º Semestre 

 

Arte, 

Civilização e 

Cultura 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Arte como manifestação cultural. 

 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

 

Patrimônio 

cultural 

- Matrizes de formação cultural 

brasileira: Arte indígena1; Arte africana2; 

Arte dos diferentes povos e países. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

Materialidade 

- Meios e suportes nas diferentes 

matrizes culturais: explorações de 

linguagens e técnicas. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e 

não convencionais. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade a partir 

das diferentes matrizes culturais. 

 

 

 

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

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 

                                                           
1 Em cumprimento ao art. 26-A § 2° LDB 9.394/96 alterado pela lei 11.645 de 10/03/08. 
2 Em cumprimento ao art. 26-A § 2° LDB 9.394/96 alterado pela lei 11.645 de 10/03/08. 



 
 

 
 

 

 

5º ano 

 

2º Semestre 

 

Arte e 

Patrimônio  

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Noções conceituais de Patrimônio.  

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

 

Patrimônio 

cultural 

- Patrimônio material e imaterial; 

- Patrimônio material local; 

- Artistas locais3. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

Materialidade 

- Meios e suportes nas diferentes 

matrizes culturais: explorações de 

linguagens e técnicas. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e 

não convencionais. 

Processos de 

criação 

- Expressão e intencionalidade a partir 

das diferentes matrizes culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 

                                                           
3 Em cumprimento ao art. 26 § 2° LDB 9.394/96 alterado pela lei 12.287 de 13/07/11. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

5º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte, 

civilização e 

Cultura 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Música como identidade cultural 

em diferentes épocas e regiões. 

 

(EF15AR03A) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais da música nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 

nacionais. 

 

Materialidade 

 

- Músicas e instrumentos do mundo 

em diferentes épocas e regiões. 

 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade a 

partir da música das diferentes 

culturas. 

 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 

Patrimônio 

cultural 

 

 

- Música, civilização e cultura: 

matrizes formativas. 

 

 

 

 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 



 
 

 
 

 

 

5º ano 

 

2º Semestre 

 

Arte e 

Patrimônio  

 

 

 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Música como identidade cultural 

brasileira. 

 

(EF15AR03A) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais da música nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 

nacionais. 

 

Materialidade 

- Músicas e instrumentos do Brasil 

em diferentes épocas e regiões. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade a 

partir da música brasileira. 

 

 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 

Patrimônio 

cultural 

 

- Patrimônio musical regional 

brasileiro; 

- Patrimônio musical local. 

 

 

 

 

 

 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

5º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte, 

civilização e 

Cultura 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Dança como identidade cultural em 

diferentes épocas e culturas. 

 

(EF15AR03B) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 

estéticas e culturais da dança nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais. 

 

 

Patrimônio 

cultural 

 

 

 

- Dança, civilização e cultura: matrizes 

formativas. 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade na dança a 

partir das diferentes culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. (EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as 

experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 

fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 



 
 

 
 

 

 

5º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Arte e 

Patrimônio  

 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Dança como identidade cultural 

brasileira. 

 

(EF15AR03B) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 

estéticas e culturais da dança nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais. 

 

Patrimônio 

cultural 

 

- Danças folclóricas regionais do Brasil; 

- Dança local. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade a partir da 

dança brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 

coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. (EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as 

experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 

fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

C
ê

n
ic

as
 

        

 

 

 

5º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte, 

civilização e 

Cultura 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Teatro como identidade cultural em 

diferentes povos e épocas. 

 

(EF15AR03C) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 

das artes cênicas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

 

Patrimônio 

cultural 

 

 

- Teatro nas manifestações da 

cultura popular. 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 

relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

 

Materialidade 

 

 Exploração de linguagens e técnicas: 

- Mambembe, circo e auto. 

 

(EF15AR09A) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal 

na construção do movimento cênico. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade no 

teatro. 

 

 

 

 

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

cênicas e processos narrativos criativos nas artes cênicas, explorando desde a teatralidade 

dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e 

culturais. 



 
 

 
 

 

 

 

5º ano 

 

2º Semestre 

 

Arte e 

Patrimônio  

 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Teatro como identidade cultural 

brasileira. 

(EF15AR03C) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 

das artes cênicas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

 

Patrimônio 

cultural 

 

 

- Grupos de teatro regionais e locais. 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 

relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

Sistemas da 

linguagem 

 

- Espaços culturais e locais. 

 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes cênicas (teatros, espaços 

teatrais, profissionais das artes cênicas, etc.). 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade a 

partir do teatro brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

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

cênicas e processos narrativos criativos nas artes cênicas, explorando desde a teatralidade 

dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e 

culturais. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

 

5º ano 

 

 

 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Manifestações envolvendo o patrimônio 

cultural nas linguagens artísticas. 

 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressando-se por meio das matrizes 

culturais nas diferentes linguagens 

artísticas. 

 

 

(EF15AR21A) Ressignificar objetos da arte por meio de músicas, imagens, 

textos, movimentos ou outros pontos de partida, de forma intencional e 

reflexiva. 

 

Patrimônio 

cultural 

 

- Patrimônio cultural: expressão na busca 

de valores e significados. 

 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

 

Arte e tecnologia 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 

animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, 

softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 

   

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
   

 

 

 

 

 

6º ano 

 

1º Semestre 

 

Arte e Mídia 

 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos constitutivos da 

imagem. 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 

escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

Contextos e 

práticas 

-As artes visuais nas diferentes 

mídias: publicidade e propaganda 

(cartaz, ilustração, etc.); - HQ e 

cartoon. 

 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Arte e mídia: leitura crítica e 

produção de sentido. 

 (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 

matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Materialidade - Meios e suportes nas diferentes 

mídias: explorações de linguagens 

e técnicas. 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc.). 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade por 

meio das diferentes mídias. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 

convencionais, alternativos e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições 

temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistemas da 

linguagem 

- Categorias e profissionais das 

artes visuais na mídia. 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, designer, programador visual, etc., estabelecendo 

relações entre os profissionais do sistema das artes visuais. 

Arte e 

tecnologia 

- Representações tecnológicas 

envolvendo as artes visuais e as 

mídias. 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 



 
 

 
 

6º ano 

 

2º Semestre 

 

Produções 

sincréticas 

contemporâne

as 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos constitutivos da arte 

contemporânea: sincretismo, 

hibridismo e interatividade. 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 

escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- Arte contemporânea no Brasil e 

no mundo. 

 (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 

matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Materialidade - Meios e suportes na arte 

contemporânea: explorações de 

linguagens e técnicas. 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc.). 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade em 

arte contemporânea. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 

convencionais, alternativos e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições 

temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Arte e 

tecnologia 

- Representações tecnológicas na 

arte contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

6º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte e Mídia 

 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos da música nas 

diferentes mídias. 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, 

ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 A música na mídia:  

- Indústria cultural; 

- Cultura de massa; 

- Estereótipos; 

- Função da música na 

propaganda. 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus 

contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, 

diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical.  (EF69AR19) 

Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 

aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

Materialidade - Materiais e suportes da música 

na mídia; 

- Jingle nas diferentes mídias (TV, 

internet, rádio, etc.). 

 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, execução e 

apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. 

Processos de 

criação 

- Composição e improvisação 

musical a partir das diferentes 

mídias. 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, 

utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não 

convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. 

Arte e 

tecnologia 

- Representações tecnológicas 

envolvendo a música e as 

mídias. 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 



 
 

 
 

 

6º ano 

 

2º Semestre 

 

Produções 

sincréticas 

contempo-

râneas 

 

 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos da música 

contemporânea. 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, 

ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

 

- Apreciação e análise da 

música contemporânea. 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus 

contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, 

diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical.  (EF69AR19) 

Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 

aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

Materialidade - Materiais e suportes na 

música contemporânea. 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, execução e 

apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. 

Notação e 

registro 

musical 

 

- Partitura não convencional. 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, 

partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de 

registro em áudio e audiovisual. 

Processos de 

criação 

- Composição e improvisação 

em música contemporânea. 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, 

utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não 

convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. 

Arte e 

tecnologia 

- Música contemporânea e 

novas tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

6º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte e Mídia 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Elementos da dança nas 

diferentes mídias. 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, 

abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e 

contemporânea. (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento 

dançado. 

Contextos e 

práticas 

 

Dança e mídia:  

- Indústria cultural; 

- Cultura de massa; 

- Estereótipos. 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da 

dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas. 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Expressão e 

intencionalidade em dança a 

partir das diferentes mídias. 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como 

fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. (EF69AR13) Investigar brincadeiras, 

jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como 

referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo. (EF69AR15) 

Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 

problematizando estereótipos e preconceitos. 

Sistemas da 

linguagem 

- Estudo e apreciação de 

grupos de dança. 

(EF69AR08B) Diferenciar as categorias da dança estabelecendo relações entre os profissionais do 

sistema desta linguagem artística. 

Arte e 

tecnologia 

- Representações 

tecnológicas envolvendo a 

dança e as mídias. 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável. 



 
 

 
 

 

 

6º ano 

 

2º Semestre 

 

Produções 

sincréticas 

contemporâne

as 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Elementos da dança 

contemporânea. 

 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, 

abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e 

contemporânea. (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento 

dançado. 

Contextos e 

práticas 

- Apreciação e análise da 

dança contemporânea. 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da 

dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e 

intencionalidade em dança 

contemporânea: 

improvisação e criação 

coreográfica. 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como 

fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. (EF69AR13) Investigar brincadeiras, 

jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como 

referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo. (EF69AR15) 

Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 

problematizando estereótipos e preconceitos. 

Arte e 

tecnologia 

- Representações 

tecnológicas envolvendo a 

dança contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

C
ê

n
ic

as
 

        

 

 

 

6º ano 

 

1º Semestre 

 

Arte e Mídia 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Elementos das artes cênicas nas diferentes 

mídias. 

 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

 

As artes cênicas e a mídia:  

- Indústria cultural; 

- Cultura de massa; 

- Estereótipos na composição de 

personagens. 

 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional nas 

artes cênicas. (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, 

contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética teatral. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Experimentações em teatro nas diferentes 

mídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 (EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir 

os limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais 

de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

 



 
 

 
 

 

6º ano 

 

2º Semestre 

 

Produções 

sincréticas 

contempo-

râneas 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Elementos das artes cênicas na 

contemporaneidade. 

 

(EF69AR26A) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos contemporâneos (figurinos, adereços, cenário, 

iluminação e sonoplastia). 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- O teatro como linguagem e manifestação 

artístico-cultural. 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 

artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 

categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Improvisação;  

- Processos colaborativos; 

- Interatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 (EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos 

para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir 

os limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais 

de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

 

6º ano 

 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Arte e mídia nas linguagens artísticas. 

 

 (EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes se 

integram às linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), 

gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 

coreográficas, musicais, etc. 

 

 

Materialidade 

 

 

- Arte contemporânea: expressão na busca de 

valores e significados. 

 

(EF69AR05C) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão nas 

diferentes linguagens artísticas.  

 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Sincretismo e hibridismo nas artes.  

 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Arte e 

tecnologia  

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e 

repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 

   

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
   

 

 

 

 

7º ano 

 

1º Semestre 

 

Arte e 

etnia 

Contextos e 

práticas 

 

- Funções do adorno; 

- Diferença entre adorno e joia. 

 (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 

no tempo e no espaço. 

 

Materialidade 

 

Explorações de linguagens e técnicas: 

- Meios e suportes étnicos; 

- Pintura corporal. 

 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Arte étnica: expressão e intencionalidade. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, 

fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos 

e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições 

temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções 

visuais. 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

 

- Representações étnicas nas artes visuais. 

 

 

 

 

 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 



 
 

 
 

 

 

 

7º ano 

 

2º Semestre 

 

Moda e 

estilo 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Moda na cultura urbana: características e 

estilos. 

  

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os 

no tempo e no espaço. 

 

Materialidade 

 

Explorações de linguagens e técnicas: 

- Desenho de moda; 

- Estamparia, fibras e tramas. 

 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Expressão e intencionalidade por meio da 

moda. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, 

fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos 

e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições 

temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções 

visuais. 

Sistemas da 

linguagem 

 

- Autoria e profissionais da moda. 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR08E) Diferenciar as categorias da moda e estilo estabelecendo relações 

entre os profissionais do sistema das artes visuais. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

7º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte e 

etnia 

Contextos e 

práticas 

 

- Arte e etnia na música. 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música 

em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Cantos populares: 

ladainhas, cirandas, 

cantigas, etc. 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclore, design etc.). 

 

Materialidade 

 

 - Meios e suportes étnicos 

na música. 

 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos 

musicais diversos. 

 

Processos de 

criação 

 

 - Música étnica: expressão 

e intencionalidade. 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 

coletiva e colaborativa. 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

- Música étnica: indígena, 

africana, aborígene, etc. 

 

 

 

 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 



 
 

 
 

 

 

7º ano 

 

2º Semestre 

 

Moda e 

estilo 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Moda e estilo na música. 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música 

em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Movimentos musicais 

nacionais: influências, 

características e estilos.  

(EF69AR33A) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da música. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Moda e estilo na música: 

expressão e 

intencionalidade. 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 

coletiva e colaborativa. 

Sistemas da 

linguagem 

- Autoria na música. (EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

 

Patrimônio 

Cultural 

- Bossa nova;  

- Samba;  

- Tropicalismo; 

- Jovem guarda, etc. 

 

 

 

 

 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

7º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte e 

etnia 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Arte e etnia na dança. 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e 

encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e 

grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Danças populares e folclóricas 

com referências étnicas. 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclore, design etc.). 

 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

 

 

- Adorno e composição do espaço e 

movimento na dança. 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança 

de diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em grupo. (EF69AR14) Analisar e 

experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e 

espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação 

coreográfica. 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

 

- Samba; 

- Frevo; 

- Capoeira. 

 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 



 
 

 
 

 

 

7º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Moda e 

estilo 

 

Contextos e 

práticas 

- Danças na cultura urbana: 

características e estilos. 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e 

encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e 

grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

 

 

- Adorno e composição do espaço e 

movimento na dança. 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança 

de diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em grupo. (EF69AR14) Analisar e 

experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e 

espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação 

coreográfica. 

Sistemas da 

linguagem 

- Autoria em diferentes grupos de 

dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR08B) Diferenciar as categorias da dança estabelecendo relações entre os 

profissionais do sistema desta linguagem artística. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

C
ê

n
ic

as
 

        

 

 

7º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Arte e 

etnia 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Influências étnicas no teatro. 

 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional nas 

artes cênicas. 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Composição cênica: adorno,  

indumentária, objetos, iluminação, 

sonoplastia, cenografia, etc.  

  

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

 

- Composição, expressão e intencionalidade 

cênica. 

 

 

 

 

 

  

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 

 



 
 

 
 

 

 

 

7º ano 

 

2º Semestre 

 

Moda e 

estilo 

 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Diferentes estilos cênicos. 

 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional nas 

artes cênicas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Composição, expressão e intencionalidade 

cênica. 

  

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 

 

Sistemas da 

linguagem 

 

 

 

 

- Autoria e concepção cênica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR08C) Diferenciar as categorias das artes cênicas estabelecendo 

relações entre os profissionais do sistema desta linguagem artística. 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

7º ano 

 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Etnia, moda e estilo nas linguagens artísticas. 

 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Etnia, moda e estilo: expressão na busca de 

valores e significados. 

 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

 

Arte e 

tecnologia 

 

 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e 

repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 

   

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
   

 

 

 

 

 

 

8º ano 

 

1º Semestre 

 

Design 

 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos e categorias do design. (EF69AR04A) Analisar os elementos constitutivos do design na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Design, forma, função e o significado 

dos objetos. 

 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 

diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes 

contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

- História do design. 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 

artesanato, folclore, design etc.). 

 

Materialidade 

- Meios, suportes, linguagens e técnicas: 

design gráfico e de produto; programação 

visual; ilustração; overprint; silkscreen; 

arte postal, etc. 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Design gráfico e projeto do produto: 

sustentabilidade e ergonomia. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 

recursos convencionais, alternativos e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Sistemas da 

linguagem 

- Profissionais do design: programador 

visual; designer industrial, digital, gráfico, 

de produto; ilustrador; etc. 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, 

designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais. 

Arte e 

tecnologia 

- Design digital; 

- Web design. 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 

reflexivo, ético e responsável. 



 
 

 
 

 

8º ano 

2º Semestre 

 

Laboratório 

de criação 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Relações entre ciência, técnica e 

criação. 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte. 

 

Materialidade 

- Explorações de linguagens e técnicas: 

laboratório de criação. 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia, performance, etc.). 

Processos de 

criação 

 

- Etapas de um projeto (concepção e 

execução). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 

recursos convencionais, alternativos e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

8º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Design 

 

 

Elementos 

da 

linguagem 

 

 

- Forma musical: 

unitária, binária, 

ternária, rondó, tema e 

variação. 

 

 

 

 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música por meio de 

recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas 

de composição/criação, execução e apreciação musicais. 

 

 

Processos 

de criação 

 

 

 

- Composição musical: 

pesquisa e elaboração. 

 

 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas 

sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 

eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de 

maneira individual, coletiva e colaborativa. 

 

 

Notação e 

registro 

musical 

 

 

- Partitura convencional 

e não convencional. 

 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação 

musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), 

bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 



 
 

 
 

 

8º ano 

 

2º Semestre 

 

Laboratório 

de criação  

 

 

 

Processos 

de criação 

 

 

- Composição musical: 

etapas de criação. 

 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas 

sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 

eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de 

maneira individual, coletiva e colaborativa. 

 

 

Notação e 

registro 

musical 

 

- Partitura convencional 

e não convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação 

musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), 

bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

8º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Design 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Linguagens da dança: clássica, moderna e 

contemporânea. 

 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 

representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando 

composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

 

- Poéticas pessoais: elementos individuais e 

adquiridos. 

 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 

criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança 

vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos 

e preconceitos. 

 

 

Sistemas da 

linguagem 

 

 

- Grupos de dança: linguagens e 

características. 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR08B) Diferenciar as categorias da dança estabelecendo relações 

entre os profissionais do sistema desta linguagem artística. 



 
 

 
 

 

 

 

8º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Laboratório 

de criação 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Linguagens da dança: apreciação, análise e 

criação. 

 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 

representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando 

composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

 

 

 

Materialidade 

 

 

 

- Explorações de linguagens e técnicas: 

laboratório de criação. 

 

(EF69AR05A) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão em 

dança. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Etapas de um projeto em dança (concepção 

e execução); 

- Elaboração coreográfica: individual e 

coletiva. 

 

 

 

 

 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 

criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. 

(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança 

vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos 

e preconceitos. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

C
ê

n
ic

as
 

        

 

 

8º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Design 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Cenário, objetos de cena e adereços. 

 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Estudo e apreciação de grupos de teatro. 

 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional nas 

artes cênicas. 

 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Projetos de cenários: concepção e execução. 

  

 (EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 

 

 

Sistemas da 

linguagem 

 

- Os profissionais do teatro e suas funções. 

 

 

 

 

 

(EF69AR08C) Diferenciar as categorias das artes cênicas estabelecendo 

relações entre os profissionais do sistema desta linguagem artística. 

 



 
 

 
 

 

 

 

8º ano 

 

2º Semestre 

 

Laboratório 

de criação  

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Presença cênica; 

- Relação ator e público; 

- Uso da voz. 

 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Linguagens do teatro: clássico, moderno e 

contemporâneo. 

 

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional nas 

artes cênicas. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Etapas de um projeto de teatro (concepção 

e execução). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

 

8º ano 

 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Design e processo de criação nas linguagens 

artísticas. 

 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

Materialidade 

e Processos de 

criação 

 

 

- Design e laboratório de criação: expressão na 

busca de valores e significados. 

 

(EF69AR05C) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão nas 

diferentes linguagens artísticas. (EF69AR32) Analisar e explorar, em 

projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens 

artísticas. 

 

 

Arte e 

tecnologia 

 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e 

repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
  

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 

   

A
rt

e
s 

V
is

u
ai

s 
   

 

 

 

 

9º ano 

 

1º Semestre 

 

Fotografia 

 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos da fotografia: luz, sombra, 

enquadramento, ponto de vista, etc.; 

- Diferença entre: olhar e ver; olhar e 

selecionar. 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 

tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Fotografia: o foco e a intenção do 

olhar; 

- Fotografia como linguagem artística. 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 

matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço. 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

- Fotografia como registro histórico. (EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando 

as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte. 

Materialidade - Explorações de linguagens e técnicas da 

fotografia. 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e intencionalidade em 

fotografia. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 

recursos convencionais, alternativos e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Arte e 

tecnologia 

- Fotografia e recursos digitais. 

 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável. 



 
 

 
 

 

 

 

9º ano 

 

2º Semestre 

 

Cinema 

 

 

Elementos da 

linguagem 

- Elementos da linguagem cinematográfica: 

montagem, iluminação, ponto de vista, 

enquadramento, narrativa, personagens, 

etc.; 

- Leitura da imagem em movimento. 

 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 

tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- História do cinema; 

- Gêneros do cinema. 

 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em 

obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, 

de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes 

estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Expressão e intencionalidade por meio 

da linguagem cinematográfica. 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 

recursos convencionais, alternativos e digitais. (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. 

Arte e 

tecnologia 

- Recursos tecnológicos audiovisuais; 

- Efeitos especiais; 

- Animação/stop motion. 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

M
ú

si
ca

 
                          

M
ú

si
ca

 

    

 

 

 

 

9º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Fotografia 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Foco e percepção: 

intenção sonora na música. 

  

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Recursos utilizados para 

atrair a atenção do 

ouvinte. 

 

 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, 

canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. 

 

Materialidade 

 

 

- Cenários musicais: meios 

e suportes. 

 

 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos 

musicais diversos. 

 

Processos de 

criação 

 

- Ambientes sonoros: 

composição musical com 

sons do cotidiano. 

 

 

 

 

 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 

coletiva e colaborativa. 



 
 

 
 

 

 

9º ano 

 

2º Semestre 

 

Cinema 

 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

- Trilha sonora; 

- Gêneros Musicais; 

- Uso estratégico do som. 

 

  

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Estrutura e conteúdo da 

música no cinema. 

 

 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, 

canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. 

 

Materialidade 

 

 

- Meios e suportes da 

música no cinema. 

 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos 

musicais diversos. 

 

Processos de 

criação 

 

- Expressão e comunicação: 

música no cinema. 

 

 

 

 

 

 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 

coletiva e colaborativa. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

D
an

ça
 

             

 

 

 

 

9º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Fotografia 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Composição cênica na dança. 

 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das 

formas da dança em sua história tradicional e contemporânea. 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- Foco e percepção: intenção na dança. 

 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 

representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando 

composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

 

Materialidade 

 

 

- Recursos utilizados para atrair a atenção 

do espectador. 

 

 

(EF69AR05A) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística em dança. 

 

 

Processos de 

criação 

 

- Composição coreográfica individual e 

coletiva. 

 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 

criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios.  (EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 

problematizando estereótipos e preconceitos. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

9º ano 

 

2º Semestre 

 

 

Cinema 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- A dança no cinema: musicais; 

representações coreográficas e outras 

referências. 

 

 

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 

representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando 

composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

 

Elementos da 

linguagem 

 

- Expressão e narrativa corporal. 

 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das 

formas da dança em sua história tradicional e contemporânea. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Composição coreográfica individual e 

coletiva com referências no cinema. 

 

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e 

criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. (EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos, 

problematizando estereótipos e preconceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

C
ê

n
ic

as
 

 

 

 

9º ano 

 

1º Semestre 

 

 

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Fotografia de cena: 

foco e composição. 

 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 

 

Materialidade 

 

 

 

- Recursos utilizados para atrair a atenção do 

espectador. 

 

 

(EF69AR05B) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística nas artes cênicas. 

 

Processos de 

criação 

 

 

 

- Composição cênica: individual e coletiva. 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9º ano 

 

2º Semestre 

 

Cinema 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

- A linguagem do cinema: interpretação e 

pesquisa de personagens e cenas. 

 

 

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, 

contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação da estética teatral. 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

- Interpretação no teatro e no cinema. 

 

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

 

Materialidade 

 

 

 

- Recursos cinematográficos. 

 

 

(EF69AR05B) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística nas artes cênicas. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Construção da personagem; 

- Direção de cena. 

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em 

textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), 

caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação 

e sonoplastia e considerando a relação com o espectador. 

 

Sistemas da 

linguagem 

 

- Os profissionais do cinema e suas funções: 

produtor, diretor, cineasta, ator, maquiador, 

figurinista, etc. 

 

 

(EF69AR08C) Diferenciar as categorias das artes cênicas estabelecendo 

relações entre os profissionais do sistema desta linguagem artística. 



 
 

 
 

Linguagem 

Artística 
Ano/Semestre 

Tema gerador 

Objetos de 

Conhecimento 
Conteúdos Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

A
rt

e
s 

In
te

gr
ad

as
 

   

 

 

 

 

 

 

 

9º ano 

 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

- O cinema e as diferentes linguagens 

artísticas. 

 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

Processos de 

criação 

 

 

- Criação e produção cinematográfica e 

audiovisual. 

 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

 

 

Patrimônio 

Cultural 

 

 

 

 

- Fotografia e cinema brasileiro. 

 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 

de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

 

 

Arte e 

tecnologia 

 

 

- Exploração e registros tecnológicos e 

artísticos. 

 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e 

repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

 



CIÊNCIAS 
NATURAIS



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

1º ano/ 
1º Bim. 

Terra e 
Universo 

 

Escalas de tempo O tempo passa: 
● Dia: manhã, tarde e noite. 
● Amanhecer: o que tem no dia. 
● Anoitecer: o que tem na noite. 
● Dias da semana. 
● Meses do ano. 

 
Fenômenos naturais: 

• Chuva e sol. 

• Calor e frio. 
 
O dia a dia na escola: 

● Rotina de atividades escolares. 
 

(EF01CI05) identificar e nomear diferentes 
escalas de tempo: os períodos diários 
(manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 
 
(EF01CI06) selecionar exemplos de como a 
sucessão de dias e noites orienta o ritmo de 
atividades diárias de seres humanos e de 
outros seres vivos. 
 
(EF01CI07BRU) observar e descrever os 
fenômenos naturais que ocorrem no dia a 
dia, relacionando-os com os impactos 
ambientais. 
 

1º ano/ 
2º Bim. 

Vida e 
Evolução 

Corpo humano 
 

Respeito à 
diversidade 

Corpo humano: 
● Esquema corporal: cabeça, 

tronco, membros superiores e 
inferiores.  

● Órgãos externos: órgãos dos 
sentidos.  

● Órgãos internos: cérebro, 
coração, pulmão, estômago e 
intestino.  

● Diferenças anatômicas e 
sexuais: crescimento, 
movimento corporal, sono e 
descanso. 

 
Família: 

● Identidade das famílias. 
● Minha família.  
● Meus amigos.  

(EF01CI02) localizar, nomear e representar 
graficamente (por meio de desenhos) 
partes do corpo humano e explicar suas 
funções. 
 
(EF01CI04) comparar características físicas 
entre os colegas, reconhecendo a 
diversidade e a importância da valorização, 
do acolhimento e do respeito às diferenças. 
 
(EF01CI08BRU) reconhecer as semelhanças 
e as diferenças entre os seres humanos e 
promover atitudes de respeito às 
individualidades. 
 
(EF01CI09BRU) descrever a história dos 
familiares e da comunidade, relacionando a 



 
 

 
 

fatos importantes sobre o nascimento e 
desenvolvimento. 

1º ano/ 
3º Bim 

Vida e 
Evolução 

Corpo humano 
 
 

Saúde: 
● Higiene corporal.  
● Produtos de higiene.  
● Higiene do ambiente: casa, rua 

e escola.  
● Prevenção de doenças. 
● Acidentes domésticos. 

 
Vacinas: 

● Importância da vacinação para 
prevenção das doenças 
relacionadas à higiene corporal 
e do ambiente. 

(EF01CI03) discutir as razões pelas quais os 
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos 
antes de comer, escovar os dentes, limpar 
os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são 
necessários para a manutenção da saúde. 
 
(EF01CI10BRU) realizar práticas de higiene 
com as crianças no ambiente escolar para 
apropriação do conhecimento. 
 
 
(EF01CI11BRU) apresentar as vacinas como 
forma de prevenção de doenças e a 
importância de manter a carteira de 
vacinação em ordem.   
 

1º ano/ 
4º Bim 

Vida e 
Evolução 

Corpo humano 
 
 

Alimentação: 
● Hábitos alimentares. 
● Higiene dos alimentos.  
● Origem dos alimentos. 

(EF01CI12BRU) conhecer a origem dos 
alimentos, as práticas de higiene e discutir 
os hábitos alimentares adequados para o 
funcionamento e a saúde do organismo. 

Matéria e 

Energia 

Características 

dos materiais 

Os brinquedos são diferentes: 
● Características dos materiais 

que compõem os objetos de 
uso cotidiano (brinquedos, 
móveis, materiais escolares, 
etc.). 

● Descarte/destinação corretos 
dos objetos de uso cotidiano. 

(EF01CI01) comparar características de 
diferentes materiais presentes em objetos 
de uso cotidiano, discutindo sua origem, os 
modos como são descartados e como 
podem ser usados de forma mais 
consciente. 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

2º ano 
1º B 

Terra e 

Universo 

Movimento 
aparente do Sol no 

céu 
 

O Sol como fonte 
de luz e calor 

Características do Planeta 
Terra: 

● Formato. 
● Composição. 
● Localização no 

Sistema Solar. 
● Movimentos de 

Rotação e Translação. 
 
Observando o céu: 

● Astros luminosos.  
● Astros iluminados. 
● Sol: luz e calor.  
● Calor do sol em 

diferentes materiais. 
 

 
(EF02CI07) descrever as posições do Sol em 
diversos horários do dia e associá-las ao tamanho 
da sombra projetada. 
 
(EF02CI08) comparar o efeito da radiação solar 
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de 
superfície (água, areia, solo, superfícies escura, 
clara e metálica etc.). 

2º ano 
2º B 

Vida e 
Evolução 

Seres vivos no 
ambiente 

 
Plantas 

Os seres vivos no ambiente: 
● Os componentes do 
ambiente. 
● As necessidades dos 
seres vivos (animais e 
vegetais). 
 

Plantas: 

• Os diferentes tipos de 
vegetais. 

● Plantas cultivadas. 
● Plantas espontâneas. 
● Plantas nativas 
ameaçadas de extinção. 

(EF02CI04) descrever características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local 
onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu 
cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles 
vivem. 
 
(EF02CI05) investigar a importância da água e da 
luz para a manutenção da vida de plantas em geral. 
 
(EF02CI06) identificar as principais partes de uma 
planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a 
função desempenhada por cada uma delas, e 
analisar as relações entre as plantas, o ambiente e 
os demais seres vivos. 



 
 

 
 

2º ano 
3º B 

Vida e 
Evolução 

 
Plantas 

Plantas: 

• As partes das plantas: 
raiz, caule, folhas, 
flores, frutos e 
sementes. 

• Reprodução dos 
vegetais. 

• Os vegetais e as 

relações com os seres 

humanos. 

2º ano 
4º B 

Matéria e 
Energia 

Propriedades e 
usos dos materiais 

 
Prevenção de 

acidentes 
domésticos 

O corpo e o Ambiente: 
● Os sentidos: tato, 

visão, olfato, paladar e 
audição. 

 
Materiais do dia a dia: 

● Do que isso é feito. 
● Materiais rígidos e 

flexíveis. 
● Materiais translúcidos 

e opacos. 
 
Cuidados com os materiais do 
dia a dia: 

● Objetos cortantes e 
inflamáveis. 

● Eletricidade 
(acidentes). 

● Produtos de higiene e 
limpeza (acidentes). 

● Medicamentos 
(acidentes). 

(EF02CI09BRU) reconhecer a importância dos 
órgãos do sentido para interpretar o ambiente.   
 
(EF02CI01) identificar de que materiais (metais, 
madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que 
fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos 
são utilizados e com quais materiais eram 
produzidos no passado. 
 
(EF02CI02) propor o uso de diferentes materiais 
para a construção de objetos de uso cotidiano, 
tendo em vista algumas propriedades desses 
materiais (flexibilidade, dureza, transparência 
etc.). 
 
(EF02CI03) discutir os cuidados necessários à 
prevenção de acidentes domésticos (objetos 
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos etc.). 

 



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

3º ano 
1º B 

Terra e 
Universo 

Características 
da Terra 

 
Observação do 

céu 
 

Usos do solo 

Planeta Terra: 

• Características. 
● Sol: luz e calor. 
● Lua: fases da lua. 
● Movimento de rotação e 

translação. 
Observação do céu: 

● O céu diurno. 
● Céu noturno. 

Ar: 
● Importância para os seres 

vivos. 
● Composição e poluição do ar. 

Usos do solo: 
● Tipos de solo. 
● O solo e a sua relação com os 

vegetais.  
● Ameaças ao solo.  
● Uso e ocupação.  
● Importância para a 

agricultura. 
Importância das plantas para o meio 
ambiente e seres vivos:  

● Uso medicinal. 
● Liberação de oxigênio. 
● Alimentos de origem vegetal. 

Água: 
● Importância, tratamento, 

desperdício, abastecimento. 
● Resíduos sólidos e coleta de 

lixo 

(EF03CI07) identificar características da Terra 
(como seu formato esférico, a presença de 
água, solo etc.), com base na observação, 
manipulação e comparação de diferentes 
formas de representação do planeta (mapas, 
globos, fotografias etc.). 
 
(EF03CI08) observar, identificar e registrar os 
períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, 
demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis 
no céu. 
 
(EF03CI09) comparar diferentes amostras de 
solo do entorno da escola com base em 
características como cor, textura, cheiro, 
tamanho das partículas, permeabilidade etc. 
 
(EF03CI10) identificar os diferentes usos do 
solo (plantação e extração de materiais, dentre 
outras possibilidades), reconhecendo a 
importância do solo para a agricultura e para a 
vida. 
 
(EF03CI16BRU) identificar a água como um 

recurso indispensável à vida, verificando a 

importância da sua preservação e uso 

racional. 

(EF03CI11BRU) discutir sobre a produção e o 
descarte correto de lixo para a manutenção da 
vida no Planeta Terra. 
 
 
 



 
 

 
 

3º ano 
2º B 

Matéria e 
Energia 

Produção de som 
 

Efeitos da luz 
nos materiais 

 
Saúde auditiva e 

visual 

Tipos de material: 
● Materiais naturais. 
● Materiais artificiais. 

Materiais do dia a dia: 
● Argila. 
● Metais.  
● Vidro. 
● Plástico. 

O som dos objetos:  
● Os sons em diferentes meios 

(sólidos líquidos e gasosos). 
● Sons a partir da vibração de 

diversos objetos. 
Os materiais e a água: 

● Materiais impermeáveis. 
● Materiais permeáveis. 

Os materiais e a luz: 
● Opacos. 
● Transparentes. 
● Translúcidos.  

De onde vêm as invenções? 
As invenções que usamos no dia a 
dia. 
Modos de produção. 

(EF03CI01) produzir diferentes sons a partir da 
vibração de variados objetos e identificar 
variáveis que influem nesse fenômeno. 
 
(EF03CI02) experimentar e relatar o que ocorre 
com a passagem da luz através de objetos 
transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, 
prismas, água etc.), no contato com superfícies 
polidas (espelhos) e na intersecção com 
objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e 
outros objetos de uso cotidiano). 
 
(EF03CI03) discutir hábitos necessários para a 
manutenção da saúde auditiva e visual 
considerando as condições do ambiente em 
termos de som e luz. 
 
(EF03CI12BRU) relacionar as descobertas e as 
invenções com os tipos de materiais que são 
produzidos com a criatividade humana. 

3º ano 
3º B 

Vida e 
Evolução 

Características e 
desenvolvimento 

dos animais 
 

Animais vertebrados – peixes, 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos: 

● Características gerais (o 
corpo dos animais 
vertebrados), reprodução, 
alimentação (carnívoros, 
herbívoros e onívoros) e 
habitat.  

● Características sobre o modo 
de vida. 

● Animais em extinção. 
●  Alimentos de origem animal. 

(EF03CI04) identificar características sobre o 
modo de vida (o que comem, como se 
reproduzem, como se deslocam etc.) dos 
animais mais comuns no ambiente próximo. 
 
(EF03CI05) descrever e comunicar às 
alterações que ocorrem desde o nascimento 
em animais de diferentes meios terrestres ou 
aquáticos, inclusive o homem. 
 
(EF03CI06) comparar alguns animais e 
organizar grupos com base em características 



 
 

 
 

Animais invertebrados: 
● Características gerais. 
● Os invertebrados e os outros 

seres vivos. 

externas comuns (presença de penas, pelos, 
escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 

3º ano 
4º B 

Vida e 
Evolução 

Características e 
desenvolvimento 

dos vegetais 
 

Vegetais: 

• Características gerais. 

• Partes das plantas e funções.  

• Reprodução das plantas. 

• Tipos de plantas: aquáticas, 
terrestres e aéreas. 

Importância das plantas para o meio 
ambiente e demais seres vivos: 

● Uso medicinal, liberação de 
oxigênio, alimentos de 
origem vegetal. 

 
Funções rítmicas/ciclo de vida dos 
vegetais:  

● Frutificação de algumas 
plantas e as estações dos 
anos. 

 
(EF03CI13BRU) identificar as características 
dos vegetais, os tipos de plantas que ocorrem 
em diferentes ambientes e o ciclo de vida. 
 
(EF03CI14BRU) discutir a importância das 
plantas para o meio ambiente e promover 
debates sobre o uso medicinal. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

4º ano 
1º B 

Terra e 
Universo 

Pontos cardeais 
 

Calendários, 
fenômenos 

cíclicos e cultura 

O comportamento dos astros e os seres 
humanos: 

● Os movimentos da Terra. 
● Os movimentos da Lua. 
● A marcação do tempo: os calendários. 
● A localização no espaço: os pontos 

cardeais. 
● A bússola magnética. 

(EF04CI09) identificar os pontos cardeais, 
com base no registro de diferentes posições 
relativas do Sol e da sombra de uma vara 
(gnômon). 
 
(EF04CI10) comparar as indicações dos 
pontos cardeais resultantes da observação 
das sombras de uma vara (gnômon) com 
aquelas obtidas por meio de uma bússola. 
 
(EF04CI11) associar os movimentos cíclicos 
da Lua e da Terra a períodos de tempo 
regulares e ao uso desse conhecimento para 
a construção de calendários em diferentes 
culturas. 

4º ano 
2º B 

Vida e 
Evolução 

Cadeias 
alimentares 

simples 
 
 

Diversidade da vida – Seres Vivos: 
● As características dos seres vivos. 
● O estudo dos seres vivos. 
● Grupos de seres vivos: as plantas, os 

animais, os fungos, as algas e as 
bactérias. 

● Seres produtores, consumidores e 
decompositores. 

● Os ecossistemas: a vida no ambiente. 
 
A cadeia Alimentar: 

● Fluxo de energia na cadeia alimentar. 
● Ciclo da matéria. 
● Energia e matéria nas cadeias 

alimentares. 

(EF04CI04) analisar e construir cadeias 
alimentares simples, reconhecendo a 
posição ocupada pelos seres vivos nessas 
cadeias e o papel do Sol como fonte 
primária de energia na produção de 
alimentos. 
 
(EF04CI05) descrever e destacar 
semelhanças e diferenças entre o ciclo da 
matéria e o fluxo de energia entre os 
componentes vivos e não vivos de um 
ecossistema. 
 
(EF04CI06) relacionar a participação de 
fungos e bactérias no processo de 



 
 

 
 

● Alterações na cadeia alimentar. 
 

decomposição, reconhecendo a 
importância ambiental desse processo. 
 
(EF04CI07) verificar a participação de 
microorganismos na produção de 
alimentos, combustíveis, medicamentos, 
entre outros. 

4º ano 
3º B 

Matéria 
e Energia 

Misturas 
 

Transformações 
reversíveis e não 

reversíveis 

A matéria tem propriedades:  
● Matéria e material. 
● Uso dos materiais (ásperos, macios, 

frágeis, resistentes, flexíveis, rígidos). 
● Volume e massa.  
● A matéria tem volume e massa. 

 
A matéria se transforma: 

● Estados físicos da matéria (sólido, 
líquido, gasoso). 

 
Transformações dos materiais: 

● Transformações reversíveis e 
irreversíveis. 

● Reciclagem. 
 

(EF04CI01) identificar misturas na vida 
diária, com base em suas propriedades 
físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição. 
 
(EF04CI02) testar e relatar transformações 
nos materiais do dia a dia quando expostos 
a diferentes condições (aquecimento, 
resfriamento, luz e umidade). 
 
(EF04CI03) concluir que algumas mudanças 
causadas por aquecimento ou resfriamento 
são reversíveis (como as mudanças de 
estado físico da água) e outras não (como o 
cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 

4º ano 
4º B 

Vida e 
Evolução 

Microorganismos Saúde pessoal e coletiva: 
● Higiene pessoal. 
● A saúde da mente: sono e lazer. 
● Saúde Coletiva: a transmissão de 

doenças, vacinas. 
● Alimentação Saudável – origem dos 

alimentos, alimentos frescos e 

minimamente processados, alimentos 

industrializados, microorganismos e a 

produção de alimentos, cuidados com 

os alimentos. 

(EF04CI08) propor a partir do 

conhecimento das formas de transmissão 

de alguns microrganismos (vírus, bactérias 

e protozoários), atitudes e medidas 

adequadas para prevenção de doenças a 

eles associadas. 

(EF04CI01BRU) Reconhecer a importância 

da alimentação saudável como fator 

determinante para a promoção e 

manutenção da saúde. 



 
 

 
 

 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

5º ano 
1º B 

Terra e 
Universo 

Constelações e 
mapas celestes 

 
Movimento de 

rotação da Terra 
 

Periodicidade das 
fases da Lua 

 
Instrumentos 

óticos 

Instrumentos de 
observação: 

● A luneta de Galileu. 
● Novos 

instrumentos: 
binóculos e 
telescópios. 

 
Viagens e equipamentos 
espaciais: 

● Viagem à Lua. 
● Equipamentos 

espaciais. 
 
A Terra se move: 

● Rotação da Terra: 
dias e noites. 

● Movimento de 
translação e o ano. 

 
A lua se move: 

● Fases da lua. 
 
Modelos astronômicos do 
passado: 

● Aristóteles: a Terra 
como centro do 
Universo. 

● Copérnico e Galileu: 
o Sol como centro 
do Universo. 

(EF05CI10) identificar algumas constelações no céu, 
com o apoio de recursos (como mapas celestes e 
aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano 
em que elas são visíveis no início da noite. 
 
(EF05CI11) associar o movimento diário do Sol e das 
demais estrelas no céu ao movimento de rotação da 
Terra. 
 
(EF05CI12) concluir sobre a periodicidade das fases da 
Lua, com base na observação e no registro das formas 
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois 
meses. 
 
(EF05CI13) projetar e construir dispositivos para 
observação à distância (luneta, periscópio etc.), para 
observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) 
ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e 
discutir usos sociais desses dispositivos. 
 



 
 

 
 

5º ano 
2º B 

Matéria e 
Energia 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

 
Ciclo hidrológico 

 
 

Energia e calor: 
● Formas de energia. 
● Transformações de 

energia. 
● Energia luminosa. 
● Eletricidade. 
● Magnetismo. 
● Energia térmica e 

calor. 
● Efeitos do calor. 
● Materiais 

condutores de calor. 
 
O ar: 

● Onde está o ar. 
● Propriedades do ar. 
● Alterações na 

atmosfera terrestre. 
 
Ciclo hidrológico: 

● Onde está a água. 
● Estados físicos e 

características da 
água.  

● Mistura com água.  
● O ciclo da água. 

 

(EF05CI01) explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, 
respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas 
a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre 
outras. 
 
(EF05CI02) aplicar os conhecimentos sobre as 
mudanças de estado físico da água para explicar o 
ciclo hidrológico e analisar suas implicações na 
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, 
no provimento de água potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou locais). 
 
(EF05CI03) selecionar argumentos que justifiquem a 
importância da cobertura vegetal para a manutenção 
do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos 
de água e da qualidade do ar atmosférico. 
 
(EF05CI04) identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas para 
discutir e propor formas sustentáveis de utilização 
desses recursos. 
 
 

 

 



 
 

 
 

5º 
ano 
3º B 

Matéria e 
Energia 

Consumo consciente 
 

Reciclagem 

O ambiente e a saúde da 
população: 

● Poluição do ar. 
● Poluição da água. 
● Água e saneamento 

básico. 
● Combate ao desperdício 

de água. 
● Lixo e saneamento básico. 
● Lixo e suas consequências 

para o meio ambiente. 
● Redução da produção de 

resíduos. 

EF05CI05) construir propostas coletivas para um 

consumo mais consciente e criar soluções 

tecnológicas para o descarte adequado e a 

reutilização ou reciclagem de materiais 

consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

Vida e 
Evolução 

Integração entre os 
sistemas digestório, 

respiratório e 
cardiovascular 

Estrutura (célula, tecido, órgão e 
sistema), funcionamento, 
doenças e integração dos 
sistemas:  

● Digestório. 
● Respiratório. 
● Cardiovascular. 

(EF05CI06) selecionar argumentos que 
justifiquem por que os sistemas digestório e 
respiratório são considerados corresponsáveis 
pelo processo de nutrição do organismo, com 
base na identificação das funções desses sistemas. 
 
(EF05CI07) justificar a relação entre o 
funcionamento do sistema cardiovascular, a 
distribuição dos nutrientes pelo organismo e a 
eliminação dos resíduos produzidos. 



 
 

 
 

5º 
ano 
4º B 

Vida e 
Evolução 

Nutrição do 
organismo 

 
Hábitos alimentares 

 
 

Nossa alimentação: 
● Alimentos e nutrientes. 
● A conservação dos 

alimentos. 
● Alimentação saudável. 
● Problemas ligados à 

alimentação. 

• Obesidade e desnutrição. 
 
 
As transformações no corpo e o 
sistema Reprodutor: 

● Fases da vida. 
● A reprodução humana. 
●  Infecção sexualmente 

transmissível (IST). 
 

(EF05CI08) organizar um cardápio equilibrado 
com base nas características dos grupos 
alimentares (nutrientes e calorias) e nas 
necessidades individuais (atividades realizadas, 
idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do 
organismo. 
 
(EF05CI09) discutir a ocorrência de distúrbios 

nutricionais (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.). 

(EF03CI14BRU) identificar as transformações que 

ocorrem no corpo desde a infância até a fase 

adulta, a reprodução humana e as infecções 

sexualmente transmissíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

6º ano 
1ºB 

Matéria e 
Energia 

Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas 

 
Materiais 
sintéticos 

 
Transformações 

químicas 

A água: 
● Importância da água para 

vida. 
● Distribuição da água na 

Terra. 
● Estados físicos da água. 
● Ciclo da água. 
● Propriedades da água. 
● Água enquanto solvente 

universal. 
● Formas de consumo, 

escassez e uso 
indiscriminado (indústria, 
agropecuária e consumo 
doméstico). 

● Fontes poluidoras da água. 
● Saneamento básico: 

tratamento da água e 
esgoto. 

 
Substâncias e misturas: 

● Substâncias simples, 
compostas, puras e 
misturas. 

● Misturas homogêneas e 
heterogêneas. 

● Técnicas de separação de 
misturas. 

● Destilação do petróleo: 
produção de combustíveis 
por meio de separação de 
misturas. 

 

(EF06CI16BRU) identificar a água como um 

recurso indispensável à vida, verificando a 

maneira como está distribuída no planeta 

Terra e a importância da sua preservação e 

uso racional. 

(EF06CI17BRU) reconhecer os estados físicos 

da água e suas transformações, percebendo 

que ela participa de um ciclo contínuo causado 

pela energia solar. 

 (EF06CI01) classificar como homogênea ou 
heterogênea a mistura de dois ou mais 
materiais (água e sal, água e óleo, água e areia 
etc.). 
 
(EF06CI02) identificar evidências de 
transformações químicas a partir do resultado 
de misturas de materiais que originam 
produtos diferentes dos que foram misturados 
(mistura de ingredientes para fazer um bolo, 
mistura de vinagre com bicarbonato de sódio 
etc.). 
 
(EF06CI03) selecionar métodos mais 
adequados para a separação de diferentes 
sistemas heterogêneos a partir da 
identificação de processos de separação de 
materiais (como a produção de sal de cozinha, 
a destilação de petróleo, entre outros). 
 
(EF06CI04) associar a produção de 
medicamentos e outros materiais sintéticos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, 



 
 

 
 

Transformações químicas e físicas: 
● Características das 

transformações químicas. 
● Características das 

transformações físicas. 
● Transformações químicas 

naturais e induzidas. 

 
Materiais sintéticos: 

● Materiais orgânicos e 
inorgânicos: origem, 
composição, utilização, 
produção e decomposição. 

● Medicamentos naturais e 
sintéticos: benefícios e 
riscos à saúde. 

● Biodegradação e a 
problemática do lixo. 

● Ciência e tecnologia no 
desenvolvimento de 
materiais sintéticos. 
 

reconhecendo benefícios e avaliando impactos 
socioambientais. 
 
 



 
 

 
 

6º ano 
2ºB 

Terra e 
Universo 

 

Forma, estrutura e 
movimentos da 

Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeta Terra: 
● Estrutura da Terra (do 

núcleo à atmosfera): 
hidrosfera, litosfera e 
atmosfera. 

● Estrutura interna (núcleo, 
manto e crosta) e suas 
características. 

● Estrutura e composição da 
atmosfera terrestre. 

 
Crosta terrestre: 

● As rochas (sedimentares, 
magmáticas ou ígneas, 
metamórficas) e suas 
características. 

● Solos: formação, tipos e 
suas características. 

● As rochas sedimentares e o 
processo de formação de 
fósseis. 

● Mineração: tipos e 
impactos ambientais. 

 
A Terra no Universo: 

● Teoria de origem do 
universo: Big Bang. 

● Histórico das concepções 
da forma da Terra. 

● Evidências da esfericidade 
da Terra. 

● Sistema Terra - Sol - Lua: 
movimentos de rotação e 
translação e trajetórias. 

● Gnômon e os movimentos 
relativos da Terra e do Sol. 

(EF06CI11) identificar as diferentes camadas 
que estruturam o Planeta Terra (da estrutura 
interna à atmosfera) e suas principais 
características. 
 
(EF06CI12) identificar diferentes tipos de 
rocha, relacionando a formação de fósseis a 
rochas sedimentares em diferentes períodos 
geológicos. 
 
(EF06CI13) selecionar argumentos e 
evidências que demonstrem a esfericidade da 
Terra. 
 
(EF06CI14) inferir que as mudanças na sombra 
de uma vara (gnômon) ao longo do dia em 
diferentes períodos do ano são uma evidência 
dos movimentos relativos entre a Terra e o 
Sol, que podem ser explicados por meio dos 
movimentos de rotação e translação da Terra 
e da inclinação de seu eixo de rotação em 
relação ao plano de sua órbita em torno do 
Sol. 
 
 



 
 

 
 

Vida e 
Evolução 

Origem da vida Origem da vida no Planeta Terra: 
● Abiogênese e biogênese. 
● Experimentos que 

corroboram a biogênese. 
● Panspermia cósmica. 
● Teoria de Oparin e 

Haldane. 
● Experimento de Urey e 

Miller. 
 

(EF06CI15BRU) relacionar os experimentos e 
observações realizados por diversos 
pesquisadores e suas conclusões sobre a 
origem da vida. 

6º ano 
3ºB 

Vida e 
Evolução 

Célula como 
unidade da vida 

 
Interação entre os 

sistemas 
locomotor e 

nervoso 
 
 
 

Unidade básica da vida: 
● Teoria celular. 
● Breve histórico da 

microscopia. 
● Seres unicelulares e 

pluricelulares. 
● Células procariontes e 

eucariontes. 
● Célula: estruturas e 

funções. 
● Células vegetais e animais. 

 
Organização dos seres vivos: 

● Características gerais dos 
seres vivos: metabolismo, 
material genético, 
nutrição, respiração, 
reprodução, evolução e 
resposta a estímulos. 

● Fotossíntese. 
● Respiração celular. 
● Níveis de organização dos 

seres vivos: célula, tecido, 
órgão, sistema, organismo, 
população, comunidade, 
ecossistema e biosfera. 

(EF06CI05) explicar a organização básica das 
células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos. 
 
(EF06CI06) concluir, com base na análise de 
ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), 
que os organismos são um complexo arranjo 
de sistemas com diferentes níveis de 
organização. 
 
(EF06CI09) deduzir que a estrutura, a 
sustentação e a movimentação dos animais 
resultam da interação entre os sistemas 
muscular, ósseo e nervoso. 
 
 



 
 

 
 

● Histologia animal: tecidos 
epitelial, conjuntivo, 
nervoso e muscular. 

Sistemas esquelético e muscular: 
● Sistema esquelético: 

anatomia, fisiologia e 
histologia. 

● Sistema muscular: 
anatomia, fisiologia e 
histologia. 

● Saúde do sistema 
locomotor: postura, 
ergonomia, atividades 
físicas e exercícios. 

● Observação e comparação 
entre vertebrados. 
 

6º ano 
4ºB 

Vida e 
Evolução 

Interação entre os 
sistemas 

locomotor e 
nervoso 

 
 

Lentes corretivas 
 

Sistema nervoso: 
● Órgãos, estruturas e 

funções. 
● Atos voluntários, atos 

reflexos, estímulos, 
receptores e sensações. 

● Funções reguladoras. 
● Substância psicoativas 

lícitas e ilícitas 
(depressoras, estimulantes 
e alucinógenas) e seus 
efeitos no organismo. 

● Fontes e tipos de 
estímulos: 
quimiorreceptor, 
mecanorreceptor, 
fotorreceptor e 
termorreceptor. 

(EF06CI07) justificar o papel do sistema 
nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de 
suas estruturas básicas e respectivas funções. 
 
(EF06CI10) explicar como o funcionamento do 
sistema nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas. 
 
(EF06CI08) explicar a importância da visão 
(captação e interpretação das imagens) na 
interação do organismo com o meio e, com 
base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção 
de diferentes defeitos da visão. 
 
(EF06CI18BRU) identificar, diferenciar e 
comparar as principais unidades de medidas 



 
 

 
 

Sistema sensorial:  
● Órgãos do sentido e 

sentidos do corpo humano 
(visão, tato, paladar, olfato 
e audição). 

● Visão e olho humano: 
estruturas e mecanismo 
ópticos. 

● Estrutura do olho humano 
e de outros animais: 
comparação e hábitos de 
vida em diferentes 
ambientes. 

● Doenças oculares: miopia, 
hipermetropia, 
astigmatismo e 
daltonismo. 

Lentes e espelhos: 
● Reflexão e refração. 
● Espelhos planos e 

esféricos. 
● Lentes e formação de 

imagens. 
● Tipos de lentes. 
● Lentes corretivas e visão. 
● Funcionamento do 

microscópio, periscópio, 
telescópio e câmera 
fotográfica. 

Medidas de grandeza: 
● Sistema internacional de 

unidades (SI). 
● Massa, volume, 

comprimento, área e 
tempo. 

● Notação científica. 

de grandeza utilizadas nos conteúdos de 
Ciências Naturais, reconhecendo sua aplicação 
e a importância da adequada utilização no 
cotidiano. 



 
 

 
 

 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

7º ano 
1ºB 

Terra e 
Universo 

Fenômenos 
naturais (vulcões, 

terremotos e 
tsunamis) 

 
Placas tectônicas e 
deriva continental 

 
Composição do ar 

 
Efeito estufa 

 
Camada de ozônio 

 
 

Dinâmica da crosta terrestre: 
● Vulcões, terremotos e 

tsunamis: causas e 
características. 

● Tectônica de placas. 
● Deriva continental (da 

pangeia aos dias atuais). 
 
Ar: 

● Composição. 
● Ciclo dos materiais (oxigênio, 

hidrogênio, gás carbônico). 
● Fontes poluidoras do ar. 

 
Fenômenos atmosféricos: 

● Efeito estufa: características 
e ações antrópicas que o 
intensificam. 

● Camada de ozônio: 
características e fatores que 
proporcionam sua 
diminuição na atmosfera. 

● Tecnologias e alternativas 
para conservação da 
integridade ambiental da 
atmosfera. 

● Inversão térmica, 
aquecimento global e chuva 
ácida. 

 

(EF07CI15) interpretar fenômenos naturais 
(como vulcões, terremotos e tsunamis) e 
justificar a rara ocorrência desses 
fenômenos no Brasil, com base no modelo 
das placas tectônicas. 
 
(EF07CI16) justificar o formato das costas 
brasileira e africana com base na teoria da 
deriva dos continentes. 
 
(EF07CI12) demonstrar que o ar é uma 
mistura de gases, identificando sua 
composição, e discutir fenômenos naturais 
ou antrópicos que podem alterar essa 
composição. 
 
(EF07CI13) descrever o mecanismo natural 
do efeito estufa, seu papel fundamental 
para o desenvolvimento da vida na Terra, 
discutir as ações humanas responsáveis pelo 
seu aumento artificial (queima dos 
combustíveis fósseis, desmatamento, 
queimadas etc.) e selecionar e implementar 
propostas para a reversão ou controle desse 
quadro. 
 
(EF07CI14) justificar a importância da 
camada de ozônio para a vida na Terra, 
identificando os fatores que aumentam ou 
diminuem sua presença na atmosfera, e 
discutir propostas individuais e coletivas 
para sua preservação. 



 
 

 
 

Vida e 
Evolução 

Diversidade de 
ecossistemas 

 
 

Ecologia e Biodiversidade: 
● Fatores bióticos e abióticos 

(umidade, tipo de solo, 
luminosidade, temperatura) 
que compõem um 
ecossistema. 

● Biomas brasileiros 
(Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, 
Mata dos Cocais, Pantanal, 
Mata das Araucárias, 
Mangue e Pampas) e suas 
características: fauna, flora e 
paisagem. 

● Relações ecológicas: 
interespecíficas e 
intraespecíficas. 

● Teia e cadeia alimentar. 
● Produtores, consumidores e 

decompositores. 
● Papel da fotossíntese na 

fixação do carbono e na 
entrada de energia nos 
ecossistemas. 

● Níveis tróficos (equilíbrio 
dinâmico, desequilíbrio e 
controle biológico.) 

● Fluxo de energia e ciclagem 
de matéria. 

● Pirâmide ecológica: número, 
biomassa e energia. 

 

(EF07CI07) caracterizar os principais 
ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, 
à quantidade de água, ao tipo de solo, à 
disponibilidade de luz solar, à temperatura 
etc., correlacionando essas características à 
flora e fauna específicas. 
 
(EF07CI21BRU) conhecer as relações que os 
seres vivos estabelecem entre si e com o 
ambiente, percebendo as interações 
alimentares e as posições tróficas em 
cadeias e teias alimentares e o papel da 
fotossíntese na entrada de energia nos 
ecossistemas. 
 



 
 

 
 

7º ano 
2ºB 

Vida e 
Evolução 

Fenômenos 
naturais e 
impactos 

ambientais 
 

Fenômenos naturais e impactos 
ambientais: 

● Impactos ambientais 
naturais e ecossistemas: 
espécies extintas e espécies 
ameaçadas de extinção, 
alteração de hábitos e 
migração. 

● Ação antrópica e as 
consequências para os 
ecossistemas. 

● Ações preventivas e 
emergenciais. 

● Interferência humana no 
meio: exploração de 
materiais, ciclos dos 
materiais, alterações na 
biosfera, recuperação de 
ambientes degradados e 
reciclagem de materiais. 

 
Agricultura e produção de 
alimentos: 

● Manejo e uso do solo. 
● Atividades agrícolas: 

fertilização, irrigação, 
drenagem, correção do solo 
e ciclo do nitrogênio. 

● Agrotóxico e produção 
orgânica. 

● Queimadas, erosão, 
desmatamento e 
assoreamento. 

● Consequências para a 
biosfera. 

(EF07CI08) avaliar como os impactos 
provocados por catástrofes naturais ou 
mudanças nos componentes físicos, 
biológicos ou sociais de um ecossistema 
afetam suas populações, podendo ameaçar 
ou provocar a extinção de espécies, 
alteração de hábitos, migração etc. 
 
(EF07CI09) interpretar as condições de 
saúde da comunidade, cidade ou estado, 
com base na análise e comparação de 
indicadores de saúde (como taxa de 
mortalidade infantil, cobertura de 
saneamento básico e incidência de doenças 
de veiculação hídrica, atmosférica entre 
outras) e dos resultados de políticas públicas 
destinadas à saúde. 
 
(EF07CI17BRU) conhecer as características 
gerais dos vírus, bactérias, protozoários, 
algas e fungos. 
 
(EF07CI18BRU) relacionar características 
inerentes aos vírus, bactérias, fungos para 
contextualizar o uso desses organismos nos 
processos biotecnológicos e econômicos. 
 



 
 

 
 

● A questão fundiária no Brasil 
e os movimentos sociais. 

 
Seres vivos - ecologia e saúde: 
 
Vírus: 

● Estrutura e ciclo de vida. 
● Doenças causadas por vírus. 

 
Reino monera: 

● Estrutura e características 
das bactérias. 

● Classificação das bactérias. 
● Doenças causadas por 

bactérias e antibióticos. 
● Importância das bactérias: 

decompositores, relação 
com a saúde animal, usos da 
indústria e biotecnologias. 

Reino protista:  
● Características gerais dos 

protistas. 
● Protozoários: classificação e 

doenças associadas. 
● Algas: classificação e 

importância econômica e 
ecológica. 

Reino fungi: 
● Estruturas e ciclo de vida. 
● Importância econômica e 

ecológica. 
● Fungos comestíveis, 

alucinógenos, venenosos, 
parasitas e doenças causadas 
por fungos. 

● Líquens. 



 
 

 
 

7º ano 
3ºB 

Vida e 
Evolução 

Programas e 
indicadores de 
saúde pública 

Saúde pública: 
● Conceito e dimensões da 

saúde. 
● Indicadores de saúde (taxa 

de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento 
básico, incidência de 
doenças infecciosas) e 
políticas públicas de saúde. 

● Endemia, epidemia, surto e 
pandemia. 

● Tecnologias, impactos 
ambientais e melhora da 
qualidade de vida. 

● Tecnologias assistivas e 
inclusão. 

● Tecnologias e alternativas 
para conservação da 
integridade ambiental. 

 
Sistema imunológico: 

● Anatomia, fisiologia e 
histologia. 

● Soros e vacinas. 
● Histórico das vacinas e 

erradicação de doenças. 
● Caderneta de vacinação: 

vacinas obrigatórias e suas 
relações com saúde coletiva. 

● Mecanismos de defesa 
naturais do organismo 
(físicos, químicos e 
mecânicos). 

(EF07CI10) argumentar sobre a importância 
da vacinação para a saúde pública, com base 
em informações sobre a maneira como a 
vacina atua no organismo e o papel histórico 
da vacinação para a manutenção da saúde 
individual e coletiva e para a erradicação de 
doenças. 
 
(EF07CI11) analisar historicamente o uso da 
tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 
dimensões da vida humana, considerando 
indicadores ambientais e de qualidade de 
vida. 
 
(EF07CI19BRU) analisar situações 
epidemiológicas e discutir os conceitos, 
endemia e pandemia, entre outros. 
 



 
 

 
 

Matéria e 
Energia 

Máquinas simples 
 

Formas de 
propagação do 

calor 
 

Equilíbrio 
termodinâmico e 

vida na Terra 
 

História dos 
combustíveis e das 
máquinas térmicas 

Introdução à Física:  
Dinâmica: 

● Grandezas escalares e 
vetoriais. 

● Conceito de força. 
● Estudo da força resultante 

(sistemas de forças paralelas, 
método do polígono e 
método do paralelograma). 

● Leis de Newton. 
● Atração gravitacional e força 

peso. 
● Empuxo, força normal e 

força centrípeta. 
 

(EF07CI20BRU) caracterizar e exemplificar 
algumas forças de contato e as de distância. 

7º ano 
4ºB 

Matéria e 
Energia 

Máquinas simples 
 

Formas de 
propagação do 

calor 
 

Equilíbrio 
termodinâmico e 

vida na Terra 
 

História dos 
combustíveis e das 
máquinas térmicas 

Máquinas simples e trabalho: 
● Trabalho e potência. 
● Transformação de energia 

potencial em cinética. 
● Máquinas simples: plano 

inclinado, alavanca, roldanas, 
polias, cunhas e 
engrenagens. 

● Analogia entre as máquinas 
simples e o corpo humano. 

 
Calor e termodinâmica: 

● Calor, temperatura e 
sensação térmica. 

● Transmissão de calor e fluxo 
térmico: radiação, condução 
e convecção. 

● Calor específico e calor 
latente. 

(EF07CI01) discutir a aplicação, ao longo da 
história, das máquinas simples e propor 
soluções e invenções para a realização de 
tarefas mecânicas cotidianas. 
 
(EF07CI02) diferenciar temperatura, calor e 
sensação térmica nas diferentes situações 
de equilíbrio termodinâmico cotidianas. 
 
(EF07CI03) utilizar o conhecimento das 
formas de propagação do calor para 
justificar a utilização de determinados 
materiais (condutores e isolantes) na vida 
cotidiana, explicar o princípio de 
funcionamento de alguns equipamentos 
(garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou 
construir soluções tecnológicas a partir 
desse conhecimento. 
 
(EF07CI04) avaliar o papel do equilíbrio 
termodinâmico para a manutenção da vida 



 
 

 
 

● Escalas termométricas e 
termômetros. 

● Materiais condutores e 
isolantes térmicos. 

● Dilatação dos corpos. 
● Equilíbrio termodinâmico: 

equilíbrio térmico, químico e 
mecânico. 

● Equilíbrio termodinâmico: 
comparação entre os seres 
vivos e máquinas térmicas. 

● Leis da termodinâmica e os 
sistemas vivos. 

 
Tecnologias e sociedade: 

● Tipos de combustíveis 
(renováveis e não 
renováveis) e seus impactos 
ambientais. 

● Máquinas térmicas: 
conversão de calor em 
trabalho mecânico. 

● Máquinas simples e o 
desenvolvimento histórico 
do trabalho. 

● Máquinas térmicas à vapor e 
à combustão e seu papel no 
desenvolvimento 
econômico. 

● Máquinas elétricas e 
eletrônicas: automação e 
informatização. 

 

na Terra, para o funcionamento de 
máquinas térmicas e em outras situações 
cotidianas. 
 
EF07CI05) discutir o uso de diferentes tipos 
de combustível e máquinas térmicas ao 
longo do tempo, para avaliar avanços, 
questões econômicas e problemas 
socioambientais causados pela produção e 
uso desses materiais e máquinas. 
 
(EF07CI06) discutir e avaliar mudanças 
econômicas, culturais e sociais, tanto na 
vida cotidiana quanto no mundo do 
trabalho, decorrentes do desenvolvimento 
de novos materiais e tecnologias (como 
automação e informatização). 
 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

8º ano 
1ºB 

 
 
 
 
 
 
 

Matéria e 
Energia 

Fontes e tipos de 
energia 

 
Transformação de 

energia 
 

Cálculo de 
consumo de 

energia elétrica 
 

Circuitos elétricos 
 

Uso consciente de 
energia elétrica 

Energia: 
● Fontes de energia renováveis e não 

renováveis. 
● Impactos do uso das diferentes 

fontes de energia. 
● Formas de energia: potencial e 

cinética. 
● Tipos de energia potencial: 

gravitacional, química, elástica, 
elétrica e nuclear. 

● Tipos de energia cinética: elétrica, 
térmica, luminosa, sonora e 
mecânica. 

● Transformações de energia. 
 
Elétrica: 

● Carga elétrica e eletrização.  
● Condutores e isolantes elétricos. 
● Potencial elétrico e diferença de 

potencial. 
● Corrente elétrica. 
● Resistência elétrica. 
● Efeito Joule, Ohm e instalações 

elétricas. 
● Circuitos elétricos. 
● Circuitos simples e paralelos. 
● Resistores, capacitores, geradores, 

condutores e indutores. 
 
Energia e consumo humano: 

● Consumo e rendimento energético 
de eletrodomésticos. 

● Cálculo de consumo de energia 
elétrica 

(EF08CI01) identificar e classificar 
diferentes fontes (renováveis e não 
renováveis) e tipos de energia 
utilizados em residências, 
comunidades ou cidades. 
 
(EF08CI02) construir circuitos 
elétricos com pilha/bateria, fios e 
lâmpada ou outros dispositivos e 
compará-los a circuitos elétricos 
residenciais. 
 
(EF08CI03) classificar equipamentos 
elétricos residenciais (chuveiro, ferro, 
lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de 
acordo com o tipo de transformação 
de energia (da energia elétrica para a 
térmica, luminosa, sonora e 
mecânica, por exemplo). 
 
(EF08CI04) calcular o consumo de 
eletrodomésticos a partir dos dados 
de potência (descritos no próprio 
equipamento) e tempo médio de uso 
para avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo doméstico 
mensal. 
 
(EF08CI05) propor ações coletivas 
para otimizar o uso de energia 
elétrica em sua escola e/ou 
comunidade, com base na seleção de 
equipamentos segundo critérios de 
sustentabilidade (consumo de energia 



 
 

 
 

● Redes elétricas e domésticas: risco 
de choques, sobrecarga, curto-
circuito. 

● Hábitos de consumo sustentável e 
energia elétrica  

● Usinas de geração de energia 
elétrica: semelhanças e diferenças, 
impactos ambientais. 

 
Magnetismo: 

● Campo magnético. 
● Ímãs: naturais e eletroímãs. 
● Campo magnético da Terra e 

funcionamento das bússolas. 
● Indução eletromagnética e motores 

eletromagnéticos. 
 
Cinemática: 

● Conceito de movimento. 
● Velocidade instantânea, média e 

aceleração. 
● Movimento uniforme e 

uniformemente variado. 
● Função horária dos espaços e das 

velocidades no movimento uniforme 
(MU) e movimento uniforme variado 
(MUV). 

● Quedas livres e lançamentos. 
 

e eficiência energética) e hábitos de 
consumo responsável. 
 
(EF08CI06) discutir e avaliar usinas de 
geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas 
etc.), suas semelhanças e diferenças, 
seus impactos socioambientais, e 
como essa energia chega e é usada 
em sua cidade, comunidade, casa ou 
escola. 
 
(EF08CI17BRU) discutir como se 
distribui, no espaço, o campo 
magnético produzido por um imã. 
 
(EF08CI18BRU) conhecer o conceito 
de movimento e entender que os 
corpos ocupam ao longo do tempo 
determinadas velocidades, 
independentemente das causas 
desses movimentos. 
 

8º ano 
2ºB 

Vida e 
Evolução 

Mecanismos 
reprodutivos 

 
Sexualidade 

Mecanismos reprodutivos: 
● Tipos de reprodução (sexuada e 

assexuada): vantagens e 
desvantagens. 

● Tipos de fertilização e cuidado 
parental, desenvolvimento do 
embrião. 

(EF08CI07) comparar diferentes 
processos reprodutivos em plantas e 
animais em relação aos mecanismos 
adaptativos e evolutivos. 
 
(EF08CI08) analisar e explicar as 
transformações que ocorrem na 



 
 

 
 

● Reprodução sexuada e variabilidade 
genética. 

● Mitose, meiose e gametogênese. 
 
Sistema reprodutor: 

● Órgãos, estruturas e funções do 
sistema genital feminino e 
masculino. 

 
Sistema endócrino: 

● Glândulas e hormônios. 
● Diabetes, hipotireoidismo, 

hipertireoidismo e nanismo. 

 
Adolescência e sexualidade humana: 

● Puberdade, mudanças corporais e 
maturação sexual. 

● Ciclo menstrual. 
● Masturbação, orgasmo e relações 

sexuais. 
● Reprodução humana: fecundação, 

gestação e partos. 
● Métodos contraceptivos. 
● Abortos. 
● Gravidez indesejada. 
● Infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) (herpes 
genital, sífilis, gonorreia, 
tricomoníase, infecção pelo 
HIV, infecção pelo Papilomavírus 
Humano (HPV), hepatites 
virais B e C): métodos preventivos e 
mecanismos de transmissão. 

● Emoções e comportamentos de 
risco. 

puberdade considerando a atuação 
dos hormônios sexuais e do sistema 
nervoso. 
 
(EF08CI09) comparar o modo de ação 
e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a 
necessidade de compartilhar a 
responsabilidade na escolha e na 
utilização do método mais adequado 
à prevenção da gravidez precoce e 
indesejada e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST). 
 
(EF08CI10) identificar os principais 
sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas DST (com 
ênfase na AIDS), e discutir estratégias 
e métodos de prevenção. 
 
(EF08CI11) selecionar argumentos 
que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana 
(biológica, sociocultural, afetiva e 
ética). 
 
(EF08CI19BRU) conhecer e indicar a 
função dos lipídios, carboidratos, 
proteínas, sais minerais, água e 
vitaminas para os seres vivos, 
relacionando aos distúrbios 
alimentares. 
 
 (EF08CI20BRU) discutir sobre o uso 
de agrotóxico, conhecer os alimentos 



 
 

 
 

● Dimensões da sexualidade humana: 
biológica, sociocultural, afetiva e 
ética. 

● Identidade de gênero, construção da 
identidade social e cultural, 
afetividade e respeito à diversidade. 

● Grupos sociais: diversidade, formas 
de interação, comportamentos 
sociais e aspectos culturais. 

●  Violência e abuso sexual. 
 
Nutrição: 

● Lipídios, carboidratos, proteínas, sais 
minerais, água e vitaminas. 

● Calorias e tabelas nutricionais. 
● Grupos alimentares e alimentação 

saudável. 
● Importância da amamentação. 
● Distúrbios alimentares: obesidade, 

desnutrição, anorexia, bulimia entre 
outros. 

● Direitos do consumidor. 
● Agrotóxicos, alimentos orgânicos e 

conservação dos alimentos. 
● Aspectos socioculturais da 

distribuição de alimentos na 
sociedade capitalista. 

 

orgânicos bem como a conservação 
dos alimentos para a saúde humana. 

8º ano 
3ºB 

Vida e 
Evolução 

Mecanismos 
reprodutivos 

 
Sexualidade 

Sistema digestório: 
● Órgãos, estruturas e funções. 
● Digestão: processos mecânicos e 

químicos. 
● Caminho do alimento pelo tubo 

digestório. 
● Absorção e eliminação de 

substâncias. 

(EF08CI21BRU) identificar as partes e 
as funções dos sistemas digestório, 
respiratório, cardiovascular e excretor 
para o funcionamento do corpo 
humano. 
 
(EF08CI22BRU) correlacionar o 
funcionamento dos sistemas 



 
 

 
 

● Doenças do sistema digestório. 
 
Sistema respiratório: 

● Órgãos, estruturas e funções. 
● Caminho do ar nas vias aéreas. 
● Hematose pulmonar e movimentos 

respiratórios. 
● Doenças respiratórias. 

 
Sistema cardiovascular: 

● Coração: anatomia, fisiologia e 
histologia. 

● Vasos sanguíneos: veias, artérias e 
capilares. 

● Sangue: composição e funções. 
● Trajetória do sangue pelo corpo. 
● Grupos sanguíneos (sistema ABO e 

Rh): doações e transfusões 
sanguíneas. 

● Sistema linfático. 
● Doenças do sistema cardiovascular: 

infarto, AVC, hipertensão e 
aterosclerose. 

 
Sistema excretor: 

● Órgãos, estruturas e funções. 
● Processos de excreção e formação da 

urina. 
● Homeostase. 
● Doenças do sistema excretor. 

digestório, respiratório, 
cardiovascular e excretor, a 
distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos 
resíduos produzidos. 
 

8º ano 
4ºB 

Terra e 
Universo 

Sistema Sol, Terra 
e Lua 

 
Clima 

Sistema Sol, Terra e Lua: 
● Lua: fases, movimentos e eclipse 

lunar. 
● Calendários lunares: diversidade 

cultural. 

(EF08CI12) justificar, por meio da 
construção de modelos e da 
observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos 
eclipses, com base nas posições 
relativas entre Sol, Terra e Lua. 



 
 

 
 

● Movimento de rotação da Terra e os 
ritmos cíclicos (dia e noite). 

● Movimento de translação da Terra e 
as estações do ano (outono, inverno, 
primavera e verão). 

● Estações do ano: influências nos 
hábitos de povos antigos e atuais. 

● Solstício, equinócio e anos 
bissextos.  

 
Tempo e clima: 

● Características e diferenciação de 
tempo e clima. 

● Dinâmica climática: correntes 
marítimas e massa de ar 
atmosférico. 

● Alterações climáticas: consequências 
do aquecimento global. 

● Fatores meteorológicos 
(temperatura diária, umidade, 
pressão e ventos) e previsão do 
tempo. 

● Estações meteorológicas e análise do 
tempo meteorológico. 

● Tecnologias e ações para 
manutenção do equilíbrio ambiental 
a partir da identificação de 
alterações climáticas. 

 
(EF08CI13) representar os 
movimentos de rotação e translação 
da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra 
em relação à sua órbita na ocorrência 
das estações do ano, com a utilização 
de modelos tridimensionais. 
 
(EF08CI14) relacionar climas regionais 
aos padrões de circulação atmosférica 
e oceânica e ao aquecimento desigual 
causado pela forma e pelos 
movimentos da Terra. 
 
(EF08CI15) identificar as principais 
variáveis envolvidas na previsão do 
tempo e simular situações nas quais 
elas possam ser medidas. 
 
(EF08CI16) discutir iniciativas que 
contribuam para restabelecer o 
equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas 
regionais e globais provocadas pela 
intervenção humana. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

9º ano 
1ºB 

Terra e 
Universo 

Composição, 
estrutura e 

localização do 
Sistema Solar no 

Universo 
 

Astronomia e 
cultura 

 
Vida humana fora 

da Terra 
 

Ordem de grandeza 
astronômica  

 
Evolução estelar 

Sistema Solar: 
• Corpos celestes: astros, satélites e 

planetas telúricos e gasosos. 
• Modelos geocêntrico e 

heliocêntrico. 
• Órbitas planetárias e 

movimentação dos planetas. 
• Ordem de grandeza astronômica 

e Distância entre os corpos 
celestes (ano luz). 

• O sistema solar no universo: via 
láctea e sistemas planetários. 

 
Constelações: 

• Tipos de estrelas. 
• Ciclo de vida de estrelas grandes e 

pequenas.  
• Formação de buracos negros. 
• Sol e os ritmos cíclicos: influência 

nos ritmos biológicos de plantas e 
animais. 

 
Ser humano e espaço: 

• Observação do céu e mapas 
celestes. 

• As constelações e a interpretação 
do céu por diferentes culturas. 

• Tecnologias de observação e 
exploração do espaço: satélites, 
telescópios, sondas e 
sobrevivência fora da Terra. 

 
 

 

(EF09CI14) descrever a composição e 
a estrutura do Sistema Solar (Sol, 
planetas rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos menores), assim 
como a localização do Sistema Solar 
na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela 
no Universo (apenas uma galáxia 
dentre bilhões). 
 
(EF09CI15) relacionar diferentes 
leituras do céu e explicações sobre a 
origem da Terra, do Sol ou do Sistema 
Solar às necessidades de distintas 
culturas (agricultura, caça, mito, 
orientação espacial e temporal etc.). 
 
(EF09CI16) selecionar argumentos 
sobre a viabilidade da sobrevivência 
humana fora da Terra, com base nas 
condições necessárias à vida, nas 
características dos planetas e nas 
distâncias e nos tempos envolvidos 
em viagens interplanetárias e 
interestelares. 
 
(EF09CI17) analisar o ciclo evolutivo 
do Sol (nascimento, vida e morte) 
baseado no conhecimento das etapas 
de evolução de estrelas de diferentes 
dimensões e os efeitos desse 
processo no nosso planeta. 
 



 
 

 
 

Matéria e 
Energia 

Aspectos 
quantitativos das 
transformações 

químicas 
 

Estrutura da matéria 
 

Radiações e suas 
aplicações na saúde 

Matéria: 
● Mudanças de estado físico da 

matéria. 
● Propriedades gerais e específicas 

da matéria. 
 
Modelos representativos da matéria: 

● Modelos atômicos (Dalton, 
Thomson e Rutherford-Bohr). 

● Estrutura atômica da matéria: 
prótons, nêutrons e elétrons. 

● Número atômico e número de 
massa. 

● Núcleo atômico e radioatividade. 
● Eletrosfera: íons e distribuição 

eletrônic.a 
● Elementos químicos, isótopos, 

isóbaros e isótonos. 
● Tabela periódica e propriedade 

periódicas dos elementos. 

(EF09CI01) investigar as mudanças de 
estado físico da matéria e explicar 
essas transformações com base no 
modelo de constituição 
submicroscópica. 
 

9º ano 
2ºB 

Matéria e 
Energia 

Aspectos 
quantitativos das 
transformações 

químicas 
 

Estrutura da matéria 
 

Radiações e suas 
aplicações na saúde 

Reações químicas: 
● Ligação química: regra do octeto 

e gases nobres. 
● Tipos de ligação química: iônica, 

covalentes e metálicas. 
● Transformação química. 
● Tipos de reações químicas: 

decomposição, adição, simples 
troca e dupla troca. 

● Representação das reações 
químicas: equações químicas. 

● Balanceamento de equações 
químicas. 

● Leis das reações químicas: 
conservação das massas e lei de 
Proust. 

(EF09CI02) comparar quantidades de 
reagentes e produtos envolvidos em 
transformações químicas, 
estabelecendo a proporção entre as 
suas massas. 
 
(EF09CI03) identificar modelos que 
descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e composição 
de moléculas simples) e reconhecer 
sua evolução histórica. 
 
(EF09CI04) planejar e executar 
experimentos que evidenciem que 
todas as cores de luz podem ser 
formadas pela composição das três 



 
 

 
 

● Funções químicas: ácidos, bases, 
óxidos, sais e escala de PH. 

Ondulatória: 
● Características da onda: fonte, 

formas de propagação, 
frequência, período, amplitude e 
comprimento de onda. 

● Ondas mecânicas: o som. 
● Velocidade de propagação do 

som e efeito Doppler. 
● Ondas eletromagnéticas: luz e 

radiação. 
● Espectro eletromagnético. 
● Luz, sombra e penumbra. 
● Meios de propagação da luz e 

refração luminosa. 
● Composição e decomposição da 

luz branca: prismas e discos de 
Newton. 

● Reflexão e absorção luminosa: 
diferentes cores e espectros 
luminosos. 

● Transmissão e recepção de 
imagens e sons: radiação 
eletromagnética. 

● Radiações eletromagnéticas: 
tipos, frequências, fontes e 
aplicações. 

● Radiações nucleares: tipos, riscos 
e aplicações (usinas nucleares, 
armas nucleares e acidentes 
radiológicos). 

● Radiação, medicina diagnóstica e 
tratamento de doenças. 

cores primárias da luz e que a cor de 
um objeto está relacionada também à 
cor da luz que o ilumina. 
 
(EF09CI05) investigar os principais 
mecanismos envolvidos na 
transmissão e recepção de imagem e 
som que revolucionaram os sistemas 
de comunicação humana. 
 
(EF09CI06) classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas 
frequências, fontes e aplicações, 
discutindo e avaliando as implicações 
de seu uso em controle remoto, 
telefone celular, raio X, forno de 
micro-ondas, fotocélulas etc. 
 
(EF09CI07) discutir o papel do avanço 
tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica 
(raio X, ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no tratamento 
de doenças (radioterapia, cirurgia 
ótica a laser, infravermelho, 
ultravioleta etc.). 



 
 

 
 

9º ano 
3ºB 

Vida e 
Evolução 

Hereditariedade 
 

Ideias 
evolucionistas 

 
 

Hereditariedade: 
● Histórico da hereditariedade: 

Mendel e a genética clássica 
● Transmissões das características 

hereditárias e princípios da 
hereditariedade: fenótipo, 
genótipo, cromossomo, DNA e 
gene. 

● Genes dominantes e recessivos. 
● Separação do material genético 

na formação de gametas e 
determinação do sexo biológico. 

● Cruzamentos e heredogramas. 
● Tipos de características: 

hereditárias, congênitas, 
adquiridas e genéticas. 

● Heranças relacionadas aos 
cromossomos sexuais. 

● Doenças e síndromes genéticas. 
● Biotecnologia e manipulação 

genética: transgênicos e 
clonagem. 

 
Evolução: 

● Teorias evolucionistas: Wallace, 
Darwin e Lamarck. 

● Lei do uso e desuso e progressão 
evolutiva. 

● Seleção natural e adaptação. 
● Teoria sintética da evolução 

(variabilidade genética e 
mutação) e biodiversidade. 

● Evolução dos hominídeos e da 
espécie humana. 

● Aspectos característicos da 
história evolutiva humana: 

(EF09CI08) associar os gametas à 
transmissão das características 
hereditárias, estabelecendo relações 
entre ancestrais e descendentes. 
 
(EF09CI09) discutir as ideias de 
Mendel sobre hereditariedade 
(fatores hereditários, segregação, 
gametas, fecundação), considerando-
as para resolver problemas 
envolvendo a transmissão de 
características hereditárias em 
diferentes organismos. 
 
(EF09CI10) comparar as ideias 
evolucionistas de Lamarck e Darwin 
apresentadas em textos científicos e 
históricos, identificando semelhanças 
e diferenças entre essas ideias e sua 
importância para explicar a 
diversidade biológica. 
 
(EF09CI11) discutir a evolução e a 
diversidade das espécies com base na 
atuação da seleção natural sobre as 
variantes de uma mesma espécie, 
resultantes de processo reprodutivo. 
 
 
(EF09CI18BRU) conhecer as 
características gerais dos animais, 
identificando a diversidade nos filos e 
as diferenças evolutivas com base na 
estrutura corporal e fisiológica. 



 
 

 
 

bipedalismo, dedos em pinça, 
maior capacidade cerebral, 
linguagem e cultura. 

● Classificação e nomenclatura dos 
seres vivos. 

 
Reino animal: 

● Características gerais dos 
animais. 

● Filos do reino animal. 
● Poríferos: Estrutura corporal, 

coanócitos, reprodução e formas 
de obtenção de nutrientes. 

● Cnidários: Estrutura corporal, 
cnidócitos, reprodução, formas 
de obtenção de nutrientes, 
importância ecológica e 
acidentes. 

● Platelmintos e Nematelmintos: 
Estrutura corporal, ciclos de vida, 
formas de obtenção de 
nutrientes e verminoses (teníase, 
cisticercose, esquistossomose, 
ascaridíase, ancilostomose, 
oxiurose e filariose). 

● Anelídeos: Estrutura corporal, 
classificação, reprodução, formas 
de obtenção de nutrientes e 
importância ecológica e 
econômica. 

● Moluscos: Estrutura corporal, 
classificação, reprodução, formas 
de obtenção de nutrientes e 
importância ecológica e 
econômica. 



 
 

 
 

● Artrópodes: Estrutura corporal, 
classificação (crustáceos, 
aracnídeos, insetos, diplópodes e 
quilópodes), reprodução, ecdíse, 
formas de obtenção de 
nutrientes e importância 
ecológica e econômica. 

● Equinodermos: Estrutura 
corporal, classificação, 
reprodução, formas de obtenção 
de nutrientes. 

9º ano 
4ºB 

Vida e 
Evolução 

Preservação da 
biodiversidade 

Reino animal: 
● Cordados: Classificação (peixes, 

anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos), estrutura corporal, 
reprodução, respiração, 
circulação, temperatura corporal, 
excreção, nutrição, 
desenvolvimento e importância 
ecológica e econômica. 
 

Reino vegetal: 
● Características gerais das plantas, 

células e tecidos vegetais. 
● Filos do reino vegetal. 
● Briófitas: Estrutura, ciclo 

reprodutivo e importância 
ecológica e econômica. 

● Pteridófitas: Estrutura, ciclo 
reprodutivo e importância 
ecológica e econômica. 

● Gimnospermas: Estrutura, ciclo 
reprodutivo e importância 
ecológica e econômica. 

● Angiospermas: Estrutura, 
classificação (mono e 

(EF09CI19BRU) conhecer a 
diversidade de plantas, suas 
características, bem como as 
principais diferenças entre os filos. 
 
 
(EF09CI12) justificar a importância das 
unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do 
patrimônio nacional, considerando os 
diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas 
nacionais), as populações humanas e 
as atividades a eles relacionadas. 
 
(EF09CI13) Propor 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. 



 
 

 
 

dicotiledôneas), tipos de raiz, 
caule e folha, e respectivas 
adaptações, ciclo reprodutivo, 
anatomia floral e polinização, 
tipos de frutos e pseudofrutos, 
sementes, importância ecológica 
e econômica. 

 
Preservação da biodiversidade: 

● Importância da conservação da 
biodiversidade. 

● Patrimônio biológico: estação 
ecológica, parque e reservas 
ecológicas. 

● Resolução e prevenção de 
problemas ambientais: soluções 
individuais e coletivas e consumo 
consciente. 

 



EDUCAÇÃO 
FÍSICA



 
 

 
 

1º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos nos 

contextos familiar e 

comunitário 

Brincadeiras e jogos nos contextos familiar e comunitário; 

Lógica interna das brincadeiras e jogos (princípios funcionais – 

dinâmicas de funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; 

princípios estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, 

oponentes, materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos nos contextos familiar e 

comunitário e suas implicações conceituais, sociais, culturais, 

históricas e de gênero. 

(EF01EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes nos contextos familiar e comunitário, 

reconhecendo como experiências formativas na infância; 

(EF01EF02)* Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, visual, oral e escrita, brincadeiras e jogos populares dos 

contextos familiar e comunitário, reconhecendo e valorizando a 

importância na sua cultura local; 

(EF01EF03)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisões nas brincadeiras e jogos populares dos contextos familiar e 

comunitário, com base no reconhecimento dos princípios dessas 

práticas que respeitam suas lógicas internas; 

(EF01EF04)* Propor e produzir alternativas para vivência de 

brincadeiras, jogos e práticas corporais na escola e fora da escola. 

GINÁSTICA 

Práticas e brincadeiras 

de destrezas e desafios 

corporais 

Atividades de destreza e desafios corporais com deslocamento, 

equilíbrio e manipulação; rolamentos, saltos, giros, arremessos 

etc.; com e sem materiais; 

Articulação das práticas e brincadeiras de destreza e desafios 

corporais e suas implicações conceituais, sociais, culturais, 

históricas e de gênero. 

(EF01EF07)* Experimentar, fruir e recriar práticas de destrezas e 

desafios corporais; 

(EF01EF08)* Planejar e utilizar estratégias para execução  de 

elementos básicos de práticas de destrezas e desafios corporais; 

(EF01EF13BRU) Compreender e explicar as diferenças e os próprios 

limites corporais; 

(EF01EF14BRU) Identificar e respeitar as diferenças corporais e de 

desempenho em diferente práticas de destrezas e desafios 

corporais. 

DANÇA 

Práticas e brincadeiras 

de imitação e criação 

artística 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas 

e expressivas diversas etc.); 

Atividades de imitação e criação de movimentos e sequências 

de movimentos; com e sem ritmo, individual e em grupos; 

Atividades com músicas que implicam no “mover-se” e no 

“mover-se com...”; 

Articulação das práticas e brincadeiras de imitação e criação 

artística e suas implicações conceituais, sociais, culturais, 

históricas e de gênero. 

(EF01EF11)* Experimentar, fruir e recriar diferentes práticas e 

brincadeiras com músicas, danças e gestos; 

(EF01EF15BRU) Compreender, valorizar e respeitar criações, 

desempenho e diferenças individuais para o desenvolvimento de 

práticas e brincadeiras com músicas, danças, gestos etc.. 



 
 

 
 

 

2º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

no contexto regional 

Brincadeiras e jogos do contexto regional; 

Lógica interna (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos no contexto regional e 

suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e 

de gênero. 

 

 

(EF02EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto regional reconhecendo sua importância 

como experiências formativas na infância; 

(EF02EF02)* Compreender  e explicar, por meio de linguagens corporal, 

visual, oral e escrita, brincadeiras e jogos populares do contexto regional, 

reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras 

para suas culturas de origem; 

(EF02EF03)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de decisões 

nas brincadeiras e jogos populares do contexto regional, com base no 

reconhecimento dos princípios dessas práticas que respeitam suas lógicas 

internas; 

(EF02EF04)* Propor e desenvolver alternativas para a vivência de 

brincadeiras, jogos e práticas corporais na escola e fora da escola. 

GINÁSTICA 
Práticas de destrezas 

e desafios corporais 

Atividades de destreza e de desafios corporais com 

deslocamentos, equilíbrios e manipulação; rolamentos, 

saltos, giros, arremessos etc.; com e sem materiais; 

Articulação de práticas de destrezas e desafios corporais e 

suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e 

de gênero. 

(EF02EF07)* Experimentar, fruir e recriar práticas de destrezas e desafios 

corporais; 

(EF02EF08)* Planejar e utilizar estratégias para execução de elementos 

básicos de práticas de destrezas e desafios corporais; 

(EF02EF13BRU) Compreender e explicar as diferenças e os próprios 

limites corporais; 

(EF02EF14BRU) Identificar e respeitar as diferenças corporais e de 

desempenho em diferentes práticas de destrezas e desafios corporais. 

DANÇA 
Jogos de atividades 

rítmicas 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras 

rítmicas e expressivas diversas etc.); 

Sequências de movimento dadas e criadas com e sem ritmo, 

individual e em pequenos grupos, dando sentido ao “mover-

se”, ao “mover-se com...”; 

Articulação de práticas e brincadeiras de imitação e criação 

artística e suas implicações conceituais, sociais, culturais, 

históricas e de gênero. 

(EF02EF15BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos, 

brincadeiras com músicas, danças e gestos, identificando elementos 

constitutivos enquanto jogos e brincadeiras rítmicas; 

(EF02EF16BRU) Compreender, valorizar e respeitar criações, 

desempenho e diferenças individuais para o desenvolvimento de práticas 

e brincadeiras com músicas, danças, gestos etc.. 



 
 

 
 

 

3º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena 

brasileira 

Brincadeiras e jogos de matriz indígena brasileira; 

Lógicas internas (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos de matriz indígena brasileira 

e suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF03EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos da 

matriz indígena brasileira, valorizando a importância enquanto 

patrimônio histórico cultural; 

(EF03EF02)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisões nas brincadeiras e jogos da matriz indígena brasileira, com 

base no reconhecimento dos princípios dessas práticas que 

respeitam suas lógicas internas; 

(EF03EF03)* Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, oral e escrita, brincadeiras e jogos de matriz indígena 

brasileira, destacando suas características e importância na 

identificação de diferentes culturas; 

(EF03EF04)* Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, brincadeiras e jogos da matriz indígena brasileira, 

adequando-os aos espaços públicos disponíveis. 

ESPORTES 

Jogos de marca 

Jogos de precisão 

Jogos de campo e taco 

Questões conceituais e metodológicas relacionadas a esportes 

e jogos; esportes coletivo e individual, jogos esportivos 

coletivos e individuais, e a jogos de marca; 

Questões dos “porquês” e “para quê” do desenvolvimento de 

jogos esportivos coletivos e individuais, considerando o 

contexto e a fase do desenvolvimento humano que se 

encontram; 

Jogos de marca; 

Jogos de precisão; 

Jogos de campo e taco; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, combinados). 

(EF03EF06)* Diferenciar os conceitos de jogo, jogos esportivos e 

esporte, identificando as características que os constituem e 

reforçando as implicações e manifestações formativas, lazer e 

profissional; 

(EF03EF16BRU) Experimentar, fruir e recriar jogos associados; 

(EF03EF17BRU) Identificar elementos comuns dos jogos associados, 

criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, 

prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 



 
 

 
 

3º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

conscientização 

corporal 

Práticas corporais para desenvolvimento da conscientização 

corporal com elementos da ginástica – equilíbrios, saltos, giros, 

rotações, acrobacias etc., com e sem materiais e equipamentos 

etc.; 

Articulação de ginástica de conscientização corporal e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF03EF07)* Experimentar e fruir, de formas individuais e coletivas, 

combinações de diferentes elementos da ginástica que impliquem 

na conscientização corporal;  

(EF03EF08)* Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos da ginástica de conscientização 

corporal, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo; 

(EF03EF18BRU) Identificar e fruir um ou mais tipo de ginástica de 

conscientização corporal, compreendendo as exigências motoras 

que contribuam para a qualidade dos movimentos. 

DANÇA Danças nos contextos 

comunitário e regional 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas 

e expressivas diversas etc.); 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem 

ritmo, individual e em pequenos grupos, dando sentido ao 

“mover-se”, ao “mover-se com...”; 

Rodas, cantigas e danças dos contextos comunitário e da região 

sudeste; 

Articulação de danças dos contextos comunitário e regional e 

suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF03EF19BRU) Experimentar, fruir e recriar danças do contexto 

comunitário e regional valorizando e respeitando diferentes 

sentidos e significados; 

(EF03EF20BRU) Comparar e identificar os elementos constitutivos 

comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças dos 

contextos comunitário e regional; 

(EF03EF21BRU) Formular e utilizar estratégias para a execução de 

elementos constitutivos das danças populares dos contextos 

comunitário e regional. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos com situações opositivas; 

Jogos de lutas; 

Articulação de jogos de lutas e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF03EF22BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos para o 

desenvolvimento e compreensão do conceito de lutas; 

(EF03EF23BRU) Compreender e identificar características de lutas, 

reconhecendo as diferenças com outras práticas corporais e seu 

caráter pedagógico e social. 

 



 
 

 
 

4º ANO – 1º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

no Brasil 

Brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil das regiões centro-

oeste e sul; 

Lógica interna das brincadeiras e jogos (princípios funcionais – 

dinâmica de funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; 

princípios estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil e 

suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF04EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos 

populares do Brasil, valorizando a importância como patrimônio 

histórico cultural do Brasil; 

(EF04EF02)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisões nas brincadeiras e jogos populares do Brasil, com base no 

reconhecimento dos princípios dessas práticas que respeitam suas 

lógicas internas; 

(EF04EF03)* Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, oral e escrita, brincadeiras e jogos populares do Brasil, 

destacando suas características e importância na identificação de 

diferentes culturas; 

(EF04EF04)* Recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil de 

acordo com espaços públicos disponíveis. 

ESPORTES 
Jogos de marca 

Jogos de invasão 

Jogos de marca; 

Jogos de invasão; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios estruturais – 

regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, materiais, alvo, 

objetivo, combinados). 

Articulação dos jogos associados e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF04EF16BRU) Experimentar, fruir e recriar jogos de marca e de 

invasão; 

(EF04EF17BRU) Identificar elementos comuns dos jogos de marca 

e de invasão; 

(EF04EF18BRU) Criar estratégias individuais e coletivas básicas 

para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 

protagonismo no contexto dos jogos de marca e de invasão. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

conscientização 

corporal 

Práticas corporais para desenvolvimento da conscientização 

corporal com elementos de ginástica; 

Práticas corporais para desenvolvimento da ginástica de 

conscientização corporal; 

Atividades de equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 

deslocamentos, manipulação entre outros elementos de ginástica, 

com e sem materiais e equipamentos; 

Articulação de ginástica de conscientização corporal e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF04EF19BRU) Experimentar, fruir e recriar elementos da 

ginástica de conscientização corporal; 

(EF04EF20BRU) Identificar e compreender as exigências corporais 

da ginásticas de conscientização corporal e suas contribuições para 

melhoria da apropriação e da qualidade do movimento; 

(EF04EF21BRU) Planejar e utilizar estratégias para resolver 

desafios na execução de elementos básicos da ginástica de 

conscientização corporal, reconhecendo as potencialidades e os 

limites do corpo. 



 
 

 
 

4º ANO – 1º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

DANÇA Danças no Brasil 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 

expressivas diversas etc.); 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem ritmo, 

individual e em pequenos grupos, dando sentido ao “mover-se”, ao 

“mover-se com...”; 

Rodas, cantigas e danças do Brasil; 

Articulação de danças no Brasil e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF045EF09)* Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, 

valorizando e respeitando diferentes sentidos e significados; 

(EF04EF10)* Comparar e identificar os elementos constitutivos 

comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em jogos de atividades 

rítmicas; 

(EF04EF11)* Formular e utilizar estratégias para a execução de 

elementos constitutivos de jogos de atividades rítmicas. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos com situações opositivas; 

Jogos de lutas; 

Articulação de jogos de lutas e suas implicações conceituais, sociais, 

culturais, históricas e de gênero. 

(EF04EF22BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos para 

o desenvolvimento e compreensão do conceito de lutas; 

(EF04EF23BRU) Compreender e identificar características de lutas, 

reconhecendo as diferenças com outras práticas corporais e seu 

caráter pedagógico e social. 

 

4º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

no Brasil 

Brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil das regiões 

norte e nordeste; 

Lógica interna (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos da cultura popular do 

Brasil e suas implicações conceituais, sociais, culturais, 

históricas e de gênero. 

(EF04EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos populares 

do Brasil, valorizando a importância como patrimônio histórico cultural do 

Brasil; 

(EF04EF02)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de decisões 

nas brincadeiras e jogos populares do Brasil, com base no reconhecimento 

dos princípios dessas práticas que respeitam suas lógicas internas; 

(EF04EF03)* Compreender e explicar, por meio de linguagens corporal, 

oral e escrita, brincadeiras e jogos populares do Brasil, destacando suas 

características e implicações sociais na identificação de diferentes 

culturas; 

(EF04EF04)* Recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil de acordo 

com espaços públicos disponíveis. 



 
 

 
 

4º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ESPORTES 
Jogos de marca 

Jogos de invasão 

Jogos de marca; 

Jogos de invasão; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados). 

Articulação dos jogos associados e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF04EF16BRU) Experimentar, fruir e recriar jogos de marca e de invasão; 

(EF04EF17BRU) Identificar elementos comuns dos jogos de marca e de 

invasão; 

(EF04EF18BRU) Criar estratégias individuais e coletivas básicas para sua 

execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo no 

contexto dos jogos de marca e de invasão. 

GINÁSTICA Ginástica geral 

Práticas corporais para desenvolvimento da conscientização 

corporal com elementos de ginástica; 

Práticas corporais para desenvolvimento da ginástica geral; 

Atividades de equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 

deslocamentos, manipulação entre outros elementos de 

ginástica, com e sem materiais e equipamentos. 

(EF04EF19BRU) Experimentar, fruir e recriar elementos da ginástica geral; 

(EF04EF20BRU) Identificar e compreender as exigências corporais da 

ginástica geral e suas contribuições para melhoria da apropriação e da 

qualidade do movimento; 

(EF04EF21BRU) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos da ginástica de conscientização corporal e 

da ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo 

e adotando procedimentos de segurança. 

DANÇA 

Danças de matriz 

afro-brasileira 

Danças de matriz 

indígena brasileira 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras 

rítmicas e expressivas diversas das matrizes afro-brasileira e 

indígena brasileira); 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem 

ritmo, individual e em pequenos grupos, dando sentido ao 

“mover-se”, ao “mover-se com...”; 

Danças de matriz afro-brasileira e de matriz indígena 

brasileira; 

Articulação de danças de matriz afro-brasileira e de matriz 

indígena brasileira e suas implicações conceituais, sociais, 

culturais, históricas e de gênero. 

(EF04EF09)* Experimentar, fruir e recriar danças de matriz afro-brasileira 

e de matriz indígena brasileira, valorizando e respeitando diferentes 

sentidos e significados; 

(EF04EF10)* Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças de matriz afro-brasileira e de 

matriz indígena brasileira; 

(EF04EF11)* Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 

constitutivos das danças de matriz afro-brasileira e de matriz indígena 

brasileira; 

(EF04EF22BRU) Valorizar e respeitar criações, desempenho e diferenças 

individuais para o desenvolvimento de jogos e brincadeiras com músicas, 

danças e gestos de matriz afro-brasileira e de matriz indígena brasileira; 

(EF04EF23BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, danças de matriz afro-brasileira e de matriz indígena 

brasileira, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 



 
 

 
 

4º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos com situações opositivas; 

Jogos de lutas; 

Articulação de jogos de lutas e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF04EF24BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos para o 

desenvolvimento e compreensão do conceito de lutas; 

(EF04EF25BRU) Compreender e identificar características de lutas, 

reconhecendo as diferenças com outras práticas corporais e seu caráter 

pedagógico e social. 

 

5º ANO – 1º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e 

jogos no Brasil 

Brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil; 

Lógica interna (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil e 

suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF05EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos 

populares do Brasil, valorizando a importância como patrimônio 

histórico cultural do Brasil; 

(EF05EF02)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de decisões 

nas brincadeiras e jogos populares do Brasil, com base no 

reconhecimento dos princípios dessas práticas que respeitam suas 

lógicas internas; 

(EF05EF03)* Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, oral e escrita, brincadeiras e jogos populares do Brasil, 

destacando suas características e implicações sociais na identificação 

de diferentes culturas; 

(EF05EF04)* Recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil de acordo 

com espaços públicos disponíveis. 

ESPORTES 

Jogos de invasão 

Jogos de 

rede/parede 

Jogos esportivos 

adaptados 

Jogos de invasão; 

Jogos de rede/parede; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios estruturais 

– regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, materiais, alvo, 

objetivo, combinados); 

(EF05EF16BRU) Experimentar, fruir e recriar diversos tipos de jogos 

sportivos de invasão e jogos de rede/parede; 

(EF05EF17BRU) Identificar elementos comuns dos jogos de invasão e 

rede/parede; 

(EF05EF18BRU) Criar estratégias individuais e coletivas básicas para 

sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo no 

contexto dos jogos de invasão e de rede/parede; 



 
 

 
 

5º ANO – 1º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Jogos esportivos adaptados, respeitando a lógica interna dos 

jogos e suas implicações pedagógicas; 

Articulação dos jogos associados e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF19BRU) Criar adaptações e estratégias individuais e coletivas 

básicas para execução de jogos esportivos adaptados, prezando pelo 

trabalho individual, coletivo e pelo protagonismo no contexto da 

Educação Especial. 

GINÁSTICA Ginástica geral 

Práticas corporais para desenvolvimento da ginástica geral; 

Atividades de equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 

deslocamentos, manipulação entre outros elementos de 

ginástica, com e sem materiais e equipamentos; 

Articulação de ginástica geral e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF07)* Experimentar, fruir e recriar, de forma coletiva, 

combinações de diferentes elementos da ginástica geral, propondo 

coreografias com diferentes temas do cotidiano; 

(EF05EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica 

geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo. 

DANÇA Danças no Brasil 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 

expressivas diversas etc.); 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem ritmo, 

individual e em pequenos grupos, dando sentido ao “mover-se”, 

ao “mover-se com...”; 

Rodas, cantigas e danças do Brasil; 

Articulação de danças no Brasil e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF09)* Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, valorizando 

e respeitando diferentes sentidos e significados; 

(EF05EF10)* Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns 

e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças do Brasil;  

(EF05EF11)* Formular e utilizar estratégias para a execução de 

elementos constitutivos das danças do Brasil. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos com situações opositivas; 

Jogos de lutas; 

Articulação de jogos de lutas e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF20BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos para o 

desenvolvimento e compreensão do conceito de lutas; 

(EF05EF21BRU) Compreender e identificar características de lutas, 

reconhecendo as diferenças com outras práticas corporais e seu 

caráter pedagógico e social. 

 



 
 

 
 

5º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

no Brasil 

Brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil; 

Lógica interna (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil e 

suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF05EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos 

populares do Brasil, valorizando a importância como patrimônio 

histórico cultural do Brasil; 

(EF05EF02)* Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisões nas brincadeiras e jogos populares do Brasil, com base no 

reconhecimento dos princípios dessas práticas que respeitam suas 

lógicas internas; 

(EF05EF03)* Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, oral e escrita, brincadeiras e jogos populares do Brasil, 

destacando suas características e implicações sociais na identificação 

de diferentes culturas; 

(EF05EF04)* Recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil de 

acordo com espaços públicos disponíveis. 

ESPORTES 

Jogos de invasão 

Jogos de 

rede/parede 

Jogos esportivos 

adaptados 

Jogos de invasão; 

Jogos de rede/parede; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios estruturais 

– regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, materiais, alvo, 

objetivo, combinados); 

Jogos esportivos adaptados, respeitando a lógica interna dos 

jogos e suas implicações pedagógicas; 

Articulação dos jogos associados e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF16BRU) Experimentar, fruir e recriar diversos tipos de jogos de 

invasão e jogos de rede/parede; 

(EF05EF17BRU) Identificar elementos comuns dos jogos de invasão e 

de rede/parede; 

(EF05EF18BRU) Criar estratégias individuais e coletivas básicas para 

sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo 

no contexto dos jogos de invasão e de rede/parede; 

(EF05EF19BRU) Criar adaptações e estratégias individuais e coletivas 

básicas para execução de jogos esportivos adaptados, prezando pelo 

trabalho individual, coletivo e pelo protagonismo no contexto da 

Educação Especial. 

GINÁSTICA Ginástica geral 

Práticas corporais para desenvolvimento da ginástica geral; 

Atividades de equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 

deslocamentos, manipulação entre outros elementos de 

ginástica, com e sem materiais e equipamentos. 

(EF05EF07)* Experimentar, fruir e recriar, de forma coletiva, 

combinações de diferentes elementos da ginástica geral, propondo 

coreografias com diferentes temas do cotidiano; 

(EF05EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos de apresentações coletivas de 

ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do 

corpo. 



 
 

 
 

5º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

DANÇA 

Danças de matriz 

afro-brasileira 

Danças de matriz 

indígena brasileira 

Atividades com músicas (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 

expressivas diversas das matrizes afro-brasileira e indígena 

brasileira); 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem ritmo, 

individual e em pequenos grupos, dando sentido ao “mover-se”, 

ao “mover-se com...”; 

Danças de matriz afro-brasileira e de matriz indígena brasileira; 

Articulação de danças de matriz afro-brasileira e de matriz 

indígena brasileira e suas implicações conceituais, sociais, 

culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF09)* Experimentar, fruir e recriar danças de matriz afro-

brasileira e de matriz indígena brasileira, valorizando e respeitando 

diferentes sentidos e significados; 

(EF05EF10)* Comparar e identificar os elementos constitutivos 

comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças de matriz afro-

brasileira e de matriz indígena brasileira; 

(EF05EF11)* Formular e utilizar estratégias para a execução de 

elementos constitutivos das danças de matriz afro-brasileira e de 

matriz indígena brasileira; 

(EF05EF20BRU) Valorizar e respeitar criações, desempenho e 

diferenças individuais para o desenvolvimento de jogos e brincadeiras 

com músicas, danças e gestos de matriz afro-brasileira e de matriz 

indígena brasileira; 

(EF05EF21BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, 

na escola e fora dela, danças de matriz afro-brasileira e de matriz 

indígena brasileira, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos com situações opositivas; 

Jogos de lutas; 

Articulação de jogos de lutas e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF05EF22BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes jogos para o 

desenvolvimento e compreensão do conceito de lutas; 

(EF05EF23BRU) Compreender e identificar características de lutas, 

reconhecendo as diferenças com outras práticas corporais e seu 

caráter pedagógico e social. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos e brincadeiras de 

matriz afro-brasileira 

Brincadeiras e jogos de matriz afro-brasileira; 

Jogos de tabuleiro diversos; 

Lógicas internas (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos de matriz afro-brasileira 

e suas implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e 

de gênero. 

(EF06EF01)* Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos da 

matriz afro-brasileira, valorizando a importância enquanto desse 

patrimônio histórico cultural; 

(EF06EF22BRU) Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisão nas brincadeiras e jogos da matriz afro-brasileira, com base no 

reconhecimento dos princípios dessas práticas que respeitam suas 

lógicas internas; 

(EF06EF23BRU) Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, oral e escrita, brincadeiras e jogos da matriz afro-brasileira, 

destacando suas características, sua importância e implicações sociais 

e culturais; 

(EF06EF24BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares da matriz afro-

brasileira, adequando-os aos espaços públicos disponíveis. 

ESPORTES 

Esportes de 

rede/parede 

Esportes técnico-

combinatórios 

Esportes de marca 

Questões conceituais entre esporte educacional, esporte 

participação e esporte rendimento; 

Esportes de rede/parede; 

Esportes técnico-combinatórios; 

Esportes de marca; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas 

de funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de esportes associados e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF06EF03)* Experimentar, fruir e recriar esportes de rede/parede, 

técnico-combinatórios e de marca, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo; 

(EF06EF04)* Praticar um ou mais esportes de rede/parede, técnico-

combinatórios e de marca oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas e respeitando regras; 

(EF06EF05)* Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios 

técnicos e táticos, tanto nos esportes de rede/parede, técnico-

combinatórios e de marca como nas modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma específica; 

(EF06EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos 

esportes em suas diferentes manifestações (educacional, participação 

e rendimento); 

(EF06EF07) Propor e produzir alternativas para vivência dos esportes 

não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas 

corporais tematizadas na escola. 



 
 

 
 

6º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

GINÁSTICA 
Ginástica de 

condicionamento físico 

Práticas corporais com elementos de ginástica de 

condicionamento físico – exercícios de resistência, força, 

velocidade; exercícios funcionais, flexibilidade, aquecimento 

etc.; 

Articulação de ginástica de condicionamento físico e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF06EF08)* Experimentar, fruir e recriar exercícios físicos que 

solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, 

características e as sensações corporais provocadas pela sua prática; 

(EF06EF25BRU) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos de apresentações coletivas de 

ginástica de condicionamento físico, reconhecendo as potencialidades 

e os limites do corpo; 

(EF06EF26BRU) Identificar elementos da ginástica de 

condicionamento físico, reconhecendo sua importância enquanto 

prática individualizada, adequada às características e necessidades de 

cada sujeito. 

DANÇA Danças no mundo 

Atividades com músicas no contexto de danças no mundo; 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem 

ritmo, individual e em pequenos grupos, dando sentido ao 

“mover-se”, ao “mover-se com...”; 

Danças no mundo; 

Articulação de danças no mundo e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF06EF11)* Experimentar, fruir e recriar danças no mundo, 

identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos); 

(EF06EF12)* Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos 

constitutivos das danças no mundo; 

(EF06EF13)* Diferenciar elementos das danças no mundo, valorizando 

e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 

grupos sociais; 

(EF06EF27BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, danças no mundo, adequando-as aos espaços 

públicos disponíveis. 

LUTAS 
Lutas de matriz afro-

brasileira 

Práticas corporais de lutas de matriz afro-brasileira e suas 

caracterizações; 

Lutas de matriz afro-brasileira; 

Articulação de lutas de matriz afro-brasileira e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF06EF14)* Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas de matriz 

afro-brasileira, valorizando a segurança e a integridade física; 

(EF06EF15)* Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas de matriz 

afro-brasileira, respeitando o colega como oponente; 

(EF06EF16)* Identificar as características (códigos, rituais, elementos 

técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações, instituições) das 

lutas de matriz afro-brasileira; 

(EF06EF17)* Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados 

ao universo das lutas de matriz afro-brasileira e demais práticas 

corporais, propondo alternativas para superá-los, com base na 

solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito 



 
 

 
 

6º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

PRÁTICAS 

CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais de 

aventura urbanas 

Práticas corporais de aventura urbanas; 

Articulação de práticas corporais de aventura urbanas e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF06EF18)* Experimentar, fruir e recriar diferentes práticas corporais 

de aventura do contexto urbano; 

(EF06EF19)* Identificar os riscos durante a realização de práticas 

corporais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua 

superação; 

(EF06EF20)* Executar práticas corporais de aventura urbanas, 

respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a 

prática segura em diversos espaços; 

(EF06EF21)* Identificar a origem das práticas corporais de aventura 

urbanas e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as 

características (instrumentos, equipamentos de segurança, 

indumentária, organização) e seus tipos de práticas. 

 

7º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos e brincadeiras 

no mundo 

Jogos e brincadeiras do mundo; 

Lógica interna (princípios funcionais – dinâmica de 

funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de brincadeiras e jogos da cultura popular do 

mundo e suas implicações conceituais, sociais, culturais, 

históricas e de gênero. 

(EF07EF01)* Experimentar, fruir e recriar jogos e brincadeiras do 

mundo, valorizando a importância como patrimônio histórico 

cultural do mundo; 

(EF07EF22BRU) Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisões Nos jogos e brincadeiras do mundo, com base no 

reconhecimento dos princípios dessas práticas que respeitam suas 

lógicas internas; 

(EF07EF23BRU) Compreender e explicar, por meio de linguagens 

corporal, oral e escrita, jogos e brincadeiras do mundo, destacando 

suas características e implicações sociais na identificação de 

diferentes culturas; 

(EF07EF24BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, 

na escola e fora dela, JOGOS E brincadeiras do mundo, adequando-

as aos espaços públicos disponíveis. 



 
 

 
 

7º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

ESPORTES 
Esportes de invasão 

Esportes de marca 

Esportes de invasão; 

Esportes de marca; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de esportes associados e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF07EF03)* Experimentar, fruir e recriar esportes de invasão e 

esportes de marca, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo; 

(EF07EF04)* Praticar um ou mais esportes de invasão e esportes de 

marca oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas 

básicas e respeitando regras; 

(EF07EF05)* Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios 

técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de marca como 

nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma 

específica; 

(EF07EF06) Analisar as transformações na organização e na prática 

dos esportes em suas diferentes manifestações (profissional e 

comunitário/lazer); 

(EF07EF07) Propor e produzir alternativas para a vivência dos 

esportes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das 

demais práticas corporais tematizadas na escola. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

condicionamento 

físico 

Práticas corporais com elementos de ginástica de 

condicionamento físico – exercícios de resistência, força, 

velocidade; exercícios funcionais, flexibilidade, aquecimento 

etc.; 

Articulação de ginástica de condicionamento físico e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF07EF08)* Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem 

diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, 

características e as sensações corporais provocadas pela sua prática; 

(EF07EF25BRU) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios 

na execução de elementos básicos de apresentações coletivas de 

ginástica de condicionamento físico, reconhecendo as 

potencialidades e os limites do corpo; 

(EF07EF26BRU) Identificar elementos da ginástica de 

condicionamento físico, reconhecendo sua importância enquanto 

prática individualizada, adequada às características e necessidades 

de cada sujeito. 

DANÇA Danças urbanas 

Atividades com músicas no contexto de danças urbanas; 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem 

ritmo, individual e em pequenos grupos, dando sentido ao 

“mover-se”, ao “mover-se com...”; 

Danças urbanas; 

(EF07EF11)* Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, 

identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos); 

(EF07EF12)* Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos 

constitutivos das danças urbanas; 



 
 

 
 

7º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Articulação de danças urbanas e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF07EF13)* Diferenciar elementos das danças urbanas, valorizando 

e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por 

diferentes grupos sociais; 

(EF07EF27BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, 

na escola e fora dela, danças urbanas, adequando-as aos espaços 

públicos disponíveis. 

LUTAS 
Lutas de matriz 

indígena brasileira 

Práticas corporais de lutas de matriz indígena brasileira e suas 

caracterizações; 

Lutas praticadas de matriz indígena brasileira; 

Articulação de lutas de matriz indígena brasileira e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas e de 

gênero. 

(EF07EF14)* Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas de matriz 

indígena brasileira, valorizando a segurança e a integridade física; 

(EF07EF15)* Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas de matriz 

indígena brasileira, respeitando o colega como oponente; 

(EF07EF16)* Identificar as características (códigos, rituais, elementos 

técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações, instituições) 

das lutas de matriz indígena brasileira; 

(EF07EF17)* Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados 

ao universo das lutas de matriz indígena brasileira, propondo 

alternativas para superá-los, com base na solidariedade, justiça, 

equidade e respeito. 

PRÁTICAS 

CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais 

circenses 

Práticas corporais do contexto circense; 

Articulação de práticas circenses e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF07EF28BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes práticas 

circenses; 

(EF07EF29BRU) Executar práticas corporais circenses, respeitando o 

patrimônio público e utilizando alternativas para a prática segura em 

diversos espaços; 

(EF07EF30BRU) Identificar a origem das práticas corporais circenses, 

reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de 

segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas. 

 



 
 

 
 

8º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos eletrônicos 

Criação de jogos e 

brincadeiras 

Jogos eletrônicos; 

Articulação de jogos eletrônicos e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero; 

Jogos e brincadeiras criados e recriados a partir do 

conhecimento dos estudantes; 

Articulação de criação de jogos e brincadeiras e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e 

de gênero; 

Lógicas internas dos jogos eletrônicos e doss jogos e 

brincadeiras criados pelos estudantes (princípios funcionais – 

dinâmica de funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; 

princípios estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, 

oponentes, materiais, alvo, objetivo, combinados). 

(EF08EF22BRU) Experimentar, fruir e recriar jogos eletrônicos diversos, 

valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por 

diferentes grupos sociais e etários; 

(EF08EF23BRU) Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisão nos jogos eletrônicos, com base no reconhecimento dos 

princípios dessas práticas que respeitam suas lógicas internas; 

(EF08EF24BRU) Identificar as transformações nas características dos 

jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas 

respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de 

jogos; 

(EF08EF25BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, jogos eletrônicos, adequando-os aos contextos sociais 

e culturais em diferentes espaços; 

(EF08EF26BRU) Criar, individual e coletivamente, jogos e brincadeiras 

que viabilizem a participação de todos e a criatividade em respeito à 

compreensão dos princípios dos jogos e brincadeiras; 

(EF08EF27BRU) Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisão nos jogos e bricandeiras criados, com base no reconhecimento 

dos princípios dessas práticas que respeitam suas lógicas internas; 

(EF08EF28BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, jogos e brincadeiras criados, adequando-os aos 

contextos sociais e culturais em diferentes espaços. 

ESPORTES 

Esportes de invasão 

Esportes de 

rede/parede 

Esportes 

Paralímpicos 

Esportes de invasão; 

Esportes de rede/parede; 

Esportes Paralímpicos; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de esportes associados e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e de gênero. 

(EF08EF01)* Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) 

e fruir os esportes de invasão, rede/parede e paralímpicos, valorizando 

o trabalho coletivo e o protagonismo; 

(EF08EF02)* Experimentar, fruir e recriar esportes de invasão e de 

rede/parede, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo; 

(EF08EF29BRU) Experimentar, fruir e recriar esportes paralímpicos, 

identificando e compreendendo as adaptações individualizadas e 

coletivas para o desenvolvimento da performance; 



 
 

 
 

8º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

(EF08EF03)* Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios 

técnicos e táticos nos esportes de invasão, de rede/parede e 

paralímpicos para praticar de forma específica; 

(EF08EF04)* Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos 

individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das 

modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 

modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das 

categorias dos esportes de invasão, de rede/parede e paralímpicos; 

(EF08EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno 

esportivo e discutir alguns de seus problemas (doping, corrupção, 

violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam; 

(EF08EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de 

esportes e das demais práticas corporais tematizadas na escola, 

propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

condicionamento 

físico 

Práticas corporais com elementos de ginástica de 

condicionamento físico – exercícios de resistência, força, 

velocidade; exercícios funcionais, flexibilidade, aquecimento 

etc.; 

Articulação de ginástica de condicionamento físico e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e 

de gênero. 

(EF08EF07)* Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem 

diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, características e 

as sensações corporais provocadas pela sua prática; 

(EF08EF30BRU) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica 

de condicionamento físico, reconhecendo as potencialidades e os limites 

do corpo e adotando procedimentos de segurança; 

(EF08EF31BRU) Identificar elementos da ginástica de condicionamento 

físico, reconhecendo sua importância enquanto prática individualizada, 

adequada às características e necessidades de cada sujeito. 

DANÇA Danças urbanas 

Atividades com músicas no contexto de danças urbanas; 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem 

ritmo, individual e em pequenos grupos, dando sentido ao 

“mover-se”, ao “mover-se com...”; 

Danças urbanas; 

Articulação de danças urbanas e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF08EF12)* Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, valorizando a 

diversidade cultural e respeitando as tradições dessas culturas; 

(EF08EF13)* Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos 

constitutivos (rítmo, espaços, gestos) das danças urbanas; 

(EF08EF32BRU) Diferenciar as danças urbanas e demais manifestações 

das danças, valorizando e respeitando os sentidos e significados 

atribuídos a elas por diferentes grupos sociais. 



 
 

 
 

8º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

(EF08EF33BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, danças urbanas, adequando-as aos espaços públicos 

disponíveis.  

LUTAS Lutas no mundo 

Práticas corporais de lutas do mundo e suas caracterizações; 

Lutas praticadas no mundo; 

Articulação de lutas praticadas no mundo e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e de gênero. 

(EF08EF16)* Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do mundo, 

valorizando o oponente; 

(EF08EF17)* Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do mundo; 

(EF08EF18) Discutir as transforações históricas, o processo de 

esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e 

respeitando as culturas de origem; 

(EF08EF34BRU) Identificar as características (códigos, rituais, elementos 

técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações, instituições) das 

lutas do mundo; 

(EF08EF35BRU) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados 

ao universo das lutas do mundo e demais práticas corporais, propondo 

alternativas para superá-los, com base na solidariedade, na justiça, na 

equidade e no respeito. 

PRÁTICAS 

CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais 

circenses 

Práticas corporais do contexto circense; 

Articulação de práticas circenses e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF08EF36BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes práticas 

circenses; 

(EF08EF37BRU) Executar práticas corporais circenses, respeitando o 

patrimônio público e utilizando alternativas para a prática segura em 

diversos espaços; 

(EF08EF38BRU) Identificar a origem das práticas corporais circenses, 

reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de 

segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas. 

 



 
 

 
 

9º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos eletrônicos 

Criação de jogos e 

brincadeiras 

Jogos eletrônicos; 

Articulação de jogos eletrônicos e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero; 

Jogos e brincadeiras criados e recriados a partir do 

conhecimento dos estudantes; 

Articulação de criação de jogos e brincadeiras e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e 

de gênero; 

Lógicas internas dos jogos eletrônicos e doss jogos e 

brincadeiras criados pelos estudantes (princípios funcionais – 

dinâmica de funcionamento, estratégias, tomadas de decisão; 

princípios estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, 

oponentes, materiais, alvo, objetivo, combinados). 

 

(EF09EF22BRU) Experimentar, fruir e recriar jogos eletrônicos diversos, 

valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles 

por diferentes grupos sociais e etários; 

(EF09EF23BRU) Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisão nos jogos eletrônicos, com base no reconhecimento dos 

princípios dessas práticas que respeitam suas lógicas internas; 

(EF09EF24BRU) Identificar as transformações nas características dos 

jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas 

respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de 

jogos; 

(EF09EF25BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, jogos eletrônicos, adequando-os aos contextos 

sociais e culturais em diferentes espaços; 

(EF09EF26BRU) Criar, individual e coletivamente, jogos e brincadeiras 

que viabilizem a participação de todos e a criatividade em respeito à 

compreensão dos princípios dos jogos e brincadeiras; 

(EF09EF27BRU) Planejar e utilizar estratégias para as tomadas de 

decisão nos jogos e bricandeiras criados, com base no reconhecimento 

dos princípios dessas práticas que respeitam suas lógicas internas; 

(EF09EF28BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, jogos e brincadeiras criados, adequando-os aos 

contextos sociais e culturais em diferentes espaços. 

ESPORTES 

Esportes de invasão 

Esportes de 

rede/parede 

Esportes 

Paralímpicos 

Esportes de invasão; 

Esportes de rede/parede; 

Esportes Paralímpicos; 

Lógicas internas (princípios funcionais básicos – dinâmicas de 

funcionamento, princípios táticos-técnicos; princípios 

estruturais – regras, espaço, tempo, parceiros, oponentes, 

materiais, alvo, objetivo, combinados); 

Articulação de esportes associados e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e de gênero. 

(EF09EF02)* Experimentar, fruir e recriar esportes de invasão, de 

rede/parede e paralímpicos, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo; 

(EF09EF29BRU) Experimentar, fruir e recriar esportes orientados pela 

proposta paralímpica, identificando e compreendendo as adaptações 

individualizadas e coletivas para o desenvolvimento da performance; 

(EF09EF03)* Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios 

técnicos e táticos nos esportes de invasão, de rede/parede e 

paralímpicos para praticar de forma específica; 

(EF09EF04)* Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos 

individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das 



 
 

 
 

9º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 

modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das 

categorias dos esportes de invasão, de rede/parede e paralímpicos; 

(EF09EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno 

esportivo e discutir alguns de seus problemas (doping, corrupção, 

violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam; 

(EF09EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de 

esportes e das demais práticas corporais tematizadas na escola, 

propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

condicionamento 

físico 

Práticas corporais com elementos de ginástica de 

condicionamento físico – exercícios de resistência, força, 

velocidade; exercícios funcionais, flexibilidade, aquecimento 

etc.; 

Articulação de ginástica de condicionamento físico e suas 

implicações conceituais, sociais, culturais, históricas, éticas e 

de gênero. 

(EF09EF07)* Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem 

diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, características e 

as sensações corporais provocadas pela sua prática; 

(EF09EF30BRU) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 

execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica 

de condicionamento físico, reconhecendo as potencialidades e os 

limites do corpo; 

(EF09EF31BRU) Identificar elementos da ginástica de condicionamento 

físico, reconhecendo sua importância enquanto prática individualizada, 

adequada às características e necessidades de cada sujeito. 

DANÇA Danças de salão 

Atividades com músicas, rítmos e manifestações expressivas 

relacionadas às danças de salão; 

Criações artísticas de sequências de movimento com e sem 

ritmo, individual e em pequenos grupos, das danças de salão; 

Danças de Salão; 

Articulação de danças de salão e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF09EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a 

diversidade cultural e respeitando as tradições dessas culturas; 

(EF09EF13) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos 

constitutivos (rítmo, espaços, gestos) das danças de salão; 

(EF09EF32BRU) Diferenciar as danças de salão e demais manifestações 

das danças, valorizando e respeitando os sentidos e significados 

atribuídos a elas por diferentes grupos sociais; 

(EF09EF33BRU) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na 

escola e fora dela, danças urbanas, adequando-as aos espaços públicos 

disponíveis. 

LUTAS Lutas no Brasil 
Práticas corporais de lutas do Brasil e suas caracterizações; 

Lutas praticadas no Brasil; 

(EF09EF16)* Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, 

valorizando o oponente; 



 
 

 
 

9º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Articulação de lutas do Brasil e suas implicações conceituais, 

sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF09EF17)* Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil; 

(EF08EF18)* Discutir as transforações históricas, o processo de 

esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e 

respeitando as culturas de origem; 

(EF09EF34BRU) Identificar as características (códigos, rituais, 

elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações, 

instituições) das lutas do mundo; 

(EF09EF35BRU) Problematizar preconceitos e estereótipos 

relacionados ao universo das lutas do mundo e demais práticas 

corporais, propondo alternativas para superá-los, com base na 

solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. 

PRÁTICAS 

CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais de 

aventura na natureza 

Práticas corporais do contexto urbano; 

Articulação de práticas urbanas e suas implicações 

conceituais, sociais, culturais, históricas e de gênero. 

(EF09EF36BRU) Experimentar, fruir e recriar diferentes práticas 

corporais do contexto urbano; 

(EF09EF37BRU) Executar práticas corporais do contexto urbano, 

respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática 

segura em diversos espaços; 

(EF09EF38BRU) Identificar a origem das práticas corporais urbanas, 

reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de 

segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas. 

 

 

Estruturada a organização pedagógica da matriz curricular, seguem exemplos de atividades e 

alguns procedimentos metodológicos que poderão nortear o planejamento pedagógico que vise o 

alcance dos objetivos determinados para o Ensino Fundamental. Os exemplos contidos nos quadros a 

seguir não esgotam as possibilidades de atividades no contexto da Educação Física escolar. 

 

 



 
 

 
 

1º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos nos 

contextos familiar e 

comunitário 

Brincadeiras e jogos de perseguição: variações de pega-pega, esconde-esconde, mãe-da-rua, coelho sai da toca, corre cotia, cabra-

cega, paredão 123, na minha cidade, gato e rato, balança caixão, alerta, arranca o rabo, polícia e ladrão, seu lobo etc.; 

Brincadeiras e jogos de oposição: jó-quem-pô, jogo de bolinhas de gude, par ou ímpar, alerta, jogar sério, cara ou coroa etc.; 

Brincadeiras e jogos de mesa/tabuleiro: pega-varetas, dominó, jogo da velha, bate figurinha etc.; 

Brincadeiras e jogos de desafios individuais: morto-vivo, amarelinha, pula-corda (um homem bateu em minha porta, fogo-foguinho, 

uni-duni-tê, etc.), cinco Marias, bambolê, elástico, bilboquê, iô-iô, estátua, siga o mestre, espelho, chefe comanda, passa anel, batata 

quente, Adoletá, quente e frio, telefone sem fio, pirulito que bate-bate, gato comeu, escravos-de-Jó etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos da cultura popular dos 

contextos familiar e comunitário adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com tapa-

olho); com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

GINÁSTICA 

Práticas e brincadeiras de 

destrezas e desafios 

corporais 

Práticas e brincadeiras de destrezas e desafios corporais: carrinho de mão, cadeirinha, pirâmide em trios, variação de corridas 

(cadarço, em duplas, sentados, agachados, de lado, costas, correntes, entre outras); sequência historiada com desafios corporais; 

atividades com elementos básicos da ginástica (rolamento, deslocamento, estrela, ponte, movimento com apoio, entre outros); 

espelho, estátua com movimentos ginásticos, siga o mestre com desafios corporais; atividades de alongamento; atividades associadas 

de alongamento e equilíbrio, mãe-da-rua com desafios corporais, travessia do rio com desafios corporais, estafetas com desafios 

corporais, elástico, circuitos de desafios corporais, pular corda individual, pular corda em grupo (um homem bateu em minha porta, 

fogo-foguinho, uni-duni-tê etc.); sequências com arco, bambolê, sequências coreografadas etc.. 

DANÇA 
Práticas e brincadeiras de 

imitação e criação artística 

Práticas e brincadeiras de imitação e criação artística: pega-pega espelho, brincadeiras de roda, estátua, seu mestre mandou, 

brincadeiras cantadas – rodas cantadas (movimento e sons; sequências ritmadas com variação de ritmo, criações de sequências 

coreografadas individuais e em duplas; movimentos livres, movimentos com sequências orientadas, movimentos com sequências 

orientadas em duplas (adoletá, papai Ferreira, uni-duni-tê); atividades que permitem o reconhecimento do “mover-se” com música, 

sem música, com ritmo, sem ritmo, em relação ao outro, em relação a objetos e espaços; 

Cantigas e rodas cantadas populares: cai cai balão, se essa rua fosse minha, o cravo brigou com a rosa, a barata diz que tem, peixo 

vivo, borboletinha, sapo cururu, roda pião, escravos de Jó, alecrim, indiozinhos, o sapo não lava o pé, eu vi uma barata, marcha 

soldado, um elefante incomoda muita gente..., a linda rosa juvenil, a canoa virou, Terezinha de Jesus, ciranda cirandinha, fui ao tororó, 

fui à Espanha, Pai Francisco, “pingo, pingo, pingo, maninha”, carneirinho carneirão etc.. 

 



 
 

 
 

2º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

 BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos no 

contexto regional 

Brincadeiras e jogos de perseguição: variações de pega-pega, esconde-esconde, mãe-da-rua, coelho sai da toca, corre cotia, cabra-

cega, paredão 123, na minha cidade, gato e rato, balança caixão, alerta, arranca o rabo, polícia e ladrão, seu lobo etc.; 

Brincadeiras e jogos de oposição: jó-quem-pô, jogo de bolinhas de gude, par ou ímpar, alerta, jogar sério, cara ou coroa etc.; 

Brincadeiras e jogos de mesa/tabuleiro: pega-varetas, dominó, jogo da velha, bate figurinha etc.; 

Brincadeiras e jogos de desafios individuais: morto-vivo, amarelinha, pula-corda (um homem bateu em minha porta, fogo-foguinho, 

uni-duni-tê etc.); cinco Marias, bambolê, elástico, bilboquê, iô-iô, estátua, siga o mestre, espelho, chefe comanda, passa anel, batata 

quente, adoletá, quente e frio, telefone sem fio, pirulito que bate-bate, gato comeu, escravos-de-Jó etc.. 

Brincadeiras e jogos da região Sudeste: briga de galo, rouba-bandeira, amarelinha em caracol etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos da cultura popular do contexto 

regional adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com tapa-olho); com limitação de 

movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

GINÁSTICA 

Práticas e brincadeiras de 

destrezas e desafios 

corporais 

Práticas e brincadeiras de destrezas e desafios corporais: carrinho de mão, cadeirinha, pirâmide em trios, variação de corridas 

(cadarço, em duplas, sentados, agachados, de lado, de costas, correntes etc.); sequência historiada com desafios corporais; atividades 

com elementos básicos da ginástica (rolamento, deslocamentos, estrela, ponte, movimentos com apoio etc.); espelho, estátua com 

movimentos ginásticos, siga o mestre com desafios corporais; atividades de alongamento; atividades associadas de alongamento e 

equilíbrio, mãe-da-rua com desafios corporais, travessia do rio com desafios corporais, estafetas com desafios corporais, elástico, 

circuitos de desafios corporais, pular corda individual, pular corda em grupo (um homem bateu em minha porta, fogo-foguinho, uni-

duni-tê etc.); sequências com arco; sequências coreografadas com desafios corporais etc.. 

DANÇA 
Jogos de atividades 

rítmicas 

Jogos de atividades rítmicas: brincadeiras de roda; seu mestre mandou; brincadeiras cantadas – rodas cantadas, movimento e sons; 

sequências ritmadas com variação de ritmo, criações de sequências coreografadas individuais e em duplas; estafetas musicais; jogos 

de palmas (adoletá, papai Ferreira, uni-duni-tê) etc.. 

 

 

 



 
 

 
 

3º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena 

brasileira 

Brincadeiras e jogos de matriz indígena brasileira: peteca, cabo de guerra, corrida do saci, arranca mandioca, arco e flecha, adugo ou 

jogo da onça, Toloi Kunhügü ou gavião e passarinhos, Heiné Kuputisü, briga de galo, fubeca ou bolinha de gude; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos de matriz indígena brasileira – 

com olhos vendados, com baixa visão; com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES 
Jogos de marca 

Jogos de precisão 

Jogos de campo e taco 

Jogos de marca: jogos e jogos reduzidos que abordem elementos do atletismo (corrida, saltos, arremessos e lançamentos); do ciclismo, 

natação, levantamento de peso, patinação de velocidade, remo etc.; 

Jogos de precisão: golfe, sinuca, tiro esportivo, tiro com arco, esgrima etc.; 

Jogos de campo e taco: beisebol, críquete, taco etc.. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

conscientização 

corporal 

Práticas da ginástica de conscientização corporal: sequência historiada com movimentos ginásticos; atividades com elementos básicos 

da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias rolamento, deslocamentos, estrela, ponte, movimentos com apoio etc.); 

espelho, estátua com movimentos ginásticos, siga o mestre com movimentos ginásticos básicos; atividades de alongamento; atividades 

associadas de alongamento e equilíbrio, mãe-da-rua com movimentos ginásticos, estafetas com elementos da ginástica; elástico, 

circuitos com movimentos ginásticos etc.. 

DANÇA 
Danças nos contextos 

comunitário e regional 

Danças do contexto comunitário e da região sudeste: jongo, samba, xiba, caxambu, mineiro-pau, dança do tamanduá, cana verde, bate 

flexas, fandango etc.. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos de lutas: jogos em duplas desenvolvendo força, equilíbrio/desequilíbrio, esquiva; jogos de agilidade; jó-quem-pô, par ou ímpar, 

cabo-de-guerra, arranca o rabo do macaco, quero ficar, quero sair, pé com pé, minisumô, a bola é minha, a garrafa é minha, gangorra, 

briga de galo; atividades que implicam movimentos de lutas em estafetas (deslocamento, equilíbrio, força etc.). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4º ANO – 1º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

no Brasil 

Brincadeiras e jogos da região Centro-Oeste: pato, pato, ganso; balança caixão, cinco Marias, rei da lata, brincadeiras de palmas etc.; 

Brincadeiras e jogos da região Sul: carrinho de Lomba, taco, caiu na rede é peixe, jogo da memória, brincadeiras de palmas, mamãe posso 

ir?, esconde esconde, morto e vivo, coelho sai da toca, pico picolé, corrida do saco, carne crua, chocolate mandolate, conebol, mundo 

animal, derrete manteiga, espirrobol, passa chapéu, boi de mamão etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos da cultura popular das regiões 

centro-oeste e sul do Brasil adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com tapa-olho); com 

limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES Jogos de marca 

Jogos de invasão 

Jogos de marca: jogos e jogos reduzidos que abordem elementos do atletismo (corrida, saltos, arremessos e lançamentos); do ciclismo, 

natação, levantamento de peso, remo etc.; 

Jogos de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

conscientização 

corporal 

Práticas da ginástica de conscientização corporal: sequência historiada com movimentos ginásticos; atividades com elementos básicos da 

ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias rolamento, deslocamentos, estrela, ponte, movimentos com apoio etc.); espelho, 

estátua com movimentos ginásticos, siga o mestre com movimentos ginásticos básicos; atividades de alongamento; atividades associadas 

de alongamento e equilíbrio, mãe-da-rua com movimentos ginásticos, estafetas com elementos da ginástica; elástico, circuitos com 

movimentos ginásticos etc.. 

DANÇA Danças no Brasil 

Danças da região Norte: Camaleão, Dança do Maçarico, Desfeiteira, Carimbó, Marambiré, Lundu Marajoara, Marujada etc.; 

Danças da região Nordeste: Maculelê, Reisado, Cavalo Piancó, Torém, Caninha verde, Coco, Maneiro-pau, Bambaê de caixa, Cacuriá, 

Tambor de criola, Dança do caroço, Cavalo marinho, Caboclinhos, Maracatu rural, Mamulengo, Frevo, Espontão, Ciranda, Pastoril, Forró 

etc.; 

Danças da região Centro-Oeste: O catira (Cateretê), Dança do siriri, Dança do chupin, Dança típica Cururu, Cirandinha (Sarandi), Xote 

carreirinho, Xote bragantino etc.; 

Danças da região Sul: Chula, Vaneira, Mazurca, Chimarrita, Milonga, Pau de fitas, Dança da balainha etc.. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos de lutas: jogos em duplas desenvolvendo força, equilíbrio/desequilíbrio, esquiva; jogos de agilidade; jó-quem-pô, par ou ímpar, cabo-

de-guerra, arranca o rabo do macaco, quero ficar, quero sair, pé com pé, minisumô, a bola é minha, a garrafa é minha, gangorra, briga de 

galo; atividades que implicam movimentos de lutas em estafetas (deslocamento, equilíbrio, força etc.). 

 



 
 

 
 

4º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

no Brasil 

Brincadeiras e jogos da região Norte: caí no poço, tucuxi, roubo da melancia, curupira, perna de pau, queimada, quatro cantos, cinco 

pedras, coelho sai da toca, macaca ou amarelinha, buraco, gato e rato, bolinha de gude, batatinha frita, serra serrador, manja, brincadeiras 

de corda (macaco foi à feira, suco gelado, subi na roseira, com quem você pretende se casar? Moça bonita etc.), brincadeiras de palmas 

etc.; 

Brincadeiras e jogos da região Nordeste: gulu ou bobinho, sete pecados, trem maluco, papagaio (pipa), peteca (gude, borroca, triângulo), 

amarelinha, elástico, xuxo, bate-ombro, pião, sete pecados, passarás, variações de pular corda, boca de forno, passa anel, cama-de-gato, 

ciranda, brincadeiras de palmas, etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos da cultura popular das regiões 

norte e nordeste do Brasil adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com tapa-olho); com 

limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES Jogos de marca 

Jogos de invasão 

Jogos de marca: jogos e jogos reduzidos que abordem elementos do atletismo (corrida, saltos, arremessos e lançamentos); do ciclismo, 

natação, levantamento de peso, remo etc.; 

Jogos de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.. 

GINÁSTICA Ginástica geral 

Práticas da ginástica geral: sequência historiada com movimentos ginásticos; atividades com elementos básicos da ginástica (equilíbrios, 

saltos, giros, rotações, acrobacias rolamento, deslocamentos, estrela, ponte, movimentos com apoio etc.); espelho, estátua com 

movimentos ginásticos, siga o mestre com movimentos ginásticos básicos; atividades de alongamento; atividades associadas de 

alongamento e equilíbrio, mãe-da-rua com movimentos ginásticos, estafetas com elementos da ginástica; elástico, circuitos com 

movimentos ginásticos etc.. 

DANÇA 

Danças de matriz 

afro-brasileira 

Danças de matriz 

indígena brasileira 

Danças da matriz afro-brasileira: Tambor de crioula, Maracatu, Capoeira, Maculelê, Samba de roda, Jongo etc.; 

Danças de matriz indígena brasileira: Caiapós, Caboclinhos, Tribo, Dança dos Tapuios, Pássaros, Cururu, Cateretê ou Catira, Toré dos 

quilombos alagoanos, Sarabaquê ou Dança de Santa Cruz etc.. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos de lutas: jogos em duplas desenvolvendo força, equilíbrio/desequilíbrio, esquiva; jogos de agilidade; jó-quem-pô, par ou ímpar, cabo-

de-guerra, arranca o rabo do macaco, quero ficar, quero sair, pé com pé, minisumô, a bola é minha, a garrafa é minha, gangorra, briga de 

galo; atividades que implicam movimentos de lutas em estafetas (deslocamento, equilíbrio, força etc.). 

 

 

 



 
 

 
 

5º ANO – 1º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS 
Brincadeiras e 

jogos no Brasil 

Brincadeiras e jogos da região Centro-Oeste: pato, pato, ganso; balança caixão, cinco Marias, rei da lata, brincadeiras de palmas etc.; 

Brincadeiras e jogos da região Sul: carrinho de Lomba, taco, caiu na rede é peixe, jogo da memória, brincadeiras de palmas, mamãe posso 

ir?, esconde esconde, morto e vivo, coelho sai da toca, pico picolé, corrida do saco, carne crua, chocolate mandolate, conebol, mundo animal, 

derrete manteiga, espirrobol, passa chapéu, boi de mamão etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos da cultura popular das regiões centro-

oeste e sul do Brasil adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com tapa-olho); com limitação 

de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES 

Jogos de invasão 

Jogos de 

rede/parede 

Jogos esportivos 

adaptados 

Jogos de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.; 

Jogo de rede/parede: badminton, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol etc.; 

Jogos esportivos adaptados: jogos esportivos adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com 

tapa-olho); com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

 

GINÁSTICA Ginástica geral 

Práticas da ginástica geral: sequência historiada com movimentos ginásticos; atividades com elementos básicos da ginástica (equilíbrios, 

saltos, giros, rotações, acrobacias rolamento, deslocamentos, estrela, ponte, movimentos com apoio etc.); espelho, estátua com movimentos 

ginásticos, siga o mestre com movimentos ginásticos básicos; atividades de alongamento; atividades associadas de alongamento e equilíbrio, 

mãe-da-rua com movimentos ginásticos, estafetas com elementos da ginástica; elástico, circuitos com movimentos ginásticos etc.. 

DANÇA Danças no Brasil 

Danças da região Norte: Camaleão, Dança do Maçarico, Desfeiteira, Carimbó, Marambiré, Lundu Marajoara, Marujada etc.; 

Danças da região Nordeste: Maculelê, Reisado, Cavalo Piancó, Torém, Caninha verde, Coco, Maneiro-pau, Bambaê de caixa, Cacuriá, Tambor 

de criola, Dança do caroço, Cavalo marinho, Caboclinhos, Maracatu rural, Mamulengo, Frevo, Espontão, Ciranda, Pastoril, Forró etc.; 

Danças da região Centro-Oeste: O catira (Cateretê), Dança do siriri, Dança do chupin, Dança típica Cururu, Cirandinha (Sarandi), Xote 

carreirinho, Xote bragantino etc.; 

Danças da região Sul: Chula, Vaneira, Mazurca, Chimarrita, Milonga, Pau de fitas, Dança da balainha etc.. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos de lutas: jogos em duplas desenvolvendo força, equilíbrio/desequilíbrio, esquiva; jogos de agilidade; jó-quem-pô, par ou ímpar, cabo-

de-guerra, arranca o rabo do macaco, quero ficar, quero sair, pé com pé, minisumô, a bola é minha, a garrafa é minha, gangorra, briga de 

galo; atividades que implicam movimentos de lutas em estafetas (deslocamento, equilíbrio, força etc.). 

 



 
 

 
 

5º ANO – 2º SEMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

 
Brincadeiras e jogos 

no Brasil 

Brincadeiras e jogos da região Norte: caí no poço, tucuxi, roubo da melancia, curupira, perna de pau, queimada, quatro cantos, cinco pedras, 

coelho sai da toca, macaca ou amarelinha, buraco, gato e rato, bolinha de gude, batatinha frita, serra serrador, manja, brincadeiras de corda 

(macaco foi à feira, suco gelado, subi na roseira, com quem você pretende se casar? Moça bonita etc.), brincadeiras de palmas etc.; 

Brincadeiras e jogos da região Nordeste: gulu ou bobinho, sete pecados, trem maluco, papagaio (pipa), peteca (gude, borroca, triângulo), 

amarelinha, elástico, xuxo, bate-ombro, pião, sete pecados, passarás, variações de pular corda, boca de forno, passa anel, cama-de-gato, 

ciranda, brincadeiras de palmas, etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos da cultura popular das regiões norte 

e nordeste do Brasil adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com tapa-olho); com limitação 

de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES 

Jogos de invasão 

Jogos de 

rede/parede 

Jogos esportivos 

adaptados 

Jogos de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.; 

Jogo de rede/parede: badminton, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol etc.; 

Jogos esportivos adaptados: jogos esportivos adaptados ao público alvo da Educação Especial – com olhos vendados, com baixa visão (com 

tapa-olho); com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

GINÁSTICA Ginástica geral 

Práticas da ginástica geral: sequência historiada com movimentos ginásticos; atividades com elementos básicos da ginástica (equilíbrios, 

saltos, giros, rotações, acrobacias rolamento, deslocamentos, estrela, ponte, movimentos com apoio etc.); espelho, estátua com movimentos 

ginásticos, siga o mestre com movimentos ginásticos básicos; atividades de alongamento; atividades associadas de alongamento e equilíbrio, 

mãe-da-rua com movimentos ginásticos, estafetas com elementos da ginástica; elástico, circuitos com movimentos ginásticos etc.. 

DANÇA 

Danças de matriz 

afro-brasileira 

Danças de matriz 

indígena brasileira 

Danças da matriz afro-brasileira: Tambor de crioula, Maracatu, Capoeira, Maculelê, Samba de roda, Jongo etc.; 

Danças de matriz indígena brasileira: Caiapós, Caboclinhos, Tribo, Dança dos Tapuios, Pássaros, Cururu, Cateretê ou Catira, Toré dos 

quilombos alagoanos, Sarabaquê ou Dança de Santa Cruz etc.. 

LUTAS Jogos de lutas 

Jogos de lutas: jogos em duplas desenvolvendo força, equilíbrio/desequilíbrio, esquiva; jogos de agilidade; jó-quem-pô, par ou ímpar, cabo-

de-guerra, arranca o rabo do macaco, quero ficar, quero sair, pé com pé, minisumô, a bola é minha, a garrafa é minha, gangorra, briga de 

galo; atividades que implicam movimentos de lutas em estafetas (deslocamento, equilíbrio, força etc.). 

 



 
 

 
 

6º ANO – 1º  E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

Jogos e brincadeiras de 

matriz afro-brasileira 

Jogos e brincadeiras de matriz afro-brasileira: Terra-mar, O silêncio é de ouro, fogo na montanha, meu querido bebê, Banyoka, 

Kudoka, Labirinto, Katopi, Gutera Uriziga etc.; 

Jogos, brincadeiras e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos de matriz indígena 

brasileira – com olhos vendados, com baixa visão; com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES 

Esportes de rede/parede 

Esportes técnico-

combinatórios 

Esportes de marca 

Esportes de rede/parede: badminton, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol etc.; 

Esportes técnico-combinatórios: ginástica artística, ginástica rítmica desportiva, ginástica acrobática, ginástica aeróbica esportiva, 

patinação artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, skate, slackline, surf etc.; 

Esportes de marca: jogos e jogos reduzidos que abordem elementos do atletismo (corrida, saltos, arremessos e lançamentos); do 

ciclismo, natação, levantamento de peso, remo etc.. 

GINÁSTICA 
Ginástica de 

condicionamento físico 

Práticas da ginástica de condicionamento físico: sequência de exercícios físicos; atividades de aquecimento, exercícios de 

resistência, exercícios funcionais, exercícios localizados, exercícios aeróbicos e outros organizados em circuitos, realizados de 

maneira individualizada e em grupo etc.. 

DANÇA Danças urbanas 
Danças urbanas: Street dance, Locking, Popping, Breaking, Hip Hop Freestyle, House Dance, Krump, Funk; 

Wacking/Punking, Vogue, Up Rocking, Waving, Scare Crow, Animation, King Tut, Boogalooing, B. Boying, etc.. 

LUTAS 
Lutas de matriz afro-

brasileira 

Lutas de matriz afro-brasileira: Capoeira, Labirinto, Matacuzana, My God, Mancala, Cacuriá etc.. 

PRÁTICAS 

CORPORAIS 

Práticas corporais de 

aventura urbana 

Práticas corporais de aventura urbana: skate, cross (bike), rapel, parkour, paintball, slackline etc.. 

 



 
 

 
 

7º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos e brincadeiras 

no mundo 

Brincadeiras e jogos da cultura americana: Pare (Colombia); Four square, Dodgeball, Hide and seek, Manhunt, Tag, Cops and robbers, Street hockey, 

Concentration 64, Hopscotch, Duck duck goose, Hot potato (Canadá); Pião de roda, Corrida de saco, Roda roda, pegue a fita, Passa passa cavaleiro, Jogo da velha, 

Rolando a lata, Corre corre La Guaraca, Caça ao tesouro, Palhaço Xuxu, Perna de pau, Estilingue, Baladeira, Corrida canguru, Queimada, Tocuxi, Lenço boliviano, 

Cavalinho de pau, Corda de saltar, Las bolitas, Alerta, Arranca-rabo (Bolívia); Pinhão, Rouba banco, Peru tonto, Rayela, Cobra cega, Pião, Coleho sai da toca, Pega 

pega americano, Mãe-da-rua, Fugi-fugi, O Ron Ron do Peru, El caballito (Peru) etc.; 

Brincadeiras e jogos da cultura asiática: Janken Pon, Beigoma, Otedama (Japão), Oonch Neech (Paquistão), Apanhe os pintinhos (Taiwan); Weiqi ou Go, Mahjong, 

Dama chinesa, Dados dos metirosos, Xianqi, Jiãnzi, Kõngzhú (China); Ttong-Chim, Gangorra coreana (Coréia) etc.; 

Brincadeiras, jogos e práticas corporais para o público alvo da Educação Especial: brincadeiras e jogos populares do mundo (continentes americano e asiático) 

– com olhos vendados, com baixa visão; com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.. 

ESPORTES Esportes de invasão 

Esportes de marca 

Esportes de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.; 

Esportes de marca: jogos e jogos reduzidos que abordem elementos do atletismo (corrida, saltos, arremessos e lançamentos); do ciclismo, natação, 

levantamento de peso, remo etc.. 

 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

condicionamento 

físico 

Práticas da ginástica de condicionamento físico: sequência de exercícios físicos; atividades de aquecimento, exercícios de resistência, exercícios funcionais, 

exercícios localizados, exercícios aeróbicos e outros organizados em circuitos, realizados de maneira individualizada e em grupo etc.. 

DANÇA Danças urbanas 
Danças urbanas: Street dance, Locking, Popping, Breaking, Hip Hop Freestyle, House Dance, Krump, Funk; 

Wacking/Punking, Vogue, Up Rocking, Waving, Scare Crow, Animation, King Tut, Boogalooing, B. Boying, etc.. 

LUTAS 
Lutas de matriz 

indígena brasileira 

Lutas de matriz indígena brasileira: Derruba toco, Huka huka, Briga de galo, Lutas corporais, Aipenkuit, Idjassú, Kwarup etc.. 

PRÁTICAS 

CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais 

circenses 

Práticas corporais circenses: atividades de acrobacias aéreas e/ou de solo, deslocamento, manipulação ou malabares, de equilíbrio de corpo e/ou objetos etc.. 

 

 

 



 
 

 
 

8º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos eletrônicos 

Criação de jogos e 

brincadeiras 

Jogos eletrônicos: jogos com sensor de movimento com Kinect, Nitendo; Pac-Man, Mortal Kombat, Resident Evil etc.; 

Jogos eletrônicos para o público alvo da Educação Especial: jogos eletrônicos adaptados ao público alvo da Educação Especial – 

com olhos vendados, com baixa visão; com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.; 

Atividades: criação livre de jogos e brincadeiras. 

ESPORTES 
Esportes de invasão 

Esportes de rede/parede 

Esportes Paralímpicos 

Esportes de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.; 

Esportes de rede/parede: badminton, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol etc.; 

Esportes paralímpicos: individuais – atletismo, bocha, esgrima de cadeira de rodas, halterofilismo, tênis de mesa, natação, tiro 

esportivo, vela; em conjunto – futebol de 5, futebol de 7, goalball, rugby emm cadeira de rodas, voleibol sentado, tênis de mesa, 

tiro esportivo, vela. 

GINÁSTICA 
Ginástica de 

condicionamento físico 

Práticas da ginástica de condicionamento físico: sequência de exercícios físicos; atividades de aquecimento, exercícios de 

resistência, exercícios funcionais, exercícios localizados, exercícios aeróbicos e outros organizados em circuitos, realizados de 

maneira individualizada e em grupo etc.. 

DANÇA Danças de Salão 
Danças de salão: Forró, Samba de gafieira, Maxixe, Merengue, Salsa, Bolero, Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango argentino, Zouk, 

Soltinho etc.. 

LUTAS Lutas no mundo 
Lutas praticadas no mundo: Bartitsu (Inglaterra), Angampora (Sri Lanka), Dambe (Nigéria), Huka-huka (Brasil), El juego del garrote 

(Venezuela), Evala (Togo), Luta de azeite (Turquia) etc.. 

PRÁTICAS CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais 

circenses 

Práticas corporais circenses: atividades de acrobacias aéreas e/ou de solo, deslocamento, manipulação ou malabares, de 

equilíbrio de corpo e/ou objetos etc.. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9º ANO – 1º E 2º SEMESTRES 

UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EXEMPLOS DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Jogos eletrônicos 

Criação de jogos e 

brincadeiras 

Jogos eletrônicos: jogos com sensor de movimento com Kinect, Nitendo; Pac-Man, Mortal Kombat, Resident Evil etc.; 

Jogos eletrônicos para o público alvo da Educação Especial: jogos eletrônicos adaptados ao público alvo da Educação Especial 

– com olhos vendados, com baixa visão; com limitação de movimento de membros superiores e/ou inferiores etc.; 

Atividades: criação livre de jogos e brincadeiras. 

ESPORTES 
Esportes de invasão 

Esportes de rede/parede 

Esportes Paralímpicos 

Esportes de invasão: futsal, handebol, basquetebol, rugby, futebol etc.; 

Esportes de rede/parede: badminton, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol etc.; 

Esportes paralímpicos: individuais – atletismo, bocha, esgrima de cadeira de rodas, halterofilismo, tênis de mesa, natação, tiro 

esportivo, vela; em conjunto – futebol de 5, futebol de 7, goalball, rugby emm cadeira de rodas, voleibol sentado, tênis de 

mesa, tiro esportivo, vela. 

GINÁSTICA 
Ginástica de 

condicionamento físico 

Práticas da ginástica de condicionamento físico: sequência de exercícios físicos; atividades de aquecimento, exercícios de 

resistência, exercícios funcionais, exercícios localizados, exercícios aeróbicos e outros organizados em circuitos, realizados de 

maneira individualizada e em grupo etc.. 

DANÇA Danças de Salão 
Danças de salão: Forró, Samba de gafieira, Maxixe, Merengue, Salsa, Bolero, Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango argentino, Zouk, 

Soltinho etc.. 

LUTAS Lutas do Brasil Lutas praticadas no Brasil: Judô, Karatê, Capoeira, Kae Kwon Do, Jiu-jitsu, Kung Fu, Muay Thai, Boxe etc.. 

PRÁTICAS CORPORAIS 

ESPECÍFICAS 

Práticas corporais de 

aventura na natureza 

Práticas corporais de aventura na natureza: trekking, Canyonismo, Rafting, Arvortismo, Escalada, Mountain bike etc.. 

 



ÁREA DE CIÊNCIAS 
HUMANAS



 
 

 
 

Profa. Esp. Maria Raquel Carneiro 

 

Em nossa sociedade, a escola é uma das instituições mais 

presentes na vida das crianças e jovens e o ensino das chamadas 

Ciências Humanas é de caráter obrigatório nas grades 

curriculares, assim, é papel da escola transmitir aos estudantes a 

herança cultural dos saberes historicamente acumulados. Nesse 

sentido,  

Os conhecimentos que devem constituir os 
currículos escolares são complexos sistemas de 
instrumentos psicológicos, e pode-se afirmar com 

segurança, que o domínio, pelo aluno, da riqueza 
de atividade humana contida nesses conhecimentos 

resultará em efetivo desenvolvimento psíquico 
desse indivíduo. (DUARTE, 2016, p. 05) 

Considerando a realidade brasileira, podemos dizer que para 

a maioria dos estudantes da educação básica, a escola pública não 

é a única, mas a principal forma de acesso ao conhecimento 

científico. A ampliação do acesso aos meios de comunicação deixa 

claro que mesmo o avanço da tecnologia não é suficiente para 

substituir o papel da escola no processo de formação dos 

educandos. Além disso, é preciso considerar que a ampliação 

desse acesso se dá de forma desigual, criando novas formas de 

exclusão enquanto os espaços promotores de cultura como 

teatros, cinemas, museus e bibliotecas continuam inacessíveis à 

boa parte da população. Essa situação nos revela que o chão da 

escola continua sendo o espaço mais democrático de acesso ao 

conhecimento científico, e não podemos perder isso de vista.  



 
 

 
 

Em meio a tantas mudanças, tivemos que reinventar nossa 

rotina e, mais uma vez, a vida concreta se antepõe às teorias e 

aos conceitos abstratos. Afinal, são as condições materiais que 

determinam as relações entre os conceitos e as teorias que 

embasam o conhecimento científico, sobretudo nas áreas de 

História e Geografia. E, apesar dos problemas que permeiam o 

ambiente escolar quanto à formação do professor, valorização do 

magistério, programas oficiais impostos de cima para baixo, livros 

didáticos descontextualizados e recursos pedagógicos e 

financeiros insuficientes, a formação de sujeitos críticos e 

solidários permanece como o objetivo central da ação educativa.  

É nesse contexto que a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) nos obriga a reestruturar o Currículo Comum do Município, 

publicado em 2016. Depois de muitos estudos e leituras nos 

grupos de trabalho e discussões com os professores especialistas 

de História e Geografia do município, alterações foram necessárias 

para adequar o documento municipal à nova proposta curricular 

federal. Apesar disso, conseguimos manter parte importante de 

nossa proposta curricular.  

As condições materiais impostas, em formato de política 

pública, colocaram a BNCC como ferramenta e, a partir desse 

documento, refletimos sobre os fundamentos teóricos que nos 

alicerçam. Apesar das divergências entre a política federal e a 

proposta pedagógica municipal, podemos dizer que saímos 

fortalecidos dessa reflexão e chegamos à conclusão de que a 

Teoria Histórico-cultural permanece como a base que fundamenta 

nossas práticas de ensino, bem como a Pedagogia Histórico-

Crítica. E é a partir dessa reflexão que o currículo municipal foi 



 
 

 
 

alinhado a nova normativa e os quadros de conteúdos foram 

reorganizados.   

As competências apresentadas na BNCC estarão chamadas 

aqui capacidades, como já apresentado anteriormente neste 

documento. O quadro a seguir apresenta as competências que se 

espera desenvolver na área das Ciências Humanas no decorrer dos 

9 anos do Ensino Fundamental propostas pela Base.   

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a 

exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os 

direitos humanos. 

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-

informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, 

considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para 

intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do 

mundo contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza 

e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que 

contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 

participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si 

mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de 

investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em 

espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo 

espaço e em espaços variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências 

Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e 

promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando 

a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes 

gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no 

desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, 

distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. 

BNCC, pág 357, 2017  



GEOGRAFIA



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

1º ano/ 1º 

bim. 

O sujeito e seu lugar no mundo O modo de vida 

das crianças em 

diferentes 

lugares 

 

 

Situações de 

convívio em 

diferentes 

lugares 

Identidade “eu” 

Eu e outro; 

Somos todos diferentes; 

Semelhanças e diferenças

 culturais; diversidade cultural 

brasileira; 

Meu corpo: localizando o que existe ao 

redor. 

Identificar diferentes jogos e brincadeiras de 

diferentes épocas e lugares 

Regras de brincadeiras. 

Diferentes usos de praças, parques e ruas. 

(EF01GE01) Descrever características 

observadas de seus lugares de vivência 

(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças 

e diferenças entre esses lugares. 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e 

diferenças entre jogos e brincadeiras de 

diferentes épocas e lugares. 

Formas de representação e pensamento espacial 
  (EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e 

diferenças de usos do espaço público (praças, 

parques) para o lazer e diferentes 

manifestações. 

  (EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, 

regras de convívio em diferentes espaços (sala 

de aula, escola etc.). 

1º ano/ 2º 

bim. 
Mundo do trabalho 

Diferentes tipos 

de trabalho 

existentes no seu 

dia a dia 

Família, trabalho e moradia 

 

Família 

Funções e regras familiares; 

Organização familiar; 

Tipos de família, minha família e outras 

famílias. 

Onde moramos: 

Moradia como lugar de vivência 

Tipos de moradias e objetos que a 

constituem; 

Direito a moradia 

(EF01GE01) Descrever características 

observadas de seus lugares de vivência 

(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças 

e diferenças entre esses lugares. 

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes 

tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando 

técnicas e materiais utilizados em sua 

produção. 

(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho 

relacionadas com o dia a dia da sua 

comunidade. 



 
 

 
 

Moradia e residência 

Trabalho e Profissão 

Atividades laborais da família e do bairro; 

Trabalho remunerado e doméstico; 

Trabalho enquanto atividade 

transformadora da natureza e do homem. 

1º ano/ 

3º bim. 

O sujeito e seu Situações de 

convívio em 

Eu e os lugares 

Os lugares que conheço, a casa, a escola e o 

bairro; 

Viver em diferentes lugares; 

Observando os lugares; 

As transformações dos lugares onde vivo; 

Pontos de referência, o corpo como ponto 

de referência; 

Espaços público e privado: Brincadeiras nos 

espaços públicos; 

A escola (regras de convivência); 

As escolas são diferentes; 

As ruas e outros caminhos. 

Mudança climática e de temperatura 

Chuva, vento, fenômenos da natureza. 

Mudanças de vestuário e hábitos 

alimentares em sua comunidade decorrente 

de mudança de temperatura. 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e 

diferenças entre jogos e brincadeiras de 

diferentes épocas e lugares. 

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes 

tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando 

técnicas e materiais utilizados em sua 

produção. 

(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho 

relacionadas com o dia a dia da sua 

comunidade. 

(EF01GE10) Descrever características de seus 

lugares de vivência relacionadas aos ritmos da 

natureza (chuva, vento, calor etc.).  

(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e 

hábitos alimentares em sua comunidade ao 

longo do ano, decorrentes da variação de 

temperatura e umidade no ambiente. 

lugar no mundo diferentes 

lugares 

Mundo do trabalho Diferentes tipos 

de trabalho 

existentes no 

 seu dia a dia 

Natureza , Condições de 

vida nos 

ambientes e 

qualidade de 

lugares de 

vivência 

vida  

1º ano/ 

4º bim. 

Formas de Pontos de 

referência 

Eu e os caminhos 

Os caminhos - trajetos e meios de 

transporte; 

Ciclos naturais e a vida cotidiana 

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos 

com 

representação e  base em itinerários, contos literários, histórias 

pensamento  inventadas e brincadeiras. 



 
 

 
 

espacial Ciclos naturais e 

a vida cotidiana 

Dia e noite; 

Manhã, tarde e noite; 

Tempo atmosférico (variação de 

temperatura, chuva e vento), símbolos de 

representação do tempo. 

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos 

naturais (dia e noite, variação de temperatura e 

umidade  

Conexões e  etc.) em diferentes escalas espaciais e 

temporais, 

escalas  comparando a sua realidade com outras. 

 

 

 

 

 

 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

2º ano/ 1º 

bim. 

O sujeito e seu lugar no mundo Convivência e 

interações entre 

pessoas na 

comunidade 

Moradia 

Diferentes tipos 

moradias; 

O direito a moradia; 

Diversidade de 

moradias no Brasil e no 

(EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou 

comunidade em que vive. 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de 
Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Localização, 

orientação e 

representação 

espacial 

mundo; 

Representação de 

moradia por maquete; 

Recursos na construção 

das moradias. 

representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) 

para representar componentes da paisagem dos lugares de 

vivência. 



 
 

 
 

Representação 

cartográfica dos lugares 

de 

  vivência. (casa, escola e 

bairro) 

 

  Formas de

 representaçã

o e

 pensamento 

 

  espacial  

2º ano/ 2º 

bim. 

Conexões e escalas Experiências da 

comunidade no 

tempo e no espaço 

 

Mudanças e 

permanências 

Mudanças e 

permanências 

Transformações da 

escola, bairro e cidade; 

Diversos recursos em 

diferentes épocas. 

Representação dos 

espaços 

Lateralidade com jogos 

e brincadeiras; 

Movimentação dentro 

de um plano de 

coordenadas espaciais; 

Representação 

cartográfica da moradia 

e dos espaços da escola. 

Trabalhadores da 

escola; 

Organização do espaço 

escolar; 

Conservação da escola; 

Comparação

 entre

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos 

hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de 

pessoas em diferentes lugares. 

(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando 

imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. 

Formas de representação e pensamento espacial 



 
 

 
 

 maquete e 

representação no plano. 

2º ano/ 

3º bim. 

O sujeito e seu Convivência e 

interações 

Bairro 

Transformações no 

bairro e nas ruas do 

bairro; 

História do povo 

originário do bairro; 

A importância do 

espaço público (ruas, 

praças e parques) para 

a convivência; 

(EF02GE01) Descrever a história das migrações no  

lugar no mundo entre pessoas na bairro ou comunidade em que vive. 

 comunidade (EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes 
Populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, 
reconhecendo a importância do respeito às diferenças  Formas de  

representação e   

pensamento espacial Riscos e cuidados 

nos meios de 

transporte e de 

 



 
 

 
 

2º ano/ 3º 

bim. 

(continuação) 

Mundo do Trabalho 

comunicação 

 

 

Localização, 

orientação e 

representação 

espacial 

 

 

Tipos de trabalho em 

lugares e tempos 

diferentes 

Convivência e interação 

entre pessoas da 

comunidade. 

Representação 

cartográfica dos lugares 

de vivência 

Casa, escola e bairro. 

Atividades práticas 

humanas que permeiam 

o cotidiano nos 

diferentes períodos do 

dia. 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de 

comunicação, indicando o seu papel na conexão entre 

lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e 

seu uso responsável. 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de 

representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para 

representar componentes da paisagem dos lugares de 

vivência. 

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e 

moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e 

fotografias (visão oblíqua). 

 (EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de 

objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda 

e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de 

representações espaciais da sala de aula e da escola. 

 (EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de 

atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.). 

2º ano/ 

4º bim. 

Conexões e Experiências da 

comunidade no 

tempo e no espaço 

 

Mudanças e 

permanências 

 

Convivência e 

interações entre 

O campo e a 

cidade/rural e urbano 

Suas paisagens; 

Agricultura,

 pecuária e

 extrativismo, 

atividade industrial; 

Importância da água e 

do solo. 

População; Os hábitos; 

migração e valorização 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos 

escalas hábitos, nas relações com a natureza e no modo de 

 

O sujeito e seu viver de pessoas em diferentes lugares. 

lugar no mundo (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, 

 

Mundo do comparando imagens de um mesmo lugar em 

Trabalho diferentes tempos. 



 
 

 
 

 pessoas na 

comunidade 

 

Riscos e cuidados 

nos meios de 

transporte e de 

comunicação 

de diferentes costumes 

e tradições; 

As transformações das 

paisagens natural e 

cultural. 

Transporte e 

comunicação 

Natureza , ambientes e qualidade de vida (EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou 

comunidade em que vive. 

 (EF02GE02)    Comparar    costumes    e    tradições de 

diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em 

que vive, reconhecendo a importância do respeito às 

diferenças.  

  

2º ano/ 

4º bim. 

 

  Identificação, distinção 

e comparação dos 

diferentes meios de 

transportes e 

comunicação; 

Impacto destes para a 

nossa vida e para o 

meio ambiente; 

Respeito às leis de 

transito, importância 

dos transportes 

coletivos. 

Diferentes meios de 

comunicação, o uso 

seguro e responsável da 

internet. 

Público e Privado 

Noções de espaços 

públicos e privados; 

Serviços públicos; 

Os espaços públicos e a 

questão da cidadania. 

 

 

Tipos de trabalho em 

lugares e tempos 

diferentes 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de 

comunicação, indicando o seu papel na conexão entre 

lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e 

seu uso responsável. 

Os usos dos recursos 

naturais: solo e água 

no campo e na 

cidade 

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de 

atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.). 

 (EF02GE07) Descrever as atividades

 extrativas 

 (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes 

 lugares, identificando os impactos ambientais. 

 (EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da 

 água para a vida, identificando seus diferentes usos 

 (plantação e extração de materiais, entre outras 

 possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano 

 da cidade e do campo. 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

3º ano/ 

1º bim. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

A cidade e o campo: Urbano e Rural 

As relações campo/cidade; 

Inter-relações culturais,

 sociais e econômicas; 

A produção e transformação da 

matéria- prima; 

Impacto das atividades econômicas; 

O que é via pública. 

Todo lugar tem um endereço, 

identificar endereço 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais 

dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na 

cidade, seja no campo. 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, 

marcas de contribuição cultural e econômica de grupos 

de diferentes origens. 

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de 

povos e comunidades tradicionais em distintos lugares. 

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e 

históricos atuam na produção e na mudança das 

paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de 

vivência, comparando-os a outros lugares. 

aproximações e 

 

 

Conexões e 

escalas 

diferenças 

 

Paisagens naturais e antrópicas em 

transformação 

 

 

 

 

 

3º ano/ 

2º bim. 

Formas de representação e 

Representações cartográficas 

Impactos das atividades 

humanas 

Alfabetização cartográfica 

Plano bidimensional (mapa); 

Tridimensional (maquete); 

Análise de paisagens sobre 

diferentes pontos de vista. 

(EF03GE06) Identificar e interpretar

 imagens bidimensionais e tridimensionais em 

diferentes tipos de 

representação cartográfica. 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com 

pensamento 

espacial 

 



 
 

 
 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

símbolos de diversos tipos de representações em 

diferentes escalas cartográficas. 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, 

com destaque para os usos da água em atividades 

cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas 

etc.), e discutir os problemas ambientais provocados 

por esses usos. 

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para 

utilização da água na agricultura e na geração de 

energia de modo a garantir a manutenção do 

provimento de água potável. 

(EF03GE11) Comparar impactos das

 atividades 

econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico 

natural, assim como os riscos provenientes do uso de 

ferramentas e máquinas. 

3º ano/ 

3º bim. 

Mundo do 

Matéria-prima e 

indústria 

 

 

Impactos das atividades humanas 

Trabalho humano: 

O trabalho e a

 transformação da 

natureza; 

Constituindo novas paisagens; 

Diferentes tipos de trabalho: 

profissões do campo e da cidade; 

As pessoas e o trabalho; 

A importância do trabalho na 

sociedade, trabalho indígena, o 

direito do trabalho,  a importância 

dos trabalhadores. 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros 

Trabalho produtos cultivados e extraídos da

 natureza, 

 comparando as atividades de trabalho em diferentes 

lugares. 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com  

destaque  para  os  usos  da  água  em  atividades 

cotidianas   (alimentação,   higiene,   cultivo   de plantas Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 
etc.), e discutir os problemas ambientais provocados 

por esses usos. 

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para 



 
 

 
 

A produção e transformação da 

matéria- prima. 

utilização da água na agricultura e na geração de 

energia de modo a garantir a manutenção do 

provimento de água potável. 

(EF03GE11) Comparar impactos das

 atividades 

econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico 

natural, assim como os riscos provenientes do uso de 

ferramentas e máquinas. 

3º ano/ 

4º bim. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de 

vida 

Produção, circulação e consumo 

Impactos das atividades humanas 

Lixo 

Redução, reuso e reciclagem de lixo 

doméstico. 

Água 

Uso da água e a produção de 

alimentos; 

Poluição das águas; 

Redução, reuso e sustentabilidade; 

Uso da água e agricultura; 

Impactos ambientais no campo e o 

agronegócio. 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da 

escola aos problemas causados pelo consumo 

excessivo e construir propostas para o consumo 

consciente,  considerando  a  ampliação  de  hábitos  de 

redução,  reuso  e   reciclagem/   descarte   de materiais 

consumidos em casa, na escola e/ou no entorno. 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, 

com destaque para os usos da água em atividades 

cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas 

etc.), e discutir os problemas ambientais provocados 

por esses usos. 

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para 

utilização da água na agricultura e na geração de 

provimento de água potável. 

(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas 

urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, assim 

como os riscos provenientes do uso de ferramentas e 

máquinas. 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

4º ano/ 1º 

bim. 

O sujeito e seu lugar no mundo 

Instâncias do 

poder público e 

canais de 

participação 

social 

Relação campo e 

cidade 

Unidades 

político- 

administrativas 

do Brasil  

 

Sistema de 

orientação 

 

Elementos 

constitutivos dos 

mapas 

A criança e o município 

Conceito e constituição de 

município. 

Governo municipal 

Legislativo e executivo. 

Bauru 

Dados estatísticos; 

As mudanças nas 

paisagens do município; 

Área urbana e rural do 

município; 

Coordenadas geográficas: 

localização; 

Cartografia: foto 

aérea/croqui. 

 

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder   

público   municipal   e   canais   de participação 

social na gestão do Município, incluindo a Câmara de 

Vereadores e Conselhos Municipais. 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a 

interdependência do campo e da

 cidade, 

considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 

pessoas. 

Conexões e escalas 

(EF04GE05) Distinguir unidades político- 

administrativas oficiais  nacionais  (Distrito, Município, 

Unidade da Federação e grande região), suas 

fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares 

de vivência. 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 

componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
Formas de representação e pensamento espacial 

 identificando suas características,

 elaboradores, 

  finalidades, diferenças e semelhanças. 

4º ano/ 2º 

bim. 

Mundo do Trabalho Trabalho no 

campo e na 

cidade 

Bauru 

O trabalho e as atividades 

econômicas do município 

(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e 

na cidade. 



 
 

 
 

  

Sistema de 

orientação 

(relação e 

interdependência entre 

campo e cidade); 

Cidadania: impostos e 

taxas, participação 

feminina, direitos dos 

idosos; 

Coordenadas geográficas: 

localização; 

Representação 

cartográfica: gráficos e 

tabelas; 

A natureza no município: 

clima, relevo, hidrografia e 

vegetação; 

Problemas sociais e 

ambientais. 

 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 

componentes físicos e humanos nas paisagens 
Formas de 

representação e  rurais e urbanas. 

pensamento espacial Conservação e 

degradação da 

natureza 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens 

naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios 

etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação 

humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

4º ano/ 

3º bim. 

Conexões e 

escalas 

Unidades 

político- 

O estado de São Paulo 

Localização do estado no 

Brasil; 

Divisão política: regiões e 

municípios; 

Territórios étnicos e 

culturais; limites 

territoriais; 

Governo estadual: 

legislativo e executivo; 

O trabalho e as atividades 

econômicas; 

Processo de produção: 

matéria-prima e produto 

industrializado; 

(EF04GE05) Distinguir unidades político- 

administrativas 

do Brasil 

administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, 

 Unidade da Federação e grande região), suas 

Territórios 

étnico- culturais 

fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares 

de vivência. 

 (EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico- 

 Produção, 

circulação e 

consumo 

culturais    existentes    no    Brasil,    tais    como terras 

indígenas    e    de    comunidades    remanescentes  de 

quilombos, reconhecendo a

 legitimidade da 
Mundo do 

Trabalho 
Sistema de 

orientação 

demarcação desses territórios. 



 
 

 
 

 Indústria, comércio e 

serviços; 

Produção: circulação e 

consumo. 

 

 Alfabetização cartográfica 

Coordenadas geográficas e 

pontos cardeais; 

Elementos constitutivos 

do mapa. 

 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de 

Elementos 

constitutivos dos 

mapas 

produção (transformação de matérias-primas), 

circulação e consumo de diferentes produtos. 

  (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização 

de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 

urbanas. 

Formas de 

representação e pensamento 

espacial  (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 

  identificando suas características,

 elaboradores, 

  finalidades, diferenças e semelhanças. 

4º ano/ 4º 

bim. 

Formas de representação e pensamento espacial 

Elementos 

constitutivos dos 

mapas 

 

Conservação e 

degradação da 

natureza 

Influências culturais 

Diferentes origens; 

Formação da cultural 

local, regional e brasileira. 

Processos migratórios no 

Brasil, em São Paulo e em 

Bauru. 

O estado de São Paulo 

As paisagens; 

Tipos de relevo;  

Vegetação; 

Hidrografia; 

Clima. 

Problemas sociais e 

ambientais. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando 

suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e 

semelhanças. 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas 

histórias familiares e/ou da comunidade, 

 elementos de distintas culturas (indígenas, afro- 

 Processos 

migratórios no 

Brasil 

brasileiras, de outras regiões do país,

 latino- 

americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio 

em cada uma delas e sua contribuição 

O sujeito e seu lugar no mundo Conservação e 

degradação da 

natureza 

para a formação da cultura local, regional e brasileira. 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas 

 contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

  



 
 

 
 

Natureza, ambientes e qualidade de vida 

Recursos naturais 

renováveis e não 

renováveis; técnicas e 

tecnologias. 

 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e 

antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em 

que vive, bem como a ação humana na conservação ou 

degradação dessas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 



 
 

 
 

5º ano/ 

1º bim. 

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

Dinâmica populacional 

 

Diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e 

desigualdades sociais 

Brasil no mundo 

Alfabetização cartográfica:

 leitura e interpretação 

de mapas, imagens de satélites; 

Continente Americano, as fronteiras 

do país e países vizinhos. 

Brasil e seu território 

A divisão política do território 

brasileiro: os estados. 

Brasil, aspectos culturais 

Diversidade cultural; 

Migrações internas; 

Imigração. 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na 

Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações entre 

migrações e condições de infraestrutura. 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais 

e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. 

 (EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar 

as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo 

seu crescimento. 

5º ano/ 

2º bim. 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Mapas e imagens de satélite 

 

Representação das cidades e 

do espaço urbano 

Brasil, aspectos físicos: 

Vegetação: Vegetação natural; Mata 

Atlântica; Vegetação Litorânea; 

Floresta Amazônica; Caatinga; 

Cerrado; Campos; Pantanal; Mata de 

Araucária; Problemas ambientais 

relacionados a degradação; 

Clima: Diferença entre tempo e clima; 

Zonas térmicas da terra; tipos de clima 

no Brasil; relações entre clima e 

vegetação; 

 Hidrografia: Rios do Brasil; 

águas oceânicas; problemas 

ambientais relacionados à água; 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de 

trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na 

indústria, no comércio e nos serviços. 

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de 

transporte e de 

comunicação. 

Mundo do Trabalho 

Trabalho e inovação 

tecnológica 

(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na 

produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações. 

 (EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, 

comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e 

imagens de satélite de épocas diferentes. 



 
 

 
 

  Relevo: diferentes formas 

de relevo; as transformações do 

relevo; 

 Alfabetização cartográfica: 

leitura e interpretação de mapas dos 

estados e regiões (escalas, legendas, 

gráficos e tabelas) infográficos. 

Brasil e seu território 

As regiões segundo o IBGE; 

As regiões geoeconômicas;  

Energia, trabalho e transformações. 

Os meios de comunicação e meios de 

transporte 

O papel dos meios de comunicação e 

dos meios de transporte na sociedade. 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes 

cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 

5º ano/ 

3º bim. 

Conexões e escalas 

Qualidade ambiental 

Diferentes tipos de poluição 

 

Gestão pública da qualidade 

de vida 

Brasil, aspectos econômicos 

Setores econômicos; 

Trabalho e tecnologia; 

Indústria, Comércio e serviços; 

distribuição pelo Brasil; agronegócio e 

agricultura familiar; 

Produção, circulação e consumo; 

Fontes energéticas, trabalho e 

transformações; 

A vida no planeta 

Conhecer a Terra e ocupar espaço; 

Energia, trabalho e transformação; 

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as 

interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede 

urbana. 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de 

trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na 

indústria, no comércio e nos serviços. 

Mundo do 

Trabalho (EF05GE06) Identificar e comparar 

transformações dos meios de transporte e de comunicação. 

(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na 

produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 



 
 

 
 

Preservar é preciso. (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade 

ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos 

oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.). 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

 (EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais  de  

participação  social  responsáveis  por 

buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas 

como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e 

discutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam 

a comunidade em que vive. 

5º ano/ 

4º bim. 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Mapas e imagens de satélite 

 

Representação das cidades e 

do espaço urbano 

Cartografia 

Território Brasileiro: escalas e 

legendas; análise de mapas, gráficos e 

tabelas. 

Brasil: povo e trabalho 

População: Distribuição de renda; 

Formação do povo brasileiro; 

População e economia; 

Povos indígenas, europeus, africanos; 

Êxodo rural; 

Crescimento demográfico. 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na 

Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações entre 

migrações e condições de infraestrutura. 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais 

e desigualdades sociais entre 
O sujeito e seu lugar no 

mundo 

 

Conexões e 

escalas 

 

Dinâmica populacional 

grupos em diferentes territórios. 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das 

 cidades e analisar as mudanças sociais, 

Diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e 

desigualdades sociais 

econômicas e ambientais provocadas pelo seu 

crescimento. 

(EF05GE04) Reconhecer as características da 



 
 

 
 

 cidade e analisar as interações entre a cidade e o 

Território, redes e 

urbanização 

campo e entre cidades na rede urbana. 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens 

 nas cidades, comparando sequência de 

 fotografias, fotografias aéreas e imagens de 

 satélite de épocas diferentes. 

 (EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 

 entre diferentes cidades, utilizando mapas 

  temáticos e representações gráficas. 

 

 

 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

6º ano/ 

1º bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Identidade sociocultural Os lugares e suas paisagens 

Paisagem; 

Lugar; 

Identificação de aspectos naturais e 

culturais da paisagem; 

Homem, cultura e sua relação com a 

paisagem; 

Elementos naturais e culturais das 

paisagens; 

Cidadania, empatia, respeito e 

valorização dos diferentes lugares e 

pessoas; 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens 

nos lugares de vivência e os usos 

 desses lugares em diferentes tempos. 

Fenômenos naturais e 

sociais representados de 

diferentes maneiras 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 

sociedade, com destaque para os povos originários. 

(EF06GE09)   Elaborar   modelos  tridimensionais, 

blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação,      visando      à      

representação    de 
Formas e 

representação do 

pensamento 

espacial 
 elementos e estruturas da superfície terrestre. 



 
 

 
 

Transformação da paisagem por 

intermédio de técnicas empregadas 

pelo ser humano; 

Fatores naturais e culturais e 

identificação das particularidades das 

paisagens. 

6º ano/ 2º 

bim. 

Conexões e escalas 

Relações entre os 

componentes físico- 

naturais 

Cartografia: representação do espaço 

geográfico 

Localização; 

Evolução da cartografia; 

Evolução das técnicas para 

representação e conhecimento do 

espaço geográfico; 

O uso da

 tecnologia como

 agente de 

representação e conhecimento do 

espaço; 

Convenções cartográficas; 

Visão vertical dos mapas; 

Diferentes noções e visões do espaço; 

O espaço a partir das diferentes 

perspectivas; 

Orientação e lugar no mundo, 

importância de saber se localizar no 

espaço;  

 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta 

e sua relação com a circulação geral da atmosfera,  o  tempo  

atmosférico  e  os  padrões 

Fenômenos naturais e 

sociais representados de 

diferentes maneiras 

climáticos. 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e 

numéricas dos mapas. 

  (EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, 

 

Formas e 

representação do 

pensamento 

espacial 

Biodiversidade e ciclo 

hidrográfico 

 

Atividades humanas e 

dinâmica climática 

blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando à 

representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a 

natureza, com base na 

  incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 



 
 

 
 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

 Pontos Cardeais, Colaterais, Rosa dos 

ventos; 

Latitude, Longitude, Coordenadas 

geográficas; 

Escala; 

Superfície da Terra; 

Movimentos da Terra; 

Continentes e oceanos; 

Fuso Horário; 

Tempo Geológico; 

Estações do ano. 

 

6º ano/ 

3º bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Identidade sócio cultural Relevo e a hidrografia 

Relevo terrestre; 

Mapa altimétrico; 

Ações humanas e naturais e sua 

interferência no relevo; 

Águas continentais; 

Apropriação e utilização da água doce 

pelo ser humano; 

A importância da água nas atividades 

cotidianas e econômicas; 

Hidrografia; 

O relevo e sua importância na 

hidrografia; 

Águas oceânicas; 

A importância dos recursos hídricos 

nas atividades humanas e as 

diferentes formas de utilização; 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens 

nos lugares de vivência e os usos 

 

Fenômenos naturais e 

sociais representados de 

diferentes maneiras 

desses lugares em diferentes tempos. 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, 

comparando  o escoamento

 superficial no 

ambiente   urbano    e   rural,   reconhecendo   os 

Formas e 

representação do 

pensamento 

espacial 

 principais componentes da morfologia das bacias 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

e  das  redes  hidrográficas e  a sua localização no 

modelado da superfície terrestre e da cobertura 

 vegetal. 

Atividades humanas e 

dinâmica climática 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais. 

 (EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, 

 blocos-diagramas e perfis topográficos e de 

  vegetação, visando à representação de 



 
 

 
 

6º ano/ 3º 

bim. 

(continuação) 

Natureza ambientes 

e qualidade de vida 

 Os impactos causados a partir da 

intervenção humana no meio 

ambiente; 

Conscientização e

 preservação do

 meio ambiente. 

O clima e as formações vegetais 

Compreensão da diferença conceitual 

entre clima e tempo; 

Atmosfera e suas dinâmicas; 

Climogramas e sua interpretação; 

Os diferentes climas e sua influência 

na superfície terrestre; 

O emprego de tecnologias para a 

percepção das diferenças climáticas 

existentes na superfície terrestre; 

O clima como agente auxiliador das 

atividades humanas. 

Formações vegetais no mundo 

Formações vegetais; 

O clima e sua influência nas 

formações vegetais; 

Ação humana na vegetação e as 

mudanças climáticas. 

A dinâmica da terra 

Estrutura interna da Terra; 

Placas Tectônicas; 

Vulcanismo; 

Catástrofes decorrentes de agentes 

endógenos e sua repercussão na 

superfície terrestre; 

elementos e estruturas da superfície terrestre. 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de 

terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos 

hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem 

como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, 

incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das 

principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos. 



 
 

 
 

As ações endógenas da superfície 

terrestre e seus impactos, 

principalmente no Brasil; 

Sensibilização da sociedade frente às 

ações catastróficas decorrentes de 

fenômenos endógenos. 



 
 

 
 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

6º ano/ 4º 

bim. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Identidade sócio 

cultural 

 

Relações entre 

componentes físicos- 

naturais 

 

Transformações das 

paisagens naturais e 

antrópicas 

 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

 

Atividades humanas e 

dinâmica climática 

A dinâmica externa da Terra 

A interação entre os agentes externos 

na superfície da Terra; 

A ação humana associada aos agentes 

exógenos na transformação do espaço; 

As ações dos seres humanos como 

fator de mudança nas paisagens em 

diferentes períodos de tempo; 

Tempo geológico e o tempo histórico e 

sua relação com as transformações das 

paisagens. 

Trabalho e espaço geográfico 

Espaço geográfico; 

Trabalho como agente de 

transformação do espaço geográfico; 

A utilização de técnicas para a 

modificação do espaço geográfico; 

Interação entre o homem e a natureza; 

Conscientização  e  valorização da 

igualdade entre os gêneros; 

As diferentes atividades econômicas e 

sua relação com o espaço geográfico; 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e 

os usos desses lugares em diferentes tempos. 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações 

vegetais. 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo 

trabalho  humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo 

de industrialização. 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a 

partir do surgimento das cidades. 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, 

terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema 

de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e 

desvantagens em diferentes épocas e lugares. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com 

base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 

transformações da biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais 

bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos 

ambientes urbanos. 

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas 

humanas na dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

Conexões e 

escalas 

 

Mundo e 

trabalho 



 
 

 
 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

A compreensão do

 espaço a partir

 de diferentes escalas. 

Recursos naturais e meio ambiente 

Recursos naturais e fonte de energia; 

Recursos naturais renováveis e não 

renováveis. 

A relação dos recursos naturais na 

geração de energia. 

Sociedade e natureza 

As ações humanas no

 espaço e suas 

consequências para a natureza; 

Sustentabilidade; 

Conscientização da sociedade a favor 

de ações sustentáveis; 

Imagens de satélite; 

O emprego das novas tecnologias no 

ensino de Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

7º ano/ 1º 

bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Ideias e concepções 

sobre a formação 

territorial do Brasil 

 

Formação territorial do 

Brasil 

 

Características da 

população brasileira 

 

Produção, circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Desigualdade social e o 

trabalho 

Formação territorial do Brasil 

Domínios Naturais:

 imaginário,

 ameaças e 

conservação; 

Tratados e limites 

territoriais; 

Localização, fronteiras e 

limites; Pontos extremos; 

Diversidade natural e 

cultural; 

Os ciclos econômicos: 

expansão e povoamento; 

Região e Regionalização do 

IBGE e geoeconômica. 

População 

O crescimento, a distribuição 

e a estrutura da população 

brasileira; 

Densidade demográfica; 

A estrutura econômica do 

Brasil; 

A formação étnica da 

população brasileira. 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, 

ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as 

tensões históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos 

das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do 

campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

Conexões e escalas 

Mundo do trabalho 

 Mapas temáticos do 

Brasil 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando 

a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como 

aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

 (EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação 

na configuração do território brasileiro. 

 (EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 



 
 

 
 

  (EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e 

histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

7º ano/ 2º 

bim. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Ideias e 

concepções 

sobre a 

formação 

territorial do 

Brasil 

Regiões Brasileiras: Região Sudeste; 

Região Sul; Região Nordeste Região 

Centro Oeste, Região Norte 

Domínios morfoclimáticos; 

Clima e formações vegetais; 

Relevo e hidrografia; 

Distribuição demográfica; 

Indústria e urbanização; 

Infraestrutura: transporte, 

comunicação e energia. 

Unidades de conservação; 

Brasil: um país de muitos povos e 

culturas 

Territoriedade, organização social e 

cultura; 

Terras indígenas, quilombola, 

ribeirinhos, povos da floresta e 

demais povos sociais: luta e 

resistência. 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, 

ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões 

históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 

florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo 

e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a 

diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como 

aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de 

riquezas, em diferentes lugares. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 

Conexões e 

escalas 

Formação 

territorial do 

Brasil 

Características 

da população 

brasileira 

 Produção, 

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

Mundo do 

trabalho 

Desigualdade 

social e o 

trabalho 

Mapas 

temáticos do 

Brasil 

Biodiversidade 

brasileira 



 
 

 
 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

 

7º ano/ 2º 

bim. 

(continuação) 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

  tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil 

(cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e 

histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território 

nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, 

Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência 

e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). 



 
 

 
 

7º ano/ 3º 

bim. 

Mundo do 

trabalho 

Produção, 

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Desigualdade 

social e o 

trabalho 

 

Mapas 

temáticos do 

Brasil 

Mercantilismo e expansão industrial 

e comercial 

Renascimento comercial e a 

expansão do comércio através do 

mar; 

O processo de industrialização no 

Brasil; 

As atividades extrativistas no Brasil; 

Comércio e prestação de serviço; 

Indicadores socioeconômicos; 

A industrialização hoje e o sistema de 

transporte no Brasil; 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o 

período mercantilista e o advento do capitalismo. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias provocam impactos ambientais, 

7º ano/ 3º 

bim. 

(continuação) 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

 Comunicação: as 

novas tecnologias de 

informação, acesso e 

exclusão digital e 

social. 

assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 

tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil 

(cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 



 
 

 
 

7º ano/ 4º 

bim. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Ideias e concepções sobre a 

formação territorial do Brasil 

 

Formação territorial do Brasil 

 

Características da população 

brasileira 

 

Produção, circulação e consumo 

de mercadorias 

 

Desigualdade social e o trabalho 

Brasil rural 

Agropecuária; 

Agronegócio e 

fronteiras agrícolas; 

Reforma agrária e 

conflitos; 

Paisagens; 

Problemas 

socioambientais. 

Brasil urbano 

Os ciclos 

econômicos; 

As migrações no 

Brasil: presente e 

passado; 

O crescimento das 

cidades brasileiras; 

Os problemas 

presentes nas 

cidades brasileiras; 

O crescimento das 

cidades brasileiras; 

As regiões 

metropolitanas. 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, 

ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões 

históricas e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 

florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo 

e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a 

Conexões e 

escalas 



 
 

 
 

7º ano/ 4º 

bim. 

(continuação) 

Mundo do 

trabalho 

Mapas 

temáticos do 

Brasil 

 

Biodiversidade 

brasileira 

 diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e 

idade nas regiões brasileiras. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos 

ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do 

território brasileiro. 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as 

transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com 

informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias espaciais. 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em outras localidades 

brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

 



 
 

 
 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

8º ano/ 1º 

bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Distribuição da população 

mundial e deslocamentos 

populacionais 

 

Diversidade e dinâmica da 

população mundial e local 

Estado, nação, território e 

país 

Mundo contemporâneo: 

as grandes guerras e a 

guerra fria; 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e 

os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os 

fatores históricos e condicionantes físico- naturais associados à distribuição da 

população humana pelos continentes. 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias 

do Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos 

migratórios da população mundial. 

Conexões e escalas 



 
 

 
 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

 

Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na 

ordem econômica mundial 

 

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos da 

América e África 

Conflitos atuais: as

 razões e os 

principais focos. 

 

A população mundial 

Distribuição da população 

mundial e deslocamentos 

populacionais; 

Crescimento da população 

mundial e local; 

Estrutura populacional; 

Fluxos migratórios; 

Migrações mundiais; 

Desigualdades 

socioeconômicas no 

mundo. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos 

povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de 

povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos 

sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos 

voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as 

principais políticas migratórias da região. 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para 

o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque 

para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas 

regionalizações a partir do pós- guerra. 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de 

integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, 

reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para 

analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 

contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e 

América. 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e 

anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e 

América. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

8º ano/ 2º 

bim. 

Mundo do trabalho 

Os diferentes contextos e os 

meios técnico e tecnológico 

na produção 

 

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial 

na América Latina 

 

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos da 

América e África 

Regionalizações Mundiais:  

 primeiro, segundo e 

terceiro mundo 

países do norte e do sul 

regionalização da UNCTD 

desenvolvimento do país, 

medido pelo IDH 

 

Mundo subdesenvolvido: 

países emergentes 

condições de vida 

dependência financeira e 

econômica 

diferença tecnológica para 

países desenvolvidos 

desempregos 

 

Mundo desenvolvido: 

multinacionais 

condições de vida 

grande expectativa de vida 

intensa urbanização 

maior incentivo na 

tecnologia e ciência 

 

Blocos econômicos: 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da America 

Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, 

sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os 

desafios relacionados à gestão e comercialização da água. 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades 

latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 

estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho. 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da 

América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de 

riscos. 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica 

para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 

contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e 

América. 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e 

anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e 

América. 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 



 
 

 
 

principais blocos 

econômicos 

características e objetivos 

dos blocos econômicos 

polos econômicos, G-20 e 

Brics  

8º ano/ 3º 

bim. 

Conexões e escalas 

Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na 

ordem econômica mundial 

O continente Americano 

A América no mundo: 

localização geográfica; 

Divisão regional: Norte, 

Sul e Central; 

America Latina; 

America Anglo-Saxonica; 

Colonização, dizimação e 

povoamento da América; 

Características naturais: 

relevo, clima, vegetação e 

hidrografia.  

A população e a economia 

da América 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de 

integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, 

reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos 

da ascensão dos Estados 

Mundo do trabalho 



 
 

 
 

 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

8º ano/ 3º 

bim. 

(continuação) 

Forma de 

representação e 

pensamento espacial 

Os diferentes contextos e os 

meios técnico e tecnológico na 

produção 

Características 

demográficas; 

Indicadores sociais; 

A estrutura etária dos 

países Americanos 

Geopolítica da América. 

 

Atividades do setor 

primário na América 

Os recursos naturais da 

América; 

A agropecuária. 

 

O desenvolvimento do 

setor secundário 

A indústria na América. 

 

O crescimento do setor 

terciário 

As transformações do 

setor terciário no 

continente americano. 

 

Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança 

global e na relação com a China e o Brasil. 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América 

Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial 

do pós- guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 

distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo 

como referência os Estados Unidos da América e os países denominados de 

Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais 

brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros movimentos 

sociais existentes nos países latino-americanos. 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do 

continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e 

regionais de cooperação nesses cenários. 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos 

organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, 

Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico 

na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos 

e rurais da América e da África. 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e 

recentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense 

e chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil. 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais 

 Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial na 

América Latina 

Natureza, ambientes 

e qualidade de vida 

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos da 

América e África 

Identidades e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos da América, 

América espanhola e 

portuguesa e África 

Diversidade ambiental e 

as transformações nas 

paisagens na América 



 
 

 
 

Latina Estados Unidos: potência 

econômica e militar 

A força econômica dos 

Estados Unidos; 

Estados Unidos: potência 

militar. 

 

América do Sul: aspectos 

físicos e socioeconômicos 

Guiana, Suriname e 

Guiana Francesa; 

América Andina: Chile, 

Bolívia e Peru; 

América Platina: Paraguai 

e Argentina; 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

8º ano/ 3º 

bim. 

(continuação) 

   recursos hídricos da America Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas 

de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização 

da água. (EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, 

particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e 

trabalho 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao 

estudo de favelas, alagados e zona de riscos. 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas 

urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e 

América. 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com informações 

geográficas acerca da África e América. 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos 

aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 

pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na 

espoliação desses povos. 

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os 

países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global. 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para a 

 

 



 
 

 
 

8º ano/ 3º 

bim. 

(continuação) 

   produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países 

do Mercosul. 

(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da 

cartografia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da 

biogeografia e da climatologia. 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos 

(como exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração 

mineira no Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-

de-açúcar em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no 

centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros). 

8º ano/ 4º 

bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Distribuição da população 

mundial e deslocamentos 

populacionais 

 

Diversidade e dinâmica da 

população mundial e local 

 

Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na 

ordem econômica mundial 

 

Os diferentes contextos e os 

meios técnico e tecnológico 

na produção  

Transformações do espaço 

na sociedade urbano-

industrial na América Latina 

 

Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos 

da América e África 

África: Aspectos 

naturais 

Localização; 

Relevo e 

hidrografia; 

Clima e 

vegetação. 

 

África: Aspectos 

políticos e 

econômicos 

Fronteiras e 

conflitos; 

População; 

Economia; 

Ciência e 

tecnologia; 

Produção 

agropecuária. 

importância dos organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, 

Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros). 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na 

caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da 

América e da África. 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para 

analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos 

culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América. 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses 

geográficas com informações geográficas acerca da África e América. 

Conexões e escalas 

Mundo do trabalho 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

9º ano/ 1º 

bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

A hegemonia europeia na 

economia, na política e na 

cultura 

A globalização e o espaço 

geográfico 

Globalização e 

mundialização; 

Economia mundial atual; 

Blocos econômicos; 

A configuração 

Internacional do Trabalho 

Globalizado; 

Expansão das 

multinacionais pelo mundo; 

Globalização, consumo e 

cultura; 

Globalização, pobreza e 

desigualdade; 

Globalização, trabalho e 

desemprego; 

Relação entre 

desenvolvimento da 

tecnologia e o desemprego; 

A tecnologia no cotidiano; 

Acesso desigual às 

tecnologias; 

Cidades globais; 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi 

exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, 

intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e 

lugares. 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas 

como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando

 identidades e interculturalidades regionais. 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial 

(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: 

globalização e mundialização. 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento 

de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia 

e na Oceania. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 

asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões 

sobre seus ambientes físico- 

Corporações e organismos 

internacionais 

Conexões e escalas 
As manifestações culturais na 

formação populacional 

 

Mundo do 

Trabalho 

 

Integração mundial e suas 

interpretações : globalização 

e mundialização 

 

A divisão do mundo em 

ocidente e oriente 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Natureza, ambientes 

e qualidade de vida 

 

Intercâmbios históricos e 

culturais entre Europa, Ásia e 

Oceania 



 
 

 
 

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial 

Fluxos de mercadorias, 

informações e pessoas. 

Impactos ambientais e 

sustentabilidade 

Ação humana e o meio 

ambiente; 

Chuva ácida; 

O efeito estufa e o 

aquecimento global; 

Questões energéticas; 

Reservas da biosfera; 

Consumo e meio ambiente: 

Consumismo; 

Consumo consciente; 

Consciência ecológica; 

Desenvolvimento 

sustentável; 

Organizações não 

governamentais; 

Conferencias sobre meio 

ambiente; 

Responsabilidade 

governamental sobre 

problemas ambientais. 

Cadeias industriais e inovação 

no uso dos recursos naturais e 

matéria-prima 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

9º ano/ 2º 

bim. 

O Sujeito e seu lugar 

no mundo 

A hegemonia europeia na 

economia, na política e na 

cultura 

Europa: Aspectos 

naturais e população 

Aspectos naturais da 

Europa; 

Clima e formações 

vegetais; 

Poluição e questão 

hídrica na Europa; 

Relevo e hidrografia; 

A população da 

Europa; 

Condições de vida na 

Europa; 

Urbanização 

europeia; 

Europa oriental e ex-

países socialistas; 

Aspectos 

demográficos da 

Europa. 

Europa: Aspectos 

econômicos e 

geopolíticos 

Economia da Europa; 

Atividade industrial; 

Agropecuária; 

União Europeia; 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida 

em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções 

militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à 

mobilidade. 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como 

forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o 

princípio do respeito às diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes 

povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades

 e interculturalidades regionais. 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes 

histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de 

fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na 

Oceania. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos 

e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e 

discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes 

físico- naturais. 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e 

circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

Conexões e escalas 

 

Corporações e organismos 

internacionais 

Mundo do Trabalho 

As manifestações culturais na 

formação populacional 

 

Integração mundial e suas 

interpretações : globalização e 

mundialização 

 

A divisão do mundo em 

ocidente e oriente 

Formas de 

representação e 

pensamento 

Espacial 

Natureza, ambientes 

e qualidade de vida 

Intercâmbios históricos e 

culturais entre Europa, Ásia e 

Oceania 

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial 



 
 

 
 

Cadeias industriais e inovação 

no uso dos recursos naturais e 

matéria-prima 

Imperialismo e 

geopolítica: a Europa 

no mundo; 

Territórios e 

fronteiras em 

movimento; 

Movimentos 

separatistas; 

A ONU e a paz no 

mundo. 

 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

9º ano/ 2º 

bim. 

(continuação) 

  

Leituras e elaboração de mapas temáticos, 

croquis e outras formas de representação 

para analisar informações geográficas 

 

Diversidade ambiental e as transformações 

nas paisagens na Europa, na Ásia e na 

Oceania 

 (EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 

industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e 

suas consequências no Brasil. 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-

industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares 

e à matéria-prima. 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e 

esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar 

dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e 

geopolíticas mundiais. 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em 

informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas 

temáticos e com diferentes projeções cartográficas. 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da 

Ásia e da Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da 

terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

9º ano/ 3º 

bim. 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

A hegemonia europeia na 

economia, na política e na 

cultura 

 

Corporações e organismos 

internacionais 

 

As manifestações culturais na 

formação populacional 

 

Ásia: Aspectos naturais e 

população 

Aspectos naturais da Ásia; 

Relevo e hidrografia; 

Clima e formações vegetais; 

A população da Ásia; 

Crescimento demográfico; 

Urbanização; 

Os contrastes na qualidade 

de vida; 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando

 identidades e interculturalidades regionais. 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial 

(econômica, política e cultural), comparando as diferentes interpretações: 

globalização e mundialização. 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente 

com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 

determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento 

de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia 

e na Oceania. 

Conexões e escalas 

Mundo do trabalho 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 



 
 

 
 

Natureza, ambiente e 

qualidade de vida 

Integração mundial e suas 

interpretações : globalização 

e mundialização 

 

A divisão do mundo em 

ocidente e oriente 

 

Intercâmbios históricos e 

culturais entre Europa, Ásia e 

Oceania 

 

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial 

 

Cadeias industriais e inovação 

no uso dos recursos naturais 

e matéria-prima 

Religiões da Ásia. 

 

Ásia: Aspectos econômicos 

e geopolíticos 

Riqueza e desigualdade 

social no Oriente Médio; 

O petróleo no Oriente 

Médio; 

A questão da Palestina; 

Rússia: economia e relações 

geopolíticas; 

Japão: economia, indústria, 

agropecuária, população; 

China: economia, indústria, 

agropecuária, população e 

problemas ambientais. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 

asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e 

econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões 

sobre seus ambientes físico- naturais. 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção 

e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade 

urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos 

recursos alimentares e à matéria-prima. 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas 

temáticos e esquemáticos (croquis) 

e  anamorfoses  geográficas para analisar,  sintetizar e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

9º ano/ 3º bim. 

(continuação) 

  

Leituras e elaboração de mapas 

temáticos, croquis e outras formas 

de representação para analisar 

informações geográficas 

 

Diversidade ambiental e as 

transformações nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na Oceania 

 apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e 

desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base 

em informações populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 

cartográficas. 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da 

Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de 

ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da 

Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de 

energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em 

diferentes países. 

9º ano/ 4º bim. 
O sujeito e seu lugar 

no mundo 

A hegemonia europeia na 

economia, na política e na cultura 

Ásia: Aspectos econômicos e geopolíticos 

Índia: economia, indústria, extrativismo, agropecuária e economia; 

Tigres asiáticos: economia. 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias 

étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala 

mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

9º ano/ 4º bim. 

(continuação) 
Conexões e escalas 

Corporações e organismos 

internacionais 

 

Oceania: Aspectos naturais, população e economia 

Aspectos naturais da Oceania; 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de 

diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando

 identidades e interculturalidades regionais. 



 
 

 
 

As manifestações culturais na 

formação populacional 

 

Integração mundial e suas 

interpretações : globalização e 

mundialização 

Relevo e hidrografia; 

Clima e formações vegetais; 

A população da Oceania e seus contrastes socioeconômicos; 

Turismo na Oceania; 

Testes nucleares na Oceania; 

Atividades econômicas. 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, 

asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos 

e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e 

pressões sobre seus ambientes físico- naturais. 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na 

produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na 

Oceania. 

 

Mundo do 

trabalho 

 

A divisão do mundo em ocidente e 

oriente 

 

Intercâmbios históricos e culturais 

entre Europa, Ásia e Oceania 

 

Transformações do espaço na 

sociedade 

urbano-industrial 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas 

temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para 

analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, 

diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base 

em informações populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 

cartográficas. 

   (EF09GE13) Analisar a importância da produção 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 



 
 

 
 

9º ano/ 4º bim. 

(continuação) 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

 

Cadeias industriais e inovação no 

uso dos recursos naturais e 

matéria-prima 

 

Leituras e elaboração de mapas 

temáticos, croquis e outras formas 

de representação para analisar 

informações geográficas 

 

Diversidade ambiental e as 

transformações nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na Oceania 

 agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o problema da 

desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-

prima. 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da 

Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de 

ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da 

Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de 

energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em 

diferentes países. 

Natureza, ambiente e 

qualidade de vida 

 



HISTÓRIA



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

1
º 

an
o

/ 
1

º 

b
im

. 

Mundo pessoal: 
meu lugar no 

mundo 

 

Mundo pessoal: 
eu, meu grupo 

social e meu 
tempo 

As fases da vida e a ideia 
de temporalidade 

(passado, presente, 
futuro) 

 

As diferentes formas de 
organização da família e 

da comunidade: os 
vínculos pessoais e as 
relações de amizade 

 

A escola e a diversidade 
do grupo social envolvido 

 

A vida em casa, a vida na 
escola e formas de 

representação social e 
espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma 
de interação social e 

espacial 
 

A vida em família: 
diferentes configurações 

e vínculos 
 

A escola, sua 

representação espacial, 

sua história e seu papel 

na comunidade 

• Minha História 

✓ História do nome; 

✓ Documentos pessoais; 

✓ Minhas recordações; 

• Noções de tempo histórico 

• Objetos pessoais do passado e presente 

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por 
meio do registro das lembranças particulares ou de 
lembranças dos membros de sua família e/ou de sua 
comunidade. 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e 
as histórias de sua família e de sua comunidade. 

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e 
responsabilidades relacionados à família, à escola e à 
comunidade. 

(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados 
ambientes em que vive (doméstico, escolar e da 
comunidade), reconhecendo as especificidades dos 
hábitos e das regras que os regem. 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e 
identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos 
em diferentes espaços. 

(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas 
formas de organização familiar. 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações 
e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas 
comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade. 

1
º 

an
o

/ 
2

º 

b
im

. 

• Toda família tem sua história 

✓ Fontes Históricas; 

✓ Objetos antigos das famílias. 

• Convivência e interações entre família e escola 

• Diferenciação entre as composições familiares 

Costumes das famílias, convivência familiar, valores. 

1
º 

an
o

/ 

3
º 

b
im

. 

• A escola como grupo social e os diferentes ambientes 
de convívio 

✓ História da minha escola; 

✓ Eventos realizados na escola; 

✓ A importância da convivência escolar. 

1
º 

an
o

/ 
4

º 
b

im
. 

• O seu papel nos diferentes grupos sociais e seu 
parentesco 

• Diversidade cultural nos jogos e brincadeiras 

✓ Brincadeiras de rua; 

✓ Passado e presente; 

✓ Existência e necessidade de regras para jogos e 
brincadeiras. 

• Tradição oral 

✓ Roda de conversa. 

 



 
 

 
 

 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

2
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. 

A comunidade 
e seus registros 

 

As formas de 
registrar as 

experiências 
da 

comunidade 

A noção do “Eu” e do 

“Outro”: comunidade, 

convivências e interações 
entre pessoas 

 

A noção do “Eu” e do 

“Outro”: registros de 

experiências pessoais e da 

comunidade no tempo e 

no espaço 

 

Formas de registrar e 
narrar histórias (marcos 
de memória materiais e 

imateriais) 
 

As fontes: relatos orais, 
objetos, imagens 

(pinturas, fotografias, 
vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de 
informação e 

comunicação e inscrições 
nas paredes, ruas e 

espaços sociais 

• A criança em outros tempos e espaços 

✓ A noção do "Eu e o outro"; 

✓ A criança em diversas sociedades: 

▪ indígena, africana e outras; 

✓ Direitos e deveres da criança; 

✓ A criança: passado e presente. 

• O tempo e a história 

✓ Brinquedos de todos os tempos; 

✓ Situações cotidianas: do passado
e presente; 

✓ Construção do conceito de
sujeito histórico; 

✓ Registro de documentos e memórias; 

✓ Fontes material e imaterial. 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar 

os motivos que aproximam e separam as pessoas em 

diferentes grupos sociais ou de parentesco. (EF02HI02) 

Identificar e descrever práticas e papéis sociais 

que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à 

percepção de mudança, pertencimento e memória. 

(EF02HI04)   Selecionar   e  compreender  o   significado de 

objetos e documentos pessoais como fontes de memórias 
e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e 
comunitário. 

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de 
grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. 

(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da 
vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois). 

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do 
tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. 

(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da comunidade 
registradas em diferentes fontes. 

(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que 
remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da 
comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos 
são preservados e outros são descartados. 

 

 

 



 
 

 
 

2
º 

an
o

/ 
2

º 
b

im
. 

A comunidade 
e seus 

registros 

O tempo como medida • Dimensão temporal 

✓ Anterioridade e posteridade; 

✓ Tempo da natureza; 

✓ A passagem do tempo; 

✓ Uso de marcadores do tempo (relógio, 
calendário); 

✓ Linha do tempo. 

(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da 
vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois). 

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do 
tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. 

2
º 

an
o

/ 
3

º 
b

im
. 

A comunidade 
e seus registros 

 

As formas de 
registrar as 

experiências 
da 

comunidade 

As fontes: relatos orais, 
objetos, imagens 

(pinturas, fotografias, 
vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de 
informação e 

comunicação e inscrições 
nas paredes, ruas e 

espaços sociais 
 

Formas de registrar e 
narrar histórias 

(marcos de memória 
materiais e 

imateriais) 

• A família no passado e presente 

✓ Objetos de memória familiar; 

✓ Registros e documentos: fontes materiais 
enquanto memória pessoal e familiar; 

✓ A família e a comunidade; 

✓ Objetos pessoais e familiares do presente e 
do passado. 

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de 
grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. 

(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da comunidade 
registradas em diferentes fontes. 

(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que 
remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da 
comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos 
são preservados e outros são descartados. 

2
º 

an
o

/ 
4

º 
b

im
. 

O trabalho e a 
sustentabilidad

e na 
comunidade 

A sobrevivência e a 
relação com a natureza 

• O que é trabalho 

✓ Profissionais da comunidade; 

✓ Os diferentes tipos de trabalho e suas 
alterações no espaço e na natureza; 

✓ A importância de cada profissão; 

✓ Profissões do passado e do presente. 

✓ História, comunidade e meio ambiente: 

✓ Reutilização de materiais; 

✓ Redução dos impactos ambientais; 

✓ Impactos tecnológicos no mundo
do trabalho. 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive, seus significados, suas 
especificidades e importância. 

(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas 
diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em 
que vive. 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

3
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. 

As pessoas e os 
grupos que 
compõem a 
cidade e o 
município 

 

O lugar em que 
vive 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais 

e ambientais do lugar 
onde vive 

 

Os patrimônios históricos 
e culturais da cidade e/ou 
do município em que vive 

 

A produção dos marcos  
da memória: os lugares de 

memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 

museus etc.) 
 

A produção dos marcos 
da memória: formação 
cultural da população 

 

A produção dos marcos 
da memória: a cidade e o 
campo, aproximações e 

diferenças 

• Formação dos municípios 

✓ Conceito de cidade; 

✓ Desenvolvimento da Cidade: Bauru; 

✓ Impactos na paisagem; 

✓ Recursos naturais: cerrado ontem e hoje. 

✓ Primeiros habitantes: indígenas (Kaingang, 
Guarani, Xavantes) 

✓ Chegada dos imigrantes; 

• Diferentes culturas e formas
 de organização social; 

✓ As pessoas e os grupos que compõe a cidade. 

✓ Viver em comunidade e a importância da 
coletividade; 

✓ Escola e bairros. 

• A cidade cresce: 

✓ Chegada das ferrovias; 

✓ Desenvolvimento do comércio; 

✓ Crescimento econômico e demográfico. 

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a 
cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre 
eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como 
fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), 
desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc. 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao 
longo do tempo na cidade ou região em que vive. 

(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a 
eventos significativos do local em que vive, aspectos 
relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de 
sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam considerados. 

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que 
vive e compreender seus significados. 

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade 

(nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os 

critérios que explicam a escolha desses nomes.  

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 

entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o 

papel dos diferentes grupos sociais que as formam.  

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo 

no presente, comparando-os com os do passado. 



 
 

 
 

3
º 

an
o

/ 
2

º 
b

im
. 

As pessoas e os 
grupos que 
compõem a 
cidade e o 
município 

 
O lugar em 

que vive 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais 

e ambientais do lugar 

onde vive 
 

Os patrimônios históricos 
e culturais da cidade e/ou 
do município em que vive 

 

A produção dos marcos  
da memória: os lugares de 

memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 

museus etc.) 
 

A produção dos marcos 
da memória: formação 
cultural da população 

 

A produção dos marcos 

da memória: a cidade e o 

campo, aproximações e 

diferenças 

• A História e a Cultura de outros povos 

✓ Indígenas, africanos, migrantes
e imigrantes. 

• Patrimônio material e imaterial do município 

✓ Desenvolvimento cultural e histórico. 

• Memórias compartilhadas 

✓ Relatos como fonte da história local; 

✓ Histórico dos bairros; 

✓ Historia dos nomes das ruas; 

✓ Monumentos históricos. 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 

diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao 

longo do tempo na cidade ou região em que vive.  

(EF03HI03)   Identificar  e   comparar  pontos  de   vista em 

relação  a  eventos  significativos  do   local  em   que  vive, 

aspectos relacionados a condições sociais e à presença de  

diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque 
para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de 

sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e 

políticas para que assim sejam considerados.  

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que 

vive e compreender seus significados. 

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade 

(nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os 

critérios que explicam a escolha desses nomes.  

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 

entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o 

papel dos diferentes grupos sociais que as formam.  

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo 

no presente, comparando-os com os do passado. 

3
º 

an
o

/ 
3

º 
b

im
. 

As pessoas e os 
grupos que 
compõem a 
cidade e o 
município 

 

O lugar em que 
vive 

O “Eu”, o “Outro” e os 

diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais 

e ambientais do lugar 
onde vive 

 

Os patrimônios históricos 
e culturais da cidade e/ou 

• Pluralidade social e cultural 

✓ Noção de pertencimento; 

✓ Respeito às diferenças. 

• Campo e cidade do passado e presente 

✓ Conceitos; 

✓ Características; 

✓ Mudanças e permanências; 

✓ Tecnologias. 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 

diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao 

longo do tempo na cidade ou região em que vive.  

(EF03HI03)   Identificar  e   comparar  pontos  de   vista em 

relação  a  eventos  significativos  do   local  em   que  vive, 

aspectos relacionados a condições sociais e à presença de 

diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque 

para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de 
sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e 



 
 

 
 

 do município em que vive 
 

A produção dos marcos da 
memória: os lugares de 
memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 

museus etc.) 
 

A produção dos marcos 
da memória: formação 
cultural da população 

A produção dos marcos 
da memória: a cidade e o 
campo, aproximações e 

Diferenças 

 

políticas para que assim sejam considerados. 

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que 
vive e compreender seus significados. 

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade 
(nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo 
os critérios que explicam a escolha desses nomes. (EF03HI07) 

Identificar semelhanças e diferenças existentes entre 

comunidades de sua cidade ou região, e descrever o papel dos 

diferentes grupos sociais que as formam. 

 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no 
presente, comparando-os com os do passado. 

3
º 

an
o

/ 
4

º 
b

im
. A noção de 

espaço público 
e privado 

 
 

O lugar em que 
vive 

A produção dos marcos 
da memória: formação 
cultural da população 

 
A produção dos marcos 

da memória: a cidade e o 
campo, aproximações e 

diferenças 
 

A cidade, seus espaços 
públicos e privados e suas 

áreas de conservação 
ambiental 

 

A cidade e suas 
atividades: trabalho, 

cultura e lazer 

• Organização dos espaços públicos 

• Características e diferenças dos espaços: públicos, 
privados e áreas de conservação ambiental 

• Diferentes formas de trabalho: urbano, rural e uso 
das tecnologias 

• Trabalho e lazer no município: presente e passado 

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 

entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o 

papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo 

no presente, comparando-os com os do passado.  

(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que 

vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e 

da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, 
os espaços públicos e as áreas de conservação ambiental, 
compreendendo a importância dessa distinção. 

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho 
realizadas na cidade e no campo, considerando também o uso 
da tecnologia nesses diferentes contextos. 
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do 
presente com as de outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

4
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. 

Transformaçõe
s e 

permanências 
nas trajetórias 

dos grupos 
humanos 

 

Circulação de 
pessoas, 

produtos e 
culturas 

A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades no 

tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, 
indústria, entre outras 

 

A circulação de pessoas e as 
transformações no meio 

natural 
 

A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

 

As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 

para a formação de cidades e 
as transformações do meio 

natural 
 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

• O homem enquanto sujeito da história 

✓ Os primeiros habitantes; 

✓ A origem dos seres humanos: da África 
para o mundo. 

• As transformações 

✓ Meios de produção:
artesanato, manufaturas, indústrias; 

✓ Tecnológicas (indústria, comunicação, 
transporte); 

✓ História da comunicação: aparelhos e 
tecnologias do passado e presente; 
tecnologias e mídias; processo de 
inclusão e exclusão tecnológica.  

✓ Comportamentais (hábitos e costumes). 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do 
ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação 
de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do 
tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história 
da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura 
e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade 
ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de 
vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o 
presente. 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos 
terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida 
comercial. 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes 
grupos ou estratos sociais. 



 
 

 
 

4
º 

an
o

/ 
2

º 
b

im
. 

Circulação de 
pessoas, 

produtos e 
culturas 

 

As questões 
históricas 
relativas 

às 
migraçõe

s 

A circulação de pessoas e as 
transformações no meio 

natural 
 

A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

 

As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 

para a formação de cidades e 
as transformações do meio 

natural 
 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais 

• Surgimento de diferentes povos e culturas 

✓ Vida nômade e sedentária; 

✓ Desenvolvimento da escrita; 

✓ Contagem do tempo; 

✓ Agricultura de subsistência; 

✓ Migração: rotas fluviais, terrestres e 

marítimas. 

• O homem e a natureza 

✓ Nomadismo: coleta e caça; 

✓ Sedentarismo: agricultura e pastoreio; 

✓ Migração: a busca por
melhores condições. 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 

processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 

analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

(EF04HI07)   Identificar   e   descrever   a   importância  dos 

caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica 
da vida comercial. 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes 
grupos ou estratos sociais. 



 
 

 
 

4
º 

an
o

/ 
3

º 
b

im
. 

Circulação de 
pessoas, 

produtos e 
culturas 

 

As questões 
históricas 

relativas às 
migrações 

O surgimento da espécie 
humana no continente 

africano e sua expansão pelo 
mundo 

Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: os 
grupos indígenas, a presença 

portuguesa e a diáspora 
forçada dos africanos 

Os processos migratórios do 
final do século XIX e início do 

século XX no Brasil 

As dinâmicas internas de 
migração no Brasil a partir 

dos anos 1960 

• Migração humana 

✓ Teorias de ocupação da América: Fóssil 
de Luzia e sua importância para ciência; 

✓ Da África para América. 

• Processos migratórios para formação do Brasil 

✓ As grandes navegações e chegada dos 
europeus na América; 

✓ Colonização e organização política e 
econômica da colônia; 

✓ Diáspora africana: escravidão negra e sua 
herança para cultura local. 

• Imigração 

✓ Consequências sociais e culturais; 

✓ Migração, imigração e ferrovia; 

✓ Consequências para Bauru e região. 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos 
terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida 
comercial. 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes 
grupos ou estratos sociais. 



 
 

 
 

4
º 

an
o

/ 
4

º 
b

im
. 

Transformaçõe
s e 

permanências 
nas trajetórias 

dos grupos 
humanos 

 
Circulação de 

pessoas, 
produtos e 

culturas 

 

As questões 
históricas 

relativas às 
migrações 

O passado e o presente: a 
noção de permanência e as 

lentas transformações sociais 
e culturais 

A circulação de pessoas e as 

transformações no meio 
natural 

A invenção do comércio e a 
circulação de produtos 

As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 

para a formação de cidades e 
as transformações do meio 

natural 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

O surgimento da espécie 
humana no continente 

africano e sua expansão pelo 
mundo 

Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: os 
grupos indígenas, a presença 

portuguesa e a diáspora 
forçada dos africanos 

Os processos migratórios do 
final do século XIX e início do 

século XX no Brasil 

As dinâmicas internas de 
migração no Brasil a partir 

dos anos 1960 

• Consequências da intervenção humana no 
meio natural 

✓ Florestas, extrativismo,
agricultura (monocultura), mineração; 

✓ Urbanização: Consequências para nossa 
região. 

• Comércio, circulação de pessoas
e mercadorias 

✓ Ferrovias, rodovias, hidrovias; 

✓ Migração e imigração; 

✓ Características da região; 

✓ Comércio ambulante,
viajantes, tropeiros. 

✓ Vias, caminhos e transportes: 

▪ A ferrovia e a expansão urbana e 
comercial de Bauru 

▪ Passado: Bauru – “Boca do Sertão”: 

rota para o interior do Brasil 

▪ Presente: Bauru – Maior 
entroncamento rodo hidro 
ferroviário do interior da América 
Latina 

 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do 
ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação 
de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do 
tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da 
história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da 

agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.).  

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade 

ao longo do tempo e discutir suas i nterferências nos  

modos  de  vida  de  seus  habitantes,  tomando como ponto 

de partida o presente. 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 
intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos 
terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida 
comercial. 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes 
grupos ou estratos sociais. 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 
migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel 
desempenhado pela migração nas regiões de destino. 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira.  

(EF04HI11)    Analisar,   na   sociedade    em    que    vive,  a 

existência  ou  não  de  mudanças associadas   à  migração 

(interna e internacional). 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

5
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. 

Povos e 
culturas: meu 

lugar no mundo 
e meu grupo 

social 

 

Registros 
da 

história: 
linguagens 
e culturas 

O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros 

povos sedentarizados 

 

As formas de organização 
social e política: a noção 

de Estado 
 

O papel das religiões e da 
cultura para a formação 

dos povos antigos 
 

Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 

diferenças sociais, 
culturais e históricas 

 

As tradições orais e a 
valorização da 

memória 
 

O surgimento da escrita e 
a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 

culturas e histórias 
 

Os patrimônios materiais 
e imateriais da 
humanidade 

• Da vida nômade à vida sedentária (o processo que 

levou o homem da condição de nômade para a 

condição de sedentário, e que envolve a 

hominização, a descoberta do fogo, o 

desenvolvimento da linguagem, a descoberta da 

agricultura, a domesticação de animais, o 

desenvolvimento da cultura material, e por fim a 

aquisição da escrita, que foi um marco na 

compreensão da história dos povos antigos) 

✓ Processo de formação das culturas e dos 
povos: 

▪ Conceito de origem, mito e patrimônio. 

▪ Estado: origem de um povo e ocupação 
do espaço (território, povo, cultura); 

• Primeiros povos da América 

✓ Mesoamericanos e povos andinos 

✓ Povos antigos da América e indígenas. 

✓ Formas de contar a passagem do tempo. 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do 

poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado 

e/ou de outras formas de ordenação social. (EF05HI03) 

Analisar o papel das culturas e das religiões na 

composição identitária dos povos antigos. 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como 
conquista histórica. 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e 
tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem 
a sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do 
tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas 
originários e os povos africanos. 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais 
da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 

 

 



 
 

 
 

5
º 

an
o

/ 
2

º 
b

im
. 

Povos e 
culturas: meu 

lugar no mundo 
e meu grupo 

social 
 

Registros 
da 

história: 
linguagens 
e culturas 

Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 

diferenças sociais, 
culturais e históricas 

 

As tradições orais e a 
valorização da 

memória 
 

O surgimento da escrita e 
a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 

culturas e histórias 
 

Os patrimônios materiais 
e imateriais da 
humanidade 

• Linguagens e tecnologias (conceitos de: povos 

de tradição oral e povos com escrita; povos da 
idade da pedra e povos da idade dos metais; 
povos com estado constituído e povos sem 
estado, etc. No continente americano tivemos 
povos com todas essas realidades diferentes 
num mesmo tempo cronológico.) 

✓ Fontes históricas: escrita; 

✓ Impacto da invenção da escrita para o 
estudo da História; 

✓ Novas tecnologias da comunicação. 

• Tradições orais e valorização da memória 

✓ Povos ágrafos e registros de memórias; 

✓ Patrimônios étnico-cultural e
artístico: Conceito e importância social. 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o 
como conquista histórica. 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e 
tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem 
a sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do 
tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas 
originários e os povos africanos. 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais 
da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 



 
 

 
 

5
º 

an
o

/ 
3

º 
b

im
. 

Povos e 
culturas: meu 

lugar no mundo 
e meu grupo 

social 
 

Registros 
da 

história: 
linguagens 
e culturas 

Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 

diferenças sociais, 
culturais e históricas 

 

As tradições orais e a 
valorização da 

memória 
 

O surgimento da escrita e 
a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 

culturas e histórias 
 

Os patrimônios materiais 
e imateriais da 
humanidade 

• Escrita como registro e fonte da História 

✓ Diferentes fontes de informação; 

✓ Problemas da atualidade (fake news). 

✓ Patrimônio material e imaterial: 

▪ Conceito; 

▪ Bauru e seus patrimônios. 

▪ Políticas públicas de conservação do 
patrimônio material e imaterial. 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como 
conquista histórica. 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e 
tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem 
a sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do 
tempo em distintas sociedades, incluindo os povos 

indígenas originários e os povos africanos. 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais 
da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 



 
 

 
 

5
º 

an
o

/ 
4

º 
b

im
. 

Povos e 
culturas: meu 

lugar no mundo 
e meu grupo 

social 
 

Registros 
da 

história: 
linguagens 
e culturas 

Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 

diferenças sociais, 
culturais e históricas 

 

As tradições orais e a 
valorização da 

memória 
 

O surgimento da escrita e 
a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, 

culturas e histórias 
 

Os patrimônios materiais 
e imateriais da 
humanidade 

• Construção da cidadania 

✓ Declaração Universal dos
Direitos Humanos; 

▪ Diversidade e Direitos Humanos; 

▪ Diversidade e minorias étnicas e sociais;  

▪ O processo migratório para a formação 
do Brasil; 

▪ Grupos indígenas: problemas políticos, 
econômicos e sociais. 

 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como 
conquista histórica. 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e 

tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 

significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

(EF05HI07) Identificar os processos de

 produção, 

hierarquização   e   difusão   dos   marcos   de   memória  e 
discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomeação desses marcos de 
memória. 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do 
tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas 
originários e os povos africanos. 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais 
da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BIMESTRE 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO M 

6
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. 

História: 
tempo, espaço 

e formas de 
registros 

A questão do tempo, 
sincronias e diacronias: 

reflexões sobre o sentido 
das cronologias 

 

Formas de registro da 
história e da produção do 
conhecimento histórico 

 

As origens da 
humanidade, seus 

deslocamentos e os 
processos de 

sedentarização 

• Introdução ao Estudo da História. Formas de 
medir o tempo 

✓ História enquanto ciência; 

✓ Papel do historiador. 

• Fontes Históricas: Fontes materiais e imateriais 

• Teorias sobre a Origem da Humanidade 

✓ Evolucionismo e Criacionismo; 

✓ Período paleolítico e neolítico. 

• As primeiras sociedades 

✓ Hipóteses de povoamento da América; 

✓ Hipóteses de rotas de povoamento na 
América; 

✓ A vida na Pré-História; 

✓ A hominização. 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da 
noção de tempo e de periodização dos processos históricos 
(continuidades e rupturas). 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico 
e analisar o significado das fontes que originaram 
determinadas formas de registro em sociedades e épocas 
distintas. 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o 
surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar 
os significados dos mitos de fundação. 

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem 
americano. 

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque 
para os povos indígenas originários e povos africanos, e 
discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de 
povoamento no território americano. 



 
 

 
 

6
º 

an
o

/ 
2

º 
b

im
. 

A invenção do 
mundo clássico 
e o contraponto 

com outras 
sociedades 

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no 

Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas 

Américas (pré- 
colombianos) 

 

Os povos indígenas 
originários do atual 

território brasileiro e seus 
hábitos culturais e sociais 

• Povos da Antiguidade 

✓ Egito antigo; 

✓ Povos da Mesopotâmia; 

✓ Povos africanos. 

• Povos Pré Colombianos 

✓ América pré colombiana; 

✓ Sociedades indígenas no território 
brasileiro. 

• A Cultura Clássica A Grécia Antiga: 

✓ As cidades-estados; 

✓ Organização política, social, cultural e 
econômica: 

✓ Mitologia e religião, humanismo, arte (teatro 
e literatura), olimpíadas no passado e 
presente, rivalidades e guerras (Guerras 
Médica), o papel da mulher. 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das 
sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns significados presentes na cultura material 
e na tradição oral dessas sociedades. 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os 
aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, 
maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras. 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu 
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas. 

 

 



 
 

 
 

6
º 

an
o

/ 
3

º 
b

im
. 

A invenção do 
mundo clássico 
e o contraponto 

com outras 
sociedades 
Lógicas de 

organização 
política 

O Ocidente Clássico: 
aspectos da cultura 

na Grécia e em Roma 

 

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em 

Roma 
 

Domínios e expansão das 
culturas grega e romana 

 

Significados do conceito 
de “império” e as lógicas 

de conquista, conflito e 
negociação dessa forma 
de organização política 

• Roma Antiga 

✓ Origem; 

✓ Mitologia e poder; 

✓ Conflitos sociais; 

✓ Escravismo; 

✓ República; 

✓ Organização política e econômica. 

✓ Cidadania: 

▪ Direitos políticos, sociais e individuais; 

▪ Relações com a atualidade 

✓ Império Romano: Expansão e declínio: 

▪ Império Romano do Oriente e do 
Ocidente; 

▪ Império Bizantino e mundo árabe: 
aspectos econômicos e culturais 
(situação das mulheres). 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu 
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos 
sobre outras sociedades e culturas. 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase 
na formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e 
culturais. 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma 
Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos 
monárquico e republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 

inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. (EF06HI13) 

Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise 

das diferentes formas de equilíbrio e 

desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

 
As diferentes formas de 
organização política na 
África: reinos, impérios, 

cidades-estados e 
sociedades linhageiras ou 

Aldeias 

 

 



 
 

 
 

6
º 

an
o

/ 
4

º 
b

im
. 

Lógicas de 
organização 

Política 

 

 
Trabalho e 
formas de 

organização 
social e 
cultural 

A passagem do mundo 
antigo para o mundo 

medieval 
 

A fragmentação do poder 
político na Idade Média 

 

O Mediterrâneo como 
espaço de interação entre 
as sociedades da Europa, 

da África e do Oriente 
Médio 

 

Senhores e servos no 
mundo antigo e no 

medieval 

 

Escravidão e trabalho 
livre em diferentes 

temporalidades e espaços 
(Roma Antiga, Europa 

medieval e África) 
 

Lógicas comerciais na 
Antiguidade romana e no 

mundo medieval 
 

O papel da religião cristã, 
dos mosteiros e da 

cultura na Idade Média 
 

O papel da mulher na 

Grécia e em Roma, e no 

período medieval 

• A formação da Europa Feudal: 

✓ Rotas comerciais; 

✓ Cruzadas; 

✓ A cristandade e o clero; 

✓ A nobreza feudal: suseranos e vassalos; 

✓ Descentralização política. 

• Formação e consolidação da economia feudal 

• Estrutura social do feudalismo 

• Feudalismo e suas relações religiosas 

• O papel da mulher nas diferentes civilizações. 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes 
tempos e espaços. 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, 
produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado. 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de 
abastecimento e as formas de organização do trabalho e da 
vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque 
para as relações entre senhores e servos. 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no 
mundo antigo. 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e 
nos modos de organização social no período medieval. 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais 

das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

7
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. 

O mundo 
moderno e a 

conexão entre 
sociedades 
africanas, 

americanas e 
europeias 

 

Humanismos, 
Renascimentos 

e o Novo 
Mundo 

 

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 

mundo 
colonial 

americano 
 

Lógicas 
comerciais 
e mercantis 

da 
modernidad

e 

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 

na concepção de História 

 

A ideia de “Novo Mundo” ante o 
Mundo Antigo: permanências e 

rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno 

 

Saberes dos povos africanos e 
pré-colombianos expressos na 

cultura material e imaterial 
 

As descobertas científicas e a 
expansão marítima 

 

A formação e o funcionamento 
das monarquias europeias: a 

lógica da centralização política e 
os conflitos na Europa 

 

A conquista da América e as 
formas de organização política 

dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e 

conciliação 
As lógicas mercantis e o 

domínio europeu sobre os 
mares e o contraponto 

Oriental 

 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 

 

A emergência do capitalismo 

• A formação das monarquias centralizadas 

✓ Absolutismo; 

✓ O comércio marítimo europeu; 

✓ Portugal e a centralização do poder; 

✓ Espanha e a centralização do poder. 

• Mercantilismo: Capitalismo enquanto modo 
de produção e mercantilismo enquanto 
política econômica 

✓ Metalismo e balança comercial; 

✓ Pacto colonial; 

✓ Expansão comercial. 

• As grandes navegações europeias 

✓ Partilha do mundo entre Portugal e 
Espanha; 

✓ Os povos pré-colombianos: Culturas e 
crenças dos povos da América 
espanhola e portuguesa; 

✓ Ocupação humana nas Américas. 

• Os primeiros contatos entre indígenas e 
portugueses 

• Reinos e povos da África 

✓ Povos iorubás e bantos; 

✓ Escravidão na África; 

✓ Impérios Africanos; 

✓ Comércio entre africanos
e Europeus. 

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 

inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo 
Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e 
indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos 
Atlântico, Índico e Pacífico. 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades 
africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque 
para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e 
técnicas. 

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os 
séculos XIV e XVI. 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das 
monarquias e suas principais características com vistas à compreensão 
das razões da centralização política. 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da 
América para as populações ameríndias e identificar as formas de 
resistência. 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis 

visando ao domínio no mundo atlântico. (EF07HI14) Descrever as 

dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar 

suas interações com outras 

sociedades do Ocidente e do Oriente. 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções 
em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de 

escravizados em suas diferentes fases, 
identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas 

africanas de procedência dos escravizados. (EF07HI17) Discutir as razões 

da passagem do mercantilismo para o capitalismo. 



 
 

 
 

7
º 

an
o

/ 
2

º 
b

im
. 

O mundo 
moderno e a 

conexão entre 
sociedades 
africanas, 

americanas e 
europeias 

 

Humanismos, 
Renascimentos 

e o Novo 
Mundo 

 

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 

mundo 
colonial 

americano 
 

Lógicas 
comerciais 
e mercantis 

da 
modernidad

e 

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 

na concepção de História 
 

Humanismos: uma nova visão de 
ser humano e de mundo 

 

Renascimentos artísticos e 
culturais 

 

Reformas religiosas: a 
cristandade fragmentada 

 

A conquista da América e as 
formas de organização política 

dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e 

conciliação 
 

A estruturação dos vice-reinos 
nas Américas 

 

Resistências indígenas, 
invasões e expansão na 

América portuguesa 
 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre os 

mares e o contraponto 
Oriental 

 

As formas de organização das 

sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e o 

tráfico de escravizados 

• O pensamento humanista e científico. 

✓ A Arte do Renascimento e os valores 
burgueses; 

• A Reforma Protestante
e Contrarreforma. 

• Viagens marítimas portuguesas
e espanholas. 

• Navegações inglesa, francesa
e holandesa. 

• O Estado Absolutista e o mercantilismo. 

✓ Protecionismo; manufaturas; 

✓ Formação dos Estados Modernos; o poder 
real. 

• Portugal e Brasil: exploração colonial; 

✓ Pau-brasil; 

✓ Trabalho indígena; 

✓ Produção e consumo; 

✓ Engenhos; 

✓ Escravidão africana; 

• Escravidão, resistência e trocas culturais na 
América portuguesa: 

✓ Os afrodescendentes no Brasil; 

✓ Cultura afro brasileira; 

✓ A escravidão e o tráfico negreiro; 

✓ Convivência entre senhores
e escravos; 

✓ Escravidão e resistência. 

EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 
inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo 
Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e 
indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos 
Atlântico, Índico e Pacífico. 

(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus significados. 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas 
religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa 
e na América. 

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os 
séculos XIV e XVI. 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da 
América para as populações ameríndias e identificar as formas de 
resistência. 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período 
colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da 
América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população 
brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial 
e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis 
visando ao domínio no mundo atlântico. 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas 
e africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente 
e do Oriente. 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções 
em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de 
escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência 
dos escravizados. 



 
 

 
 

7
º 

an
o

/ 
3

º 
b

im
. 

O mundo 
moderno e a 

conexão 
entre 

sociedades 
africanas, 

americanas e 
europeias 

 

Humanismos, 
Renascimentos 

e o Novo 
Mundo 

 

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 

mundo 
colonial 

americano 
 

Lógicas 

comerciais 

e mercantis 

da 

modernidade 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 

europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

 

A estruturação dos vice-
reinos nas Américas 

 

Resistências 
indígenas, invasões e 
expansão na América 

portuguesa 
 

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre 

os mares e o 
contraponto Oriental 

 

A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados 

 
As formas de organização 

das sociedades 
ameríndias 

• Administração portuguesa no Brasil 

✓ Governo geral 

• Práticas sociais no Brasil Colônia; 

✓ Cotidiano: saúde, culinária; 

✓ Religiosidade. 

• União Ibérica e consequências para a 
colônia 

• Invasões e domínios holandeses 

• Insurreição Pernambucana 

• Crise açucareira 

• Ouro 

✓ Disputas; 

✓ Escravidão nas lavras e cidades; 

✓ Tributação; 

✓ Conjuração Mineira 

✓ Destino do ouro; 

✓ Arte Barroca. 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, 
diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território 
da América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população 
brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade 
étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 
asiática). 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades 
americanas e africanas e analisar suas interações com outras 
sociedades do Ocidente e do Oriente. 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas 
distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de 
escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de 
procedência dos escravizados. 
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º 
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4

º 
b
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A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 

mundo 
colonial 

americano 
 

Lógicas 
comerciais 
e mercantis 

da 
modernidad

e 

A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 

europeus: conflitos, 
dominação e conciliação 

 

A estruturação dos vice-
reinos nas Américas 

 

Resistências 
indígenas, invasões e 
expansão na América 

portuguesa 
 

A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados 

• Ocupação espanhola na América 

✓ Conquista do Império Asteca e Inca; 

✓ Resistência indígena; 

✓ Colonização espanhola na América; 

✓ Relações entre diferentes culturas na 
América espanhola; 

✓ Organização social. 

• Colonização portuguesa na América 

✓ Interações entre indígenas
e portugueses; 

✓ As fronteiras na América 
portuguesa; 

✓ A expansão das fronteiras; as missões 
Jesuítas; 

✓ As expedições dos bandeirantes; 

✓ A conquista do Sul; 

✓ Sociedade do engenho; 

✓ Sociedade Mineira; 

✓ Exploração colonial. 

• América Inglesa 

✓ As treze colônias; 

✓ Os colonizadores; 

✓ Diferenças e semelhanças entre as 
colônias. 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia 
da América para as populações ameríndias e identificar as formas 
de resistência. 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, 
diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades 
americanas no período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território 
da América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população 
brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade 
étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 
asiática). 
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas 
distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de 
escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de 
procedência dos escravizados. 
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para 
o capitalismo. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO GEM 

8
º 
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o

/ 
1

º 
b

im
. 

O mundo 
contemporâne

o: o Antigo 
Regime em 

crise 

A questão do iluminismo e da 
ilustração 

 

As revoluções inglesas e os 
princípios do liberalismo 

 

Revolução Industrial e seus 
impactos na produção e 

circulação de povos, produtos e 
culturas 

 

Revolução Francesa e seus 
desdobramentos 

• O antigo Regime e suas transformações 

✓ O Iluminismo: a razão; filósofos 
iluministas; despotismo; novas 
teorias econômicas; liberalismo. 

✓ Revolução Francesa: pré- 
revolução; a
Burguesia; Assembleia  
Nacional Constituinte; República 
Jacobina; Monarquia 
Constitucional; O golpe do 18 
Brumário (Calendário republicano); 
o legado da Revolução Francesa; 
Império de Napoleão; Congresso 
de Viena. 

✓ Revolução Industrial: absolutismo 
inglês (Revolução Puritana, 
Revolução Gloriosa); Industrias e 
novas tecnologias; surgimento do 
proletariado; novas relações sociais 
de trabalho; trabalho infantil e 
feminino. 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do 
iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a 
organização do mundo contemporâneo. 

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da 
Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos posteriores 
à Revolução Gloriosa. 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na 

produção e circulação de povos, produtos e culturas. (EF08HI04) 

Identificar e relacionar os processos da Revolução 

Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 
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º 
b
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. 

 

 

O mundo 
contemporâne

o: o Antigo 
Regime em 

crise 
 

Os processos 
de 

independênci
a nas 

Américas 

Rebeliões na América 
portuguesa: as conjurações 

mineira e baiana 
 

Independência dos Estados 
Unidos da América 

 

Independências na América 
espanhola 

 

A revolução dos escravizados 
em São Domingo e seus 
múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 
 

Os caminhos até a 
independência do Brasil 

• América Portuguesa 

✓ Brasil Colônia: Entradas e 
Bandeiras; Ciclo da Mineração; 
Revoltas Coloniais (Conjuração 
Mineira, Conjuração Baiana, 
Revolução Pernambucana). 

• Processos de Independência na América 

✓ Estados Unidos, Haiti, América 
Espanhola; 

✓ Revolução de São Domingo; 

✓ Brasil: Mudança da corte para o 
Brasil; de colônia a Reino Unido. 

✓ Independência: aspectos 

políticos, econômicos e sociais. 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América 
portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com 
processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, 

governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos 

diversos processos de independência nas Américas, seus 

aspectos populacionais e suas conformações territoriais. 

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos 
independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à 
independência das colônias hispano-americanas. 

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores 
do Pan-americanismo. 

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como 
evento singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar 
suas implicações. 

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no 
Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil 
desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus 
desdobramentos para a história política brasileira. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes 
países latino-americanos e comparar as formas de governo neles 
adotadas. 
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Os processos 
de 

independênci
a nas 

Américas 
 

O Brasil no 
século XIX 

A tutela da população indígena, 
a escravidão dos negros e a 

tutela dos egressos da 

escravidão 
 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 
contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 
política e economia 

A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

Territórios e fronteiras: a Guerra 
do Paraguai 

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas de 

escravizados, abolicionismo e 

políticas migratórias no Brasil 

Imperial 
 

Políticas de extermínio do 
indígena durante o Império 

 

A produção do imaginário 
nacional brasileiro: cultura 

popular, representações visuais, 
letras e o Romantismo no Brasil 

• Brasil: 

✓ Indígenas e negros: racismo e 
resistência. 

• Primeiro Reinado e Regência 

✓ Confederação do Equador 

✓ A crise e o fim do Primeiro 
Reinado 

✓ Governos regenciais 

✓ Movimentos sociais 

✓ Golpe da Maioridade 

• Segundo Reinado 

✓ Cenário político e econômico 

✓ Revolução Praieira 

✓ Guerra do Paraguai 

✓ Economia cafeeira 

✓ Lei de Terras 

✓ Campanha Abolicionista,
Leis Abolicionistas, Abolição. 

✓ Imigração europeia 

✓ Questão indígena 

✓ Identidade Nacional;
cultura 

popular; Romantismo. 

✓ Crise do Segundo Reinaldo; 
Revoltas populares; Questão 
militar e religiosa. 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a 
participação dos negros na sociedade brasileira do final do 
período colonial, identificando permanências na forma de 
preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os 
sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o 
Segundo Reinado. 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, 
social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios 
ao poder centralizado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de 
questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o 
Império. 

(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a 
atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes 
versões sobre o conflito. 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da 
escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de 
fontes de diferentes naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais 
da atualidade com os legados da escravidão no Brasil  e discutir a 
importância de ações afirmativas. 
(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação 
ao indígena durante o Império. 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não  letradas e 
das artes na produção das identidades no Brasil do século XIX. 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos 
civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos 
indígenas originários e as populações negras nas Américas. 
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Configuraçõ
es do mundo 

no século 
XIX 

Nacionalismo, revoluções e as 
novas nações europeias 

Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo 

industrial e o lugar das 
economias africanas e asiáticas 

nas dinâmicas globais 

Os Estados Unidos da América e 
a América Latina no século XIX 

O imperialismo europeu e a 
partilha da África e da Ásia 

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo 

 

O discurso civilizatório nas 
Américas, o silenciamento dos 
saberes indígenas e as formas 
de integração e destruição de 

comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e 
comunidades indígenas diante 

da ofensiva civilizatória 

• Liberalismo e Nacionalismo 

✓ Unificação da Alemanha e Itália 

✓ Liberalismo na França 

✓ Transformações políticas e as 
ciências no século XIX 

• Estados Unidos 

✓ Expansão territorial 

✓ Sul x Norte 

✓ Imperialismo na América 

• Imperialismo 

✓ África: dominação europeia, 
“civilizar” os africanos, resistência 

africana. 

✓ Ásia: dominação e resistência. 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais 
e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus 
impactos na África e na Ásia. 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos 
europeus, procedentes do continente africano durante o 
imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais 
na forma de organização e exploração econômica. 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações 
entre os Estados Unidos da América e a América Latina no século 
XIX. 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das 
populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos 
civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos 
indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANO/ 

BIME

STRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

9
º 

an
o

/ 
1

º 
b

im
. Totalitarismos e 

conflitos mundiais 
 
 
 

A história recente 

O mundo em conflito: a 
Primeira Guerra 

Mundial A questão da 
Palestina 

 
A Revolução Russa 

 
A crise capitalista de 

1929 
 

A emergência do 
fascismo e do nazismo 

 
A Segunda Guerra 

Mundial 
 

Judeus e outras vítimas 
do holocausto 

 
O colonialismo na 

África 
 

As guerras mundiais, a 
crise do colonialismo e 

o advento dos 
nacionalismos africanos 

e asiáticos 

• Imperialismo do século X
IX. Capitalismo financeiro 

• 1ª Guerra Mundial 

✓ Tensões e impasses na Europa; 

✓ A Alemanha; 

✓ As alianças políticas e o início da Guerra; 

✓ 1917 e novos rumos para guerra; 

✓ A América Latina na Guerra; 

✓ Tecnologias e estratégias; 

✓ Tratado de Versalhes; 

✓ Origem da questão palestina. 

• Revolução Russa. 

✓ Antecedentes; 

✓ Grupos políticos e oposição; 

✓ O governo provisório; 

✓ Bolchevique: revolução e consolidação; 

✓ Guerra Civil (1918-1921) 

✓ A sucessão de Lênin. 

• EUA no pós-Guerra: 

✓ Quebra da bolsa de Valores; 

✓ Expansão da crise; 

✓ A política do New Deal. 

• Nazismo e Fascismo. 

✓ Na Alemanha; 

✓ Na Itália; 

✓ O apoio popular; 

O Terceiro Reich: características do nazismo; 

✓ Franquismo, salazismo e stalinismo. 

 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e 
suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados 
na Europa. 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos 

mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico.  

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 

desdobramentos em relação à economia global. 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência 
do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e 
as práticas de extermínio (como o holocausto). 

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no 
continente africano e asiático e as lógicas de resistência das 
populações locais diante das questões internacionais. 
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o

/ 
2

º 
b

im
. Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

 

A história 

recente 

Os processos de 
descolonização na 

África e na Ásia 
 

 

Políticas 
econômicas na 

América 
 

A Organização das 
Nações Unidas (ONU) e 
a questão dos Direitos 

Humanos 

 

A Guerra Fria: 
confrontos de dois 
modelos políticos 

 

A Revolução 
Chinesa e as tensões 
entre China e Rússia 

 
A Revolução Cubana e 

as tensões entre Estados 
Unidos da América e 

Cuba 

 

Os processos de 
descolonização na 

África e na Ásia 

 

 

• 2ª Guerra Mundial. 

✓ O totalitarismo; 

✓ Itália e Alemanha; 

✓ Os Aliados; 

✓ URSS; 

✓ Japão e EUA; 

✓ O antissemitismo e o Holocausto; 

✓ Eixo; 

✓ Novas tecnologias e a bomba atômica. 

• Guerra Fria: 

✓ Confrontos de 2 modelos políticos,
econômicos e ideológicos; 

✓ Desdobramentos da Guerra Fria na América, 
Ásia e África; Descolonização; 

Novas Tecnologias e  estabelecimento de uma nova ordem 
mundial. 

• Novas fronteiras do pós-guerra. 

✓ A reconstrução da Europa e Japão; 

✓ EUA na reconstrução; 

✓ URSS e anexação de territórios; 

✓ Capitalismo X Socialismo 

• Brasil na 2ª Guerra; 

✓ Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do pós- guerra 
e os propósitos dessa organização. 

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo 
de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade 
humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses 
direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua 
violação. 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus 
principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos 
liderados por soviéticos e estadunidenses. 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na 
África e na Ásia 

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na 
América Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em 
nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de 
contestação às ditaduras. 

(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais 
latino-americanos, com especial atenção para a censura política, a 
opressão e o uso da força, bem como para as reformas econômicas 
e sociais e seus impactos. 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na 
África e na Ásia. 
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b

im
. O nascimento da 

República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 

metade do século 
XX 

Experiências 
republicanas e práticas 
autoritárias: as tensões 
e disputas do mundo 

contemporâneo 

  

A proclamação da 
República e seus 

primeiros 
desdobramentos 

 

A questão da inserção 
dos negros no período 

republicano do pós-
abolição 

 

Os movimentos sociais 
e a imprensa negra; a 
cultura afro- brasileira 

como elemento de 
resistência e 

superação das 
discriminações 

 

Primeira República e 
suas características 

 

Contestações e 
dinâmicas da vida 

cultural no Brasil entre 
1900 e 1930 

 

O período varguista e 
suas contradições 

 

A emergência da vida 
urbana e a segregação 

espacial 

• Proclamação da República 

✓ As oligarquias; 

✓ As revoltas regionais; 

✓ A industrialização no inicio do século XX. 

• A Velha República 

✓ As oligarquias regionais; 

✓ As revoltas regionais; 

✓ O desenvolvimento industrial e urbano; 

✓ A política dos governadores. 

• Movimentos sociais rurais e urbanos 

✓ A segregação racial no Brasil do início do 
século XX; 

✓ República mestiça. 

• Êxodo Rural 

✓ Urbanização; 

✓ Processo de inchaço das grandes 
cidades; 

✓ Anarquismos e greves operárias; 

✓ Tenentismo; 

✓ Coluna Prestes. 

• Governo provisório 

✓ A era Vargas. 

✓ A integração regional 

✓ Lei Afonso Arinos; 

✓ Integração nacional; 

✓ Grilagem. 

• Mito da democracia racial e social 

• Discriminação social; 

• Questões étnicas; Cultura afro brasileira; 

• Movimento feminista; 

• Voto feminino. 

Constituição de 1946 a luz das transformações 

políticas, sociais e econômicas pós Segunda Guerra 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos 
sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da 
República no Brasil. 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história 
republicana, identificando particularidades da história local e 
regional até 1954. 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na 
sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados. 

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população 

negra na formação econômica, política e social do Brasil.  

(EF09HI05) Identificar os processos de  urbanização e 

modernização da sociedade brasileira e  avaliar suas 

contradições e impactos na região em que vive. 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força 
política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, 
regional, cidade, comunidade). 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e 
exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano 
(até 1964), e das populações afrodescendentes. 

(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre 
as questões da diversidade no Brasil durante o século XX e 
compreender o significado das mudanças de abordagem em 
relação ao tema. 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e 
civis à atuação de movimentos sociais. 

 

 



 
 

 
 

 

O 
trabalhismo 

e seu 
protagonism

o político 
 

A questão indígena 
durante a República 

(até 1964) 
 

Anarquismo e 
protagonismo feminino 
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Modernização, 
ditadura civil- 

militar e 
redemocratização: 
o Brasil após 1946 

 

A história recente 

As questões indígena e 
negra e a ditadura 

 

O processo de 
redemocratização 

 

A Constituição de 1988 
e a emancipação das 

cidadanias 
(analfabetos, indígenas, 

negros, jovens etc.) 
 

A história recente do 
Brasil: transformações 
políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais 

 

Os protagonismos da 
sociedade civil e as 

alterações da sociedade 
brasileira 

 

A questão da violência 
contra populações 

marginalizadas 
 

O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 

globalização 
 

Os conflitos do século 
XXI e a questão do 

terrorismo 
 

Pluralidades e 
diversidades 

identitárias na 

• O Brasil na era JK: Aspectos políticos, econômicos e 
culturais, Plano de Metas; Mudança da Capital 
Federal; Construção de Brasília. 

• Governo Jânio Quadros e renuncia 

• Ditadura civil militar até a redemocratização 

O Golpe; O AI-5; Processos de resistência: resistência 
armada; questão indígena; Políticas econômicas: 
desenvolvimentismo; Cultura e contracultura na 
Ditadura; Canções de protesto: a música enquanto 
documento histórico; Anistia; Diretas Já; Abertura 
política; 

• Ditaduras na América: 

Comissões da verdade; Paraguai, Chile, Argentina; 

Operação Condor; Fim da Guerra Fria; 

• Constituição de 1988: Constituição Cidadã; Eleições 
diretas. 

• História recente do Brasil: transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 1989 até os dias 
atuais. 

✓ Planos econômicos; 

✓ Plano Collor; 

✓ O primeiro impeachment; 

• Plano Real;  

• A era FHC; 

• A era Lula: Os programas Sociais; O pré-sal; 

• Questões indígenas; 

• As jornadas de Junho de 2013; 

• Crise econômica e golpe midiático; 

• Denuncias e impopularidade; 

• Eleições de 2018 e as redes sociais. 

• Brasil e as relações internacionais: na era da 
globalização: Questões migratórias e identitárias 
do mundo globalizado; Pluralidade e diversidade na  

(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, 
culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. 

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as 
transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira 
entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e 
sociais. 

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na 
ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões 
relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos 
direitos humanos. 

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de 
reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-
militar. 

(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e 
quilombolas como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura. 

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade 
brasileira do final do período ditatorial até a Constituição de 
1988. 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos 
na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao 
pacto da sociedade brasileira de combate a diversas formas de 
preconceito, como o racismo. 

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 
prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 
democráticos. 

(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira 
aos protagonismos da sociedade civil após 1989. 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra 
populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, 
homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de 
consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e 



 
 

 
 

atualidade 
 

As pautas dos povos 
indígenas no século XXI e 
suas formas de inserção 

no debate local, regional, 
nacional e internacional. 

 
O Brasil da era JK e o 
ideal de uma nação 

moderna: a 
urbanização e seus 

desdobramentos em 
um país em 

transformação 
 

Os anos 1960: 
revolução cultural? 

 

A ditadura civil-militar 
e os processos de 

resistência 
 

As experiências 
ditatoriais na América 

Latina 
 

atualidade. 

• Os conflitos do século XXI e o terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respeito às pessoas. 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, 
culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 
ao papel do País no cenário internacional na era da globalização. 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao 
processo de globalização, considerando os argumentos dos 
movimentos críticos às políticas globais. 

(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais 
e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas 
econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais 
nos países da região. 

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do 
terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. 

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus 
significados históricos no início do século XXI, combatendo 
qualquer forma de preconceito e violência. 

 

 

 



ÁREA DE
MATEMÁTICA



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

1º 
ano/ 
1º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Contagem de rotina 
Contagem ascendente e descendente 

Reconhecimento de números no contexto 
diário: indicação de quantidades, 
indicação de ordem ou indicação de código 
para a organização de informações 

Números Naturais: uso diário e familiar. 
Contagem Numérica: 

• uso da Sequência Numérica (Oral) - até 100 

• identificação de escritas numéricas de números 
diários e familiares. 

• escrita de números diários e familiares e suas 
regularidades - registro até 50 e oral até 100. 

• uso/registro (convencionais e não 
convencionais) Ordinal - ordem dos 
elementos. 

• uso/registro (convencionais e não 
convencionais) enquanto código 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

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

Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, 
comparação,  contagem um a um, agrupamentos em 
pares de objetos e outros agrupamentos. 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e 
outros agrupamentos. 
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de 
dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”. 

Construção de fatos básicos da adição Adição – noções iniciais: 

• introdução e acréscimo de objetos numa 
coleção. 

• composição/junção entre duas coleções. 
situações problemas. 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

 Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, 
acrescentar, separar, retirar) 

Situação Problema envolvendo: 
Adição - acrescentar, juntar objetos numa coleção. 
Subtração – separar, retirar objetos numa coleção. 
Registros não convencionais e convencionais, com suporte 
de imagens e/ou materiais manipuláveis. 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o 
suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
Álgebra 

Padrões figurais e numéricos: investigação 
de regularidades ou padrões em 
sequências 

Padrões em sequências ou regularidade: organização e 
ordenação de objetos familiares ou representações por 
figuras, cor, formas 
geométricas e medida. 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, por meio de atributos, tais como 
cor, forma e medida. 

 
 
 
 
 

Geometria 

Localização de objetos e de pessoas no espaço, 
utilizando diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado 

Ponto de Referência: 

• localização “pessoal” na sala de aula. 

• localização de pessoas ou objetos no espaço 
por meio de indicações. 

Posição de objeto na escola e representação através de 
desenhos. Utilização de diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado. 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos 
como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 

 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

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

Medidas de Tempo: manhã, tarde e noite – sequência 
de acontecimento. 
Unidades do Tempo: dia, semana, mês, bimestre e ano. 
Uso do Calendário. 
Horário dos eventos.  

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal 
sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, 
quando possível, os horários dos eventos. 
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da 
semana e meses do ano, utilizando calendário, quando 
necessário. 
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, 
apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de 
uma data, consultando calendários. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 
simples 

Tabelas Simples: registro, leitura 
e interpretação de observações diárias. 
Gráfico de Colunas Simples: leitura 
e interpretação. 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. 

1º 
ano/ 
2º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Contagem de rotina 
Contagem ascendente e descendente 

Reconhecimento de números no contexto 
diário: indicação de quantidades, 
indicação de ordem ou indicação de código 
para a 

organização de informações 

Números Naturais: uso diário e familiar. 
Contagem Numérica: 

• uso/registro (não convencionais) 
Cardinal - quantidade dos elementos. 

• uso/registro (convencionais e não 
convencionais) enquanto código. 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

Construção de fatos básicos da adição Adição – noções iniciais: 

• introdução e acréscimo de objetos  coleção. 

• composição/junção entre
 duas coleções. 
situações problemas. 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Situação Problema envolvendo: 
Adição - acrescentar, juntar objetos numa coleção. 
Subtração – separar, retirar objetos numa coleção. 
Registros não convencionais e convencionais, com suporte 
de imagens e/ou materiais manipuláveis. 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o 
suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

 
Álgebra 

Padrões figurais e numéricos: investigação 
de regularidades ou padrões em 
sequências 

Padrões em sequências ou regularidade: organização e 
ordenação de objetos familiares ou representações por 
figuras, cor, formas 
geométricas e medida. 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, por meio de atributos, tais como 
cor, forma e medida. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 

Geometria 

Localização de objetos e de pessoas no espaço, 
utilizando diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado 

Ponto de Referência: 

• localização “pessoal” na sala de aula. 

• localização de pessoas ou objetos no espaço 
por meio de indicações. 

Posição de objeto na escola e representação através de 
desenhos. Utilização de diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado. 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos 
como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 

 Figuras geométricas espaciais: reconhecimento 
e relações com objetos familiares do mundo 
físico 

Objetos Tridimensionais do cotidiano: semelhanças e 
diferenças - características (cones, cilindros, esferas e 
blocos retangulares e cubos) 

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais 
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos 
familiares do mundo físico. 

 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

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

Medidas de Tempo: manhã, tarde e noite – sequência 
de acontecimento. 
Unidades do Tempo: dia, semana, mês, bimestre e ano. 
Uso do Calendário. 
Horário dos eventos – início e término 

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal 
sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, 
quando possível, os horários dos eventos. 
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da 
semana e meses do ano, utilizando calendário, quando 
necessário. 
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando 
o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, 
consultando calendários. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 
simples 

Tabelas Simples: registro, leitura 
e interpretação de observações diárias. 
Gráfico de Colunas Simples: leitura 
e interpretação. 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. 

1º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Contagem de rotina 
Contagem ascendente e descendente 

Reconhecimento de números no contexto 
diário: indicação de quantidades, 
indicação de ordem ou indicação de código 
para a 

organização de informações 

Números Naturais: uso diário e familiar. 
Contagem Numérica: 

• uso/registro (convencionais e não 
convencionais) Cardinal - quantidade dos 
elementos. 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

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

Estimativa: comparação entre duas coleções - noção de 
maior, menor e igual; mais que, menos que, quantidades 
iguais. (conjuntos em torno de 20 elementos). 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e 
outros agrupamentos. 
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de 
dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”. 

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

Leitura, escrita e comparação de números. 
 

Números Naturais: Unidades e Dezenas 
(Comparação); contagem, com ou sem suporte da reta 
numérica.  

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 
100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais 
e simbólicos, em situações   de   seu   interesse,   como  
jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 
(EF01MA05) Comparar números naturais de até 
duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta 
numérica. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Construção de fatos básicos da adição Adição – noções iniciais: 

• introdução e acréscimo de objetos numa 
coleção. 

• composição/junção entre
 duas coleções. 
situações problemas. 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

Composição e decomposição de números 
naturais 

Agrupamento dez em dez - sem uso de algoritmo 
convencional) – registros não convencionais e 
convencionais, com suporte de imagens e/ou materiais 
manipuláveis. 
Composição e decomposição numérica, com números 
de até duas ordens, envolvendo sinais convencionais (+ 
e =) – situações problema,  
Grandeza numérica mediante a quantidade de 
algarismos (composição e decomposição). 

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, 
por meio de diferentes adições, com o suporte de material 
manipulável, contribuindo para a compreensão de 
características do sistema de numeração decimal e o 
desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Situação Problema envolvendo: 
Adição - acrescentar, juntar objetos numa coleção. 
Subtração – separar, retirar objetos numa coleção. 
Registros não convencionais e convencionais, com suporte 
de imagens e/ou materiais manipuláveis. 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o 
suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

 
 
 

Álgebra 

Padrões figurais e numéricos: investigação 
de regularidades ou padrões em 
sequências 

Padrões em sequências ou regularidade: organização e 
ordenação de objetos familiares ou representações por 
figuras, cor, formas 
geométricas e medida. 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, por meio de atributos, tais como 
cor, forma e medida. 

Sequências recursivas: observação de regras 
usadas utilizadas em 

seriações numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, 
menos 2, por exemplo) 

Sequências recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras, justificando o acréscimo ou 
a ausência de elementos (mais 1, mais 2 , 
menos 1, menos 2, etc). 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou regularidade), 
os elementos ausentes em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

 
Localização de objetos e de pessoas no espaço, 
utilizando diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado 

Mapas Simples: leitura de posição de pessoa ou objeto. 
Utilização de ponto de referência e termos que se 
referem à posição: à direita, à esquerda, em cima, em 
baixo. 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos 
como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo 
que, para a utilização de termos que se referem à posição, como 
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário 
explicitar-se o referencial. 

Figuras geométricas planas: 
reconhecimento do formato das faces de 
figuras geométricas espaciais 

Planificação de objetos tridimensionais: montagem e 
desmontagem de embalagens. 
Reconhecimento de figuras planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo) em desenhos ou contornos de face. 

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados 
em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos 
geométricos. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: comparações e unidades de 
medida não convencionais 

Unidades de Comprimento, Massa e Capacidade – 
resolução de situação problema, uso não convencional. 
Grandezas de Comprimento, Massa e capacidade: 
procedimentos de estimativa, ordenação e 
comparação. 

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou 
massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais 
pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, 
para ordenar objetos de uso cotidiano. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 
simples 

Tabelas Simples: registro, leitura 
e interpretação de observações diárias. 
Gráfico de Colunas Simples: leitura 
e interpretação. 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. 

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

Coleta, registro e organização de informações pesquisadas 
de modo pessoal - até 30 elementos. 
Organização de informações coletadas: 
representações pessoais. 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis 
categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, 
e organizar dados por meio de representações pessoais. 

1º 
ano/ 
4º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Contagem de rotina 
Contagem ascendente e descendente 

Reconhecimento de números no contexto 
diário: indicação de quantidades, 
indicação de ordem ou indicação de código 
para a 

organização de informações 

Números Naturais: uso diário e familiar. 
Contagem Numérica: 

• uso/registro (convencionais e não 
convencionais) Cardinal - quantidade dos 
elementos. 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

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

Números Naturais: contagem de objetos de coleções 
até 100 unidades e e apresentar o resultado por 
registros verbais e simbólicos. 
Reta Numérica. 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 
100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais 
e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre 
outros. 

Construção de fatos básicos da adição Adição – noções iniciais: 

• introdução e acréscimo de objetos numa 
coleção. 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

   • composição/junção entre
 duas coleções. 
situações problemas. 

resolver problemas. 

Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Situação Problema envolvendo: 
Adição - acrescentar, juntar objetos numa coleção. 
Subtração – separar, retirar objetos numa coleção. 
Registros não convencionais e convencionais, com suporte 
de imagens e/ou materiais 
manupuláveis. 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o 
suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

 
 
 
 
 

Álgebra 

Padrões figurais e numéricos: investigação 
de regularidades ou padrões em 
sequências 

Padrões em sequências ou regularidade: organização e 
ordenação de objetos familiares ou representações por 
figuras, cor, formas 
geométricas e medida. 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, por meio de atributos, tais como 
cor, forma e medida. 

Sequências recursivas: observação de regras 
usadas utilizadas em seriações numéricas 
(mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, por 
exemplo) 

Sequências recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras, justificando o acréscimo ou a ausência de 
elementos (mais 1, mais 2 , menos 1, menos 2, etc) 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos 
ausentes em sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou 
figuras. 

 
 
 
 
 
 

Geometria 

 
Localização de objetos e de pessoas no espaço, 
utilizando diversos pontos de referência e 
vocabulário apropriado 

Mapas Simples: leitura de posição de pessoa ou objeto. 
Utilização de ponto de referência e termos que se 
referem à posição: à direita, à esquerda, em cima, em 
baixo. 

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos 
como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço segundo um dado ponto de referência, 
compreendendo que, para a utilização de termos que se referem 
à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é 
necessário 
explicitar-se o referencial. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
Grandezas e 

Medidas 

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento 
de cédulas e moedas 

Sistema Monetário Brasileiro (situações 
problemas): 

• identificação do valor de cédulas e moedas. 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e 
cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 
situações simples do cotidiano do 
estudante. 

 
 
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Noção de acaso Probabilidade (situações-problema): 
noção de acaso – “acontecerá com certeza”, 
“talvez aconteça” e “é impossível 
acontecer". 

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

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 
simples 

Tabelas Simples: registro, leitura 
e interpretação de observações diárias. 
Gráfico de Colunas Simples: leitura 
e interpretação. 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. 

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

Coleta, registro e organização de informações pesquisadas 
de modo pessoal - até 30 elementos. 
Organização de informações coletadas: 
representações pessoais. 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis 
categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, 
e organizar dados por meio de representações pessoais. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

2º 
ano/ 
1º bim. 

 Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional 
e papel do zero) 

Números Naturais: leitura, escrita, comparação e 
ordenação - até 100. 
Valor posicional e papel do zero. 
Características do Sistema Decimal - unidade, dezena. 
Relações Numéricas: maior que, menor que, estar entre. 
Contagem Numérica: comparação entre duas 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). 

   coleções (noção de maior, menor e igual,  

   quantos a mais, quanto a menos).  

  
 

Números 

Composição e decomposição de números 
naturais (até 1000) 

Números Naturais – grandeza numérica até rês ordens, 
mediante a quantidade de algarismos (composição e 
decomposição), com suporte de material manipulável. 

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até 
três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 
de diferentes 

    adições. 

  Construção de fatos fundamentais da adição e 
da subtração 

Adição e subtração (situações problemas). Cálculo 
aproximado, exato e mental. 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e 
utilizá-los no cálculo mental ou 

    escrito. 

  Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Adição: composição, junção e acréscimo entre duas 
coleções - registros não convencionais e convencionais, 
envolvendo números de até três ordens. 
Subtração: retirada, acréscimo e comparação de objetos 
numa coleção - registros não convencionais e 
convencionais, envolvendo números de até três ordens.  

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais ou convencionais. 

  
 

Álgebra 

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas 

Contagem Numérica: Ordem Crescente 
e Decrescente Contagem Numérica -– 1 em 1, 2 
em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, escala 
Ascendente e Descendente 

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em 
ordem crescente ou decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 

     



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 
 

Geometria 

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

Ponto de Referência: localização e 
movimentação de pessoas ou objetos no 
espaço por meio de indicações . 

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, 
a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no 
espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as 
mudanças de direção e de sentido. 

Esboço de roteiros e de plantas simples Identificação da posição e da movimentação 
de uma pessoa ou objeto: desenho em 
malha quadriculada 
Interpretação e representação por meio de 
desenhos - esboço de roteiros e plantas 
simples. 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas em relógios digitais e 
ordenação de datas 

Unidades do Tempo: dia,
 semana, mês, 
bimestre, ano e horas (relógio digital): 
intervalos de tempo, registro do inicio e do 
fim do intervalo.  

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas 
datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, 
para planejamentos e organização de agenda. 
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de 
tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e 
do fim do intervalo. 

 
 

Probabilidade e 
Estatística 

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

Gráficos de Colunas e Barras, Tabelas Simples e 
de Dupla Entrada: leitura, interpretação  e 
comparaeção de dados organizados e 
descrição oral da situação apresentada. 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade 
próxima. 

2º 
ano/ 
2º 
bim. 

 
 
 

Números 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 
números de até três ordens pela compreensão de 
características do sistema de numeração decimal 
(valor 

Números Naturais: leitura, escrita, 
comparação e ordenação - até a ordem da 
centena. 
Valor posicional e papel do zero. 
Características do Sistema Decimal - unidade, 
dezena. 
Ordem Crescente e Decrescente (até a 
ordem da centena). 
Relações Numéricas: maior que, menor que, 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de 
centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero). 



 

ANO/ 
BIMESTR
E 

UNIDADES 
TEMÁTICA
S 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

  posicional e papel do zero) estar entre. 
Números naturais: Uso /registro cardinal(quantidade 
dos elementos) e ordinal (ordem dos elementos). Até 
1000 (de dez em dez, vinte em vinte,..., cem em cem. 

 

Composição e decomposição de números 
naturais (até 1000) 

Números Naturais – grandeza numérica mediante a 
quantidade de algarismos (composição e 
decomposição), com suporte de material manipulável. 

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, 
com suporte de material manipulável, por meio de diferentes 
adições. 

Construção de fatos fundamentais da adição 
e da subtração 

Adição e subtração (situações problemas). Cálculo 
aproximado, exato e mental. 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito. 

Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, 
acrescentar, separar, retirar) 

Adição: composição, junção e acréscimo entre duas 
coleções - registros não convencionais e convencionais. 
Subtração: retirada, acréscimo e comparação de objetos 
numa coleção - registros não convencionais e 
convencionais. 
Adição e subtração (situações problemas) até 3 ordens. 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 

 
 

Álgebra 

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas 

Contagem Numérica: Ordem Crescente
 e Decrescente Contagem Numérica -– 1 
em 1, 2 
em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, escala Ascendente 
e Descendente 

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem 
crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

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

Ponto de Referência: localização e movimentação de 
pessoas ou objetos no espaço por meio de indicações . 

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não 
verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de 
objetos no espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

Esboço de roteiros e de plantas simples Identificação da posição e da movimentação de uma pessoa 
ou objeto: desenho em malha quadriculada 
Interpretação e representação por meio de 
desenhos - esboço de roteiros e plantas simples. 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de 
ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns 
pontos de referência. 

 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

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

Grandezas de Comprimento: procedimentos de 
comparação, estimativa e medição (metro, centímetro e 
milímetro) - situações problemas / estratégias não 
convencionais e convencionais. 

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de 
lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. 

Medidas de tempo: intervalo de tempo, 
uso do calendário, leitura de horas em 
relógios digitais e ordenação de datas 

Unidades do Tempo: dia, semana,
 mês, bimestre, ano e horas (relógio digital): 
duração de intervalo de tempo; registro de inicio e fim 
de intervalo.  

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre 
duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, para planejamentos e organização de agenda. 
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de 
tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do 
início e do fim do intervalo. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

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

Gráficos de Colunas e Barras, Tabelas Simples e de Dupla 
Entrada: leitura, interpretação e comparação de dados 
organizados e descrição oral da situação apresentada. 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas 
por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de 
colunas simples ou barras, para melhor compreender 
aspectos da realidade próxima. 

2º ano/ 
3º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional 
e papel do zero) 

Números Naturais: leitura, escrita, comparação e ordenação 
- até 100. 
Valor posicional e papel do zero. 
Características do Sistema Decimal - unidade, dezena e 
centena. 
Ordem Crescente e Decrescente (até 100) Relações 
Numéricas: maior que, menor que, estar entre. 
Cálculos aproximados - situações problemas. Números 
naturais: Uso/registro cardinal(quantidade dos 
elementos) e ordinal (ordem dos elementos). Até 1000 (de 
dez em dez, vinte em vinte,..., cem em cem. 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). 

Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Adição: composição, junção e acréscimo entre duas 
coleções - registros não convencionais e convencionais. 
Subtração: retirada, acréscimo e comparação de objetos 
numa coleção - registros não convencionais e 
convencionais. 
Adição e subtração (situações problemas) até 3 
ordens. 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais ou convencionais. 

Problemas envolvendo adição de parcelas 
iguais (multiplicação) 

Multiplicação: ideias iniciais envolvendo adição de parcelas 
iguais utilizando estratégias e formas de registro pessoais 
não convencionais. Problemas de multiplicação por 2, 3, 4 
e 5 – resolução e elaboração utilizando estratégias e formas 
de registro pessoais não convencionais. 

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por 
meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando 
ou não 
suporte de imagens e/ou material manipulável. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 

Álgebra 

Identificação de regularidade de sequências 
e determinação de elementos ausentes na 
sequência 

Regularidades em Sequência recursivas e repetitivas de 
números naturais, objetos, palavras ou figuras. 
Identificação de elementos ausentes. 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio 
de palavras, símbolos ou desenhos. 

 
 
 
 

Geometria 

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

Figuras Geométricas Bidimensionais e Tridimensionais: 
semelhanças e diferenças - cubos e quadrados, 
paralelepípedos e retângulos, esferas e círculos, 
pirâmides, triângulos e cilindro. 
Figuras Geométricas Bidimensionais (Círculo, Quadrado,
 Retângulo e Triângulos): 
identificação nas faces de Figuras Geométricas 
Tridimensionais. 

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras 
geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do 
mundo físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Medida de capacidade e de massa: 
unidades de medida não convencionais e 
convencionais (litro, mililitro, cm3, 
grama e quilograma) 

Unidades de Capacidade e de Massa: unidade de medida 
convercional ou não convencional - grama, miligrama e 
quilograma; litro e mililitro. Estimativa e procedimentos de 
comparação e medição- situação problema. 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, 
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não 
padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e 
quilograma). 

Medidas de tempo: intervalo de tempo, 
uso do calendário, leitura de horas em 
relógios digitais e ordenação de datas 

Unidades do Tempo: dia, semana,
 mês, bimestre, ano e horas (relógio digital). 
duração de intervalos entre duas datas. 

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre 
duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, para planejamentos e organização de agenda. 
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de 
tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do 
início e do fim do intervalo. 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas e 
equivalência de valores 

Sistema Monetário Brasileiro (situações 
problemas): 

• identificação do valor de cédulas e moedas 

• ‘trocas’ entre cédulas e
moedas(equivalência de valores) 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 
situações cotidianas. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

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

Gráficos de Colunas e Barras, Tabelas Simples e de Dupla 
Entrada: leitura, interpretação de dados organizados e 
descrição oral da situação apresentada. 

 
 
 

Registro pessoal - lista de informações 
coletadas.  Tabelas Simples: organização de 
informações coletadas em listas, tabelas e gráficos de 
colunas simples (até 30 elementos) Gráficos (Barras, 
Colunas): construção a partir de dados coletados. 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas 
por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de 
colunas simples ou barras, para melhor compreender 
aspectos da realidade próxima. 

 
 

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 
30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de 
seu interesse, organizando os dados coletados em listas, 
tabelas e gráficos de 
colunas simples. 

2º ano/ 
4º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional 
e papel do zero) 

Ordem Crescente e Decrescente (até 100): leitura, escrita, 
comparação e ordenação.  

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). 

Problemas envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Adição: composição, junção e acréscimo entre duas 
coleções - registros não convencionais e convencionais. 
Subtração: retirada, acréscimo e comparação de objetos 
numa coleção - registros não convencionais e 
convencionais. 
Adição e subtração (situações problemas) até 3 
ordens. 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais ou convencionais. 

Problemas envolvendo adição de parcelas 
iguais (multiplicação) 

Multiplicação: ideias iniciais envolvendo adição de parcelas 
iguais utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais não convencionais. 

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

   Problemas de multiplicação por 2, 3, 4 e 5 – resolução e 
elaboração utilizando estratégias e formas de registro 
pessoais não convencionais. 

adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de 
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou 
material manipulável. 

Problemas envolvendo significados de 
dobro, metade, triplo e terça parte 

Relações Numéricas/Noção de Parte -Todo (Divisão): 
situações-problema envolvendo organização de objetos 
de uma coleção em partes de igual quantidade: dobro, 
metade, triplo e terça parte. Uso de algoritmo não 
convencionais, com suporte de imagens ou material 
manipulável. 

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de 
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias 
pessoais. 

Identificação de regularidade de sequências 
e determinação de elementos ausentes na 
sequência 

Regularidades em Sequência recursivas e repetitivas de 
números naturais, objetos, palavras ou figuras. 
Identificação de elementos ausentes. 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio 
de palavras, símbolos ou desenhos. 

 
 
 
 

Geometria 

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

Figuras Geométricas Bidimensionais e Tridimensionais: 
semelhanças e diferenças - cubos e quadrados, 
paralelepípedos e retângulos, esferas e círculos, 
pirâmides, triângulos e cilindro. 
Figuras Geométricas Bidimensionais (Círculo, Quadrado,
 Retângulo e Triângulos): 
identificação nas faces de Figuras Geométricas 
Tridimensionais. 

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras 
geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do 
mundo físico. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas e 
equivalência de valores 

Sistema Monetário Brasileiro (situações 
problemas): 

• identificação do valor de cédulas e moedas 

• ‘trocas’ entre cédulas e moedas 
(equivalência de valores) 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 
situações cotidianas. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

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

Gráficos de Colunas e Barras, Tabelas Simples e de Dupla 
Entrada: leitura, interpretação de dados organizados e 
descrição oral da situação 
apresentada. 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas 
por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de 
colunas simples ou 

 entrada e em gráficos de colunas  barras, para melhor compreender aspectos da 

Probabilidade e 
Estatística 

  
Registro pessoal - lista de informações 
coletadas.  Tabelas Simples: organização de 
informações coletadas em listas, tabelas e gráficos de 
colunas simples (até 30 elementos) Gráficos (Barras, 
Colunas): construção a partir 

realidade próxima. 
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 
30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de 
seu interesse, organizando os dados coletados em listas, 
tabelas e gráficos de 

  de dados coletados. colunas simples. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

3º ano/  Leitura, escrita, comparação e Contagem Numérica (10 em 10): Ordem (EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 

1º bim.  ordenação de números naturais crescente e decrescente a partir da 3ª ordem naturais de até a ordem de unidade de milhar, 

  de quatro ordens (Centena). estabelecendo relações entre os registros 

   Números: até 1000. numéricos e em língua materna. 

   Relações numéricas: maior que, menor que,  

   estar entre, ser o dobro e metade.  

  Construção de fatos fundamentais Adição: 

• decomposição numérica envolvendo 
sinais convencionais (+ e =) 

• algoritmo convencional e estimativa do 
resultado 

• análise e validação do resultado ( uso da 
calculadora) 

• cálculo aproximado, exato e mental 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da 
adição e da multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito. 
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la 
na ordenação dos números naturais e também na 
construção de fatos da adição e da subtração, 
relacionando-os com deslocamentos para a direita 
ou para a esquerda. 

  da adição, subtração e 

  multiplicação 

  Reta numérica 

   

   

   

   

 Números  

  Procedimentos de cálculo (mental Adição e subtração: situações problemas e (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de 

  e escrito) com números naturais: decomposição numérica envolvendo sinais cálculo mental e escrito para resolver problemas 

  adição e subtração convencionais. significativos envolvendo adição e subtração com 

   subtração: algoritmo convencional sem o uso números naturais. 

   do empréstimo e estimativa de resultado.  

   Subtração: análise e validação do resultado (uso  

   da calculadora)  

   Cálculo aproximado, exato e mental.  

  Problemas envolvendo Adição e Subtração: 

• situação problema envolvendo sinais 
convencionais - leitura, interpretação e solução 

• cálculo aproximado, exato e mental análise e 
validação do resultado (uso da calculadora) 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 

  significados da adição e da adição e subtração com os significados de juntar, 

  subtração: juntar, acrescentar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 

  separar, retirar, comparar e quantidades, utilizando diferentes estratégias de 

  completar quantidades cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 

   mental. 

  Identificação e descrição de Identificação de padrões de uma sequência, (EF03MA10) Identificar regularidades
 em 

 Álgebra regularidades em sequências 
numéricas recursivas 

elementos faltantes ou seguintes. 
Identificação e expressão de regularidades em 

sequências ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de adições ou subtrações 

   sequências numéricas ou geométricas sucessivas, por um mesmo número, descrever uma 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

   recursivas. regra de formação da sequência e determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 

 
 
 

Geometria 

Localização e movimentação: representação 
de objetos e pontos de referência 

Movimentação de pessoas ou objetos no espaço: 
interpretação em mapas e maquetes. 

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de 
trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação 
de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes pontos de 
referência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Significado de medida e de 
unidade de medida 

Medição: representação do resultado obtido (unidades 
convencionais ou não convencionais). Unidades 
convencionais de Comprimento, Massa, Volumes, 
Capacidade, Tempo e temperatura. (situações problemas 
e utilização de unidades de medidae instrumentos 
apropriados para as medições). 

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida 
depende da unidade de medida utilizada. 
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento 
mais apropriado para medições de comprimento, tempo e 
capacidade. 

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

Unidades do Tempo (horas): 

• Identificação do início, término 
e duração de atividades. 

 

• relações entre horas, minutos e 
segundos e conversões. 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, 
utilizando relógios (analógico e digital) para informar os 
horários de início e término de realização de uma atividade e 
sua duração. 
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 
minuto e segundos. 

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

Sistema Monetário Brasileiro: situações problemas 
envolvendo compra, venda e troca entre cédulas e 
moedas 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

 
Probabilidade e 

Estatística 

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

Probabilidade (situações-problema) ‘simples’. Identificar 
em situações do cotidiano, todos os resultados possíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores chances de 
ocorrência. 

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, 
todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores 
ou menores chances de ocorrência. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

  Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada e gráficos de 
barras 

Tabelas de Dupla Entrada e Gráficos de Barras e de Colunas: 
leitura, interpretação de dados organizados e descrição 
oral da situação apresentada e situações problema. 

 
 

Tabelas Dupla Entrada e Gráficos (Barras e Colunas) 
leitura, interpretação e comparação: solução por meio de 
dados organizados envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e menor 
frequência. 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas. 
EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural significativos. 

3º 
ano/ 
2º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números naturais de quatro ordens 

Números: até 1000. 
Relações numéricas: maior que, menor que, estar entre, 
ser o dobro e metade. 

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

Construção de fatos fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

Reta numérica 

Adição: 

• decomposição numérica envolvendo 
sinais convencionais (+ e =) 

• algoritmo convencional e estimativa do 
resultado 

• análise e validação do resultado ( uso da 
calculadora) 

• cálculo aproximado, exato e mental 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e 
pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da adição 
e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda. 

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

Adição e subtração: situações problemas e 
decomposição numérica envolvendo sinais 
convencionais. 
subtração: algoritmo convencional sem o uso do 
empréstimo e estimativa de resultado. 
Subtração: análise e validação do resultado (uso da 
calculadora) 
Cálculo aproximado, exato e mental. 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com números naturais. 

Problemas envolvendo Adição e Subtração: (EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  significados da adição e da subtração: 
juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades 

• situação problema envolvendo sinais 
convencionais - leitura, interpretação e solução 

• cálculo aproximado, exato e mental análise e 
validação do resultado (uso da calculadora). 

adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental. 

 
 
 
 
 

Álgebra 

Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas 

Identificação de padrões de uma sequência, elementos 
faltantes ou seguintes. 
Identificação e expressão de regularidades em sequências 
numéricas ou geométricas recursivas. 

(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes. 

Relação de igualdade Relação de igualdade em sentença de adição e subtração: 
dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença. 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. 

 
 
 
 
 

Geometria 

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

Figuras Geométricas Tridimensionais: nomeação e relação 
com objetos e elementos naturais. 
Figuras Geométricas Bidimensionais e Tridimensionais: 
semelhanças e diferenças - cubos e quadrados, 
paralelepípedos e retângulos, esferas e círculos, 
pirâmides e triângulos, cilindro e cone 
Planificação - montagem e desmontagem) de 
embalagens. 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do 
mundo físico e nomear essas figuras. 
(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras 
geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, 
cones), relacionando-as com suas planificações. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

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

Grandezas de Comprimento: procedimentos de medir, 
estimar e comparar, utilizando diversas unidades de 
medida, convencionais e não convencionais: metro, 
centímetro, quilometro e milímetro (situações problema) 
e diversos 
instrumentos de medida. 

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, 
utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas 
mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos de medida. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

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

Unidades do Tempo (horas): 
relações entre horas, minutos e 
segundos e conversões:Leitura em relógios digitais e 
analógicos 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, 
utilizando relógios (analógico e digital) para informar os 
horários de início e término de realização de uma atividade e 
sua duração. 
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 
minuto e segundos. 

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

Sistema Monetário Brasileiro: situações problemas 
envolvendo compra, venda e troca entre cédulas e 
moedas 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada e gráficos de 
barras 

Tabelas de Dupla Entrada e Gráficos de Barras e de Colunas: 
leitura, interpretação de dados organizados e descrição 
oral da situação apresentada e situações problema. 

 
Tabelas Dupla Entrada e Gráficos (Barras e Colunas) 
leitura, interpretação e comparação: solução por meio de 
dados organizados envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e menor 
frequência. 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural significativos. 

3º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 
 

Números 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números naturais de quatro ordens 

Números Naturais: leitura, escrita, comparação e 
ordenação, até quatro ordens. 
 
Sistema de numeração romano - introdução. 

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

Composição e decomposição de números 
naturais 

Composição e decomposição numérica até quatro 
ordens. 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração 
decimal, utilizando a composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Construção de fatos fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

Reta numérica 

Multiplicação: 

• identificação de regularidades 

• sinais convencionais e escrita
 das operações 

• cálculo aproximado, exato e mental 

• comparação e Ordenação Numérica. 

• reta numérica 
construção de fatos de adição 
e subtração. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e 
pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da adição 
e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda. 

Problemas envolvendo significados da adição 
e da subtração: juntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades 

Adição e Subtração: 

• situação problema envolvendo sinais 
convencionais - leitura, interpretação e solução 

• cálculo aproximado, exato e mental análise e 
validação do resultado (uso da calculadora) 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

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

Multiplicação (situações problemas): estratégias pessoais e 
não convencionais 
Multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10: situações problemas, 
parcelas iguais e disposição retangular. 

 
 
 

Divisão (situações problemas): estratégias 
pessoais e não convencionais. 
Resto zero e resto diferente de zero. 
Sinais convencionais e escrita das operações. Cálculo 
aproximado, exato e mental. 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas 
iguais e elementos apresentados em disposição retangular, 
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um 
número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto 
diferente de zero, com os significados de repartição equitativa 
e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. 

 
 

Álgebra 

Relação de igualdade Relação de igualdade em sentença de adição e subtração: 
dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença. 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 

Geometria 

Figuras geométricas planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo): reconhecimento e 
análise de características 

Figuras Geométricas Bidimensionais (Círculo, Quadrado, 
Pentágono, Retângulo, Triângulos, Trapézio e paralegramo): 
identificação nas faces de Figuras Geométricas 
Tridimensionais. 
Semelhanças e diferenças: número de ângulos, vértices e de 
lados (quantidade, posição relativa e comprimento). 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação 
a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e 
vértices. 

 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de capacidade e de massa 
(unidades não convencionais e 
convencionais): registro, estimativas e 
comparações 

Grandezas de Massa: procedimentos de medir, estimar e 
comparar, utilizando as unidades de medida 
convencionais e não convencionais: litro, mililitro, 
quilograma, grama e miligrama (situações problema). 

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), 
reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre 
outros. 

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

Unidades do Tempo (horas): 

• leitura de minutos e segundos em relógios 
digitais e analógicos. 

• Início e término de realização de uma 
atividade.  

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, 
utilizando relógios (analógico e digital) para informar os 
horários de início e término de realização de uma atividade e 
sua duração. 
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 
minuto e segundos. 

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

Sistema Monetário Brasileiro: situações problemas 
envolvendo compra, venda e troca entre cédulas e 
moedas 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada e gráficos de 
barras 

Tabelas de Dupla Entrada e Gráficos de Barras e de Colunas: 
leitura, interpretação de dados organizados e descrição 
oral da situação apresentada e situações problema. 

 
Tabelas Dupla Entrada e Gráficos (Barras e Colunas) 
leitura, interpretação e comparação: solução por meio de 
dados organizados envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse  tipo  de linguagem para 
compreender aspectos da realidade sociocultural 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

   menor frequência. significativos. 

 Coleta, classificação e representação 
de dados referentes a variáveis categóricas, 
por meio de tabelas e gráficos 

Realização de pesquisa e organização de informações 
coletadas (até 50 elementos). 
Utilização de listas, tabelas simples ou dupla entrada, 
gráficos de coluna ou barra, com ou sem uso de 
tecnologias digitais. 

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os 
dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla 
entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 

3º 
ano/ 
4º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Composição e decomposição de números 
naturais 

Composição e decomposição numérica até quatro 
ordens. 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração 
decimal, utilizando a composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 

Construção de fatos fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

Reta numérica 

Multiplicação: 

• identificação de regularidades 

• sinais convencionais e escrita
 das operações 

• cálculo aproximado, exato e mental 

• comparação e Ordenação Numérica. 

• reta numérica 
construção de fatos de adição 
e subtração. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e 
pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da adição 
e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda. 

Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades 

Adição e Subtração: 

• situação problema envolvendo sinais 
convencionais - leitura, interpretação e solução 

• cálculo aproximado, exato e mental 
análise e validação do resultado (uso da 
calculadora) 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

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

Multiplicação (situações problemas): estratégias pessoais e 
não convencionais 
Multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10: situações problemas, 
parcelas iguais e disposição retangular. 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas 
iguais e elementos apresentados em disposição retangular, 
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

    
Divisão (situações problemas): estratégias 
pessoais e não convencionais. 
Resto zero e resto diferente de zero. 
Sinais convencionais e escrita das operações. Cálculo 
aproximado, exato e mental. 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um 
número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto 
diferente de zero, com os significados de repartição equitativa 
e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. 

Significados de metade, terça parte, quarta 
parte, quinta parte e décima parte 

Frações: situações problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da divisão 
Significado de metade, terça, quarta, quinta e 
décima partes: parte-todo, quociente. 

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero 
de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, 
terça, quarta, quinta e décima partes. 

 
 

Álgebra 

Relação de igualdade Relação de igualdade em sentença de adição e subtração: 
dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença. 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. 

 
 

Geometria 

Congruência de figuras 
geométricas planas 

Reconhecimento de Figuras Planas a partir de figuras 
triangulares. 
Ampliação e redução: malhas quadriculadas e triangulares. 

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

 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Comparação de áreas por 
superposição 

Medida de Superfície: comparação e composição 
(visualmente ou por superposição) áreas de faces de objetos, 
de figuras planas ou desenho, representados em malhas 
quadriculadas ou outras formas 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, 
áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 

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

Sistema Monetário Brasileiro: situações problemas 
envolvendo compra, venda e troca entre cédulas e 
moedas 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada e gráficos de 
barras 

Tabelas de Dupla Entrada e Gráficos de Barras e de Colunas: 
leitura, interpretação de dados organizados e descrição 
oral da situação apresentada e situações problema. 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas. 

  Tabelas Dupla Entrada e Gráficos (Barras e (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados 

  Colunas) leitura, interpretação e comparação: apresentados em tabelas de dupla entrada, 

  solução por meio de dados organizados gráficos de barras ou de colunas, envolvendo 

  envolvendo resultados de pesquisas resultados de pesquisas significativas, utilizando 

Probabilidade e 
Estatística 

 significativas, utilizando termos como maior e 
menor frequência. 

termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse  tipo  de linguagem para 

   compreender aspectos da realidade sociocultural 

   significativos. 

 Coleta, classificação e representação 
de dados referentes a variáveis categóricas, 
por meio de tabelas e gráficos 

Realização de pesquisa e organização de informações 
coletadas (até 50 elementos). 
Utilização de listas, tabelas simples ou dupla entrada, 
gráficos de coluna ou barra, com ou sem uso de 
tecnologias digitais. 

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os 
dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla 
entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

4º 
ano/ 
1º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Sistema de numeração decimal: leitura, 
escrita, comparação e ordenação de 
números naturais de até cinco ordens 

Números Naturais: reconhecimento e uso diário: leitura, 
escrita, comparação e ordenação por meio da compreensão 
das características e regras do Sistema de Numeração 
Decimal - até 
a ordem de dezenas de milhar. 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a 
ordem de dezenas de milhar. 

Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais 

Operações envolvendo Números Naturais (situações 
problemas): leitura, interpretação e solução . Cálculo 
aproximado, exato e mental. : estratégias pessoais e 
algoritmos. Análise e validação do resultado (uso da 
calculadora e do cálculo mental). 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado. 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 

Problemas de contagem Resolver e elaborar problemas simples de contagem: 
agrupamentos possíveis, combinação de elementos de 
uma coleção, utilizando estratégias diversas como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material 
manipulável, problemas simples de contagem, como a 
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra, utilizando estratégias e formas de 
registro pessoais. 

 
 
 

Álgebra 

Propriedades da igualdade Propriedades de igualdade: Relação
 de igualdade na adição e subtração. 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, 
que a relação de igualdade existente entre dois termos 
permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número 
a cada um desses termos. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
 
 
 

Geometria 

Localização e movimentação: pontos de 
referência, direção e sentido 

Paralelismo e perpendicularismo 

Identificação da posição de uma pessoa ou objeto 
(localização, movimentação, pontos de referências, 
direção e sentido): desenho em malha quadriculada. 
Identificação e descrição da movimentação de uma pessoa 
ou objeto: desenho em malha quadriculada, planta baixa 
e croquis. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e de unidades de 
medida 

convencionais mais usuais 

Medidas de Comprimento, Massa e Capacidades: 
estimativas, utilização de instrumentos de medidas e de 
unidades convencionais usuais em situações problemas - 
metro, centímetro e quilometro; grama, 
miligrama e quilograma; litro e mililitro. 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo 
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de 
medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 

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

Medidas de do Tempo (horas): 

• leitura de minutos e segundos em relógios 
digitais e analógicos. 

• conversão simples (situação problema) 
- horas e dias, dias e semanas, semanas e meses. 

• Identificação de início e término de realização 
de tarefas. 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em 
horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu 
cotidiano, como informar os horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua duração. 

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 

Sistema Monetário Brasileiro situações 
problemas: 

• situações de compra e venda, formas de 
pagamento. 

• uso de termos como troco e desconto. consumo 
ético, consciente e responsável. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente 
e responsável. 

 
Probabilidade e 

Estatística 

Análise de chances de eventos 
aleatórios 

Análise de chances de eventos aleatórios: 

• eventos aleatórios cotidianos – maior e menor 
chance de ocorrência. 

• características de resultados
 mais prováveis – sem 
utilização de frações. 

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



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e colunas e gráficos 
pictóricos 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras, 
Pictóricos e Colunas simples e agrupadas): leitura, 
representação e interpretação de dados organizados. 
Descrição (por escrito) da situação apresentada. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples 
ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, 
com base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

4º 
ano/ 
2º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Sistema de numeração decimal: leitura, 
escrita, comparação e ordenação de 
números naturais de até cinco ordens 

Números Naturais: reconhecimento e uso diário: leitura, 
escrita, comparação e ordenação por meio da compreensão 
das características e regras do Sistema de Numeração 
Decimal - até 
a ordem de dezenas de milhar. 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a 
ordem de dezenas de milhar. 

Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais 

Operações envolvendo Números Naturais (situações 
problemas): leitura, interpretação e solução. Cálculo 
aproximado, exato e mental. : estratégias pessoais e 
algoritmos. Análise e validação do resultado (uso da 
calculadora e do cálculo mental). 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado. 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 

Problemas de contagem Resolver e elaborar problemas simples de contagem: 
agrupamentos possíveis, combinação de elementos de 
uma coleção, utilizando estratégias diversas como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material 
manipulável, problemas simples de contagem, como a 
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra, utilizando estratégias e formas de 
registro pessoais. 

 
Álgebra 

Propriedades da igualdade Propriedades de igualdade: Relação
 de igualdade na adição e subtração. 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, 
que a relação de igualdade existente 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

    entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai 
um mesmo número a cada um desses termos. 

Operações fundamentais com números naturais: 
determinação de número desconhecido que torna uma 
igualdade 
verdadeira. 

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna 
verdadeira uma igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números 
naturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

Localização e movimentação: pontos de 
referência, direção e sentido 

Paralelismo e perpendicularismo 

Identificação da posição de uma pessoa ou objeto 
(localização, movimentação, pontos de referências, 
direção e sentido): desenho em malha quadriculada. 
Identificação e descrição da movimentação de uma pessoa 
ou objeto: desenho em malha quadriculada, planta baixa 
e croquis. 

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

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

Figuras Geométricas Tridimensionais: 

• semelhanças e diferenças: pirâmides e prismas. 
representações, planificação e características. 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e espaciais. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e de unidades de 
medida 

convencionais mais usuais 

Medidas de Comprimento, Massa e Capacidades: 
estimativas, utilização de instrumentos de mediada e de 
unidades convencionais usuais em situações problemas - 
metro, centímetro e quilometro; grama, 
miligrama e quilograma; litro e mililitro. 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo 
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de 
medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Áreas de figuras construídas em malhas 
quadriculadas 

Perímetro e área: medir, comparar e estimar área de 
figuras planas representadas em malhas quadriculadas. 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas 
desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 
quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo 
que duas figuras com formatos diferentes podem ter a 
mesma 
medida de área. 

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

Medidas de do Tempo (horas): 

• leitura de minutos e segundos em relógios 
digitais e analógicos. 

• conversão simples (situação problema) 
- horas e dias, dias e semanas, semanas e meses. 

• Identificação de início e término de realização 
de tarefas. 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em 
horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu 
cotidiano, como informar os horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua duração. 

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 

Sistema Monetário Brasileiro situações 
problemas: 

• situações de compra e venda, formas de 
pagamento. 

• uso de termos como troco e desconto. consumo 
ético, consciente e responsável. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente 
e responsável. 

 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e colunas e gráficos 
pictóricos 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras, 
Pictóricos e Colunas simples e agrupadas): leitura, 
representação e interpretação de dados organizados. 
Descrição (por escrito) da situação apresentada. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples 
ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, 
com base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

4º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 

Números 

Composição e decomposição de um número 
natural de até cinco ordens, por meio de 
adições e multiplicações por potências de 10 

Composição e decomposição de um número natural de 
até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por 
potências de 10. 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que 
todo número natural pode ser escrito por meio de adições e 
multiplicações por potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais 

Operações envolvendo Números Naturais (situações 
problemas): leitura, interpretação e solução . Cálculo 
aproximado, exato e mental. : estratégias pessoais e 
algoritmos. Análise e validação do resultado (uso da 
calculadora e do cálculo mental). 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado. 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 

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

Multiplicação (adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade): 

• situações problemas e identificação de 
regularidades, utilizando estratégias pessoais e 
convencionais. 

• cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
decomposição numérica e propriedade 
distributiva da multiplicação em relação à adição. 

 
 

Divisão (situações problemas): 

• fatos básicos ao cálculo. 

• cálculo aproximado, exato e mental de no 
máximo dois algarismos. 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas 
iguais, organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo 
divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os 
significados de repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

 Números racionais: frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 

Frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 
1/100) 

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, 
utilizando a reta numérica como recurso. 

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

Números racionais: 

• regras do sistema de numeração 
decimal. 

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração 
decimal podem ser estendidas para a representação decimal de 
um número racional e 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

    relacionar décimos e centésimos com
 a 
representação do sistema monetário brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Sequência numérica recursiva formada por 
múltiplos de um número natural 

Regularidades em sequências numéricas compostas por 
múltiplos de um número natural. 

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

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

diferente de zero 

Sequência numérica recursiva formada por números que 
deixam o mesmo resto ao serem divididos por um mesmo 
número natural diferente de zero. 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há 
grupos de números naturais para os quais as divisões por um 
determinado número resultam em restos iguais, 
identificando 
regularidades. 

Relações entre adição e subtração e entre 
multiplicação e divisão 

Operações com Números Naturais (+, –, x, :): 

• relações entre adição e subtração e entre 
multiplicação e divisão. 

análise e validação  do resultado - uso da 
calculadora e do cálculo mental. 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, 
utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas 
entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e 
de 
divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

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

Figuras Geométricas Tridimensionais: 

• semelhanças e diferenças: pirâmides e prismas. 
representações, planificação e características. 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e 
analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo 
relações entre as representações planas e espaciais. 

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

Polígonos: número de lados e de ângulos retos e não retos: 
uso de dobraduras, esquadros e softwares. 

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras 
poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares 
de geometria. 

Simetria de reflexão  (EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em 
pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de 
figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de 
softwares de geometria. 
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Grandezas e 
Medidas 

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e de unidades de 
medida 

convencionais mais usuais 

Medidas de Comprimento, Massa e Capacidades: 
estimativas, utilização de instrumentos de mediada e de 
unidades convencionais usuais em situações problemas - 
metro, centímetro e quilometro; grama, 
miligrama e quilograma; litro e mililitro. 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo 
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de 
medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 

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

Unidades convencionais de Temperatura 
(situações problemas). 

 
 
 
 
 

Unidades de Temperatura: situações problemas e registros 
das variações em gráficos 

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau 
Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em 
comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil 
ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas 
relacionados ao aquecimento global. 
(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima 
diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de 
colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, 
inclusive, 
planilhas eletrônicas. 

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 

Sistema Monetário Brasileiro situações 
problemas: 

• situações de compra e venda, formas de 
pagamento. 

• uso de termos como troco e desconto. consumo 
ético, consciente e responsável. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente 
e responsável. 

 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e colunas e gráficos 
pictóricos 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras, 
Pictóricos e Colunas simples e agrupadas): leitura, 
representação e interpretação de dados organizados. 
Descrição (por escrito) da situação apresentada. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples 
ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, 
com base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 



 

ANO/ 
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  Diferenciação entre variáveis categóricas e 
variáveis numéricas 

Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada 

Tabelas e Gráficos: coleta, organização, classificação e 
registro de informações coletadas. 

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio 
de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 

4º 
ano/ 
4º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Composição e decomposição de um número 
natural de até cinco ordens, por meio de 
adições e multiplicações por potências de 10 

Composição e decomposição de um número natural de 
até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por 
potências de 10. 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que 
todo número natural pode ser escrito por meio de adições e 
multiplicações por potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo. 

Propriedades das operações para o 
desenvolvimento de diferentes estratégias 
de cálculo com números naturais 

Operações envolvendo Números Naturais (situações 
problemas): leitura, interpretação e solução . Cálculo 
aproximado, exato e mental: estratégias pessoais e 
algoritmos. Análise e validação do resultado (uso da 
calculadora e do cálculo mental). 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado. 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 

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

Multiplicação (adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade): 

• situações problemas e identificação de 
regularidades, utilizando estratégias pessoais e 
convencionais. 

• cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
decomposição numérica e propriedade 
distributiva da multiplicação em relação 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas 
iguais, organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo 
divisor tenha no máximo dois 
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   à adição. 
 

Divisão (situações problemas): 

• fatos básicos ao cálculo. 

• cálculo aproximado, exato e mental de no 
máximo dois algarismos. 

algarismos, envolvendo os significados de repartição 
equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Números racionais: frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 

Frações (situações problemas): 

• parte-todo e quociente. Números Racionais: 
leitura e escrita de uso diário (forma fracionária e 
decimal), utilizando a reta numérica como 
recurso. 

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como 
recurso. 

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

Números racionais: 

• regras do sistema de numeração 
decimal. 

 
Sistema Monetário Brasileiro: situações problemas 
relacionadas a décimos e centésimos, para escrever 
valores do sistema 
monetário. 

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração 
decimal podem ser estendidas para a representação decimal de 
um número racional e relacionar décimos e centésimos com a 
representação do sistema monetário brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um 

número natural 

Regularidades em sequências numéricas compostas por 
múltiplos de um número natural. 

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

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

diferente de zero 

Sequência numérica recursiva formada por números que 
deixam o mesmo resto ao serem divididos por um mesmo 
número natural diferente de zero. 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há 
grupos de números naturais para os quais as divisões por um 
determinado número resultam em restos iguais, 
identificando 
regularidades. 

Relações entre adição e subtração e entre 
multiplicação e divisão 

Operações com Números Naturais (+, –, x, :): 

• relações entre adição e subtração e entre 
multiplicação e divisão. 

análise e validação  do resultado - uso da 
calculadora e do cálculo mental. 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, 
utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas 
entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e 
de 
divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 
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Geometria 

Simetria de reflexão Simetria de reflexão em figuras geométricas planas e em 
pares de figuras planas geométricas – construção de 
figuras congruentas, uso de malhas quadriculadas e 
softwares de geometria. 

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em 
pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de 
figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de 
softwares de geometria. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro 

Sistema Monetário Brasileiro situações 
problemas: 

• situações de compra e venda, formas de 
pagamento. 

• uso de termos como troco e desconto. consumo 
ético, consciente e responsável. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente 
e responsável. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e colunas e gráficos 
pictóricos 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras, 
Pictóricos e Colunas simples e agrupadas): leitura, 
representação e interpretação de dados organizados. 
Descrição (por escrito) da situação apresentada. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples 
ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, 
com base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

Diferenciação entre variáveis categóricas e 
variáveis numéricas 

Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada 

Tabelas e Gráficos: coleta, organização, classificação e 
registro de informações coletadas. 

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio 
de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e 
sem uso de tecnologias digitais. 
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5º 
ano/ 
1º bim. 

 
 
Números 

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita e ordenação
 de números naturais (de até seis 
ordens) 

Leitura, escrita, comparação, ordenação por meio da 
compreensão das características e regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão 
das principais características do 

    sistema de numeração decimal. 

  Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência 

Propriedades da igualdade. Noção de 
equivalência. 
Expressão Numérica: Hierarquia das Operações 

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação 
de igualdade existente entre dois 

   contidas - parênteses. membros permanece ao adicionar, subtrair, 

 Álgebra   multiplicar ou dividir cada um desses membros por 

    um mesmo número, para construir a noção de 

    equivalência. 

  Plano cartesiano:  coordenadas 
cartesianas (1º quadrante) e 

Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º Quadrante) e 
representação de deslocamento 
no plano cartesiano. 

EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes 
representações para a localização de objetos no 

  representação de deslocamentos no Localização e movimentação de uma pessoa ou plano, como mapas, células em planilhas 

  plano cartesiano objeto: descrição, interpretação
 e 

eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de 

   representação por meio de desenhos. desenvolver as primeiras noções de coordenadas 

 Geometria   cartesianas. 

    (EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a 

    localização ou movimentação de objetos no plano 

    cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 

    cartesianas, indicando mudanças de direção e de 

    sentido e giros. 

  Figuras geométricas espaciais: Poliedros e Sólidos de Revoluções (prisma, cilindro e 
cone): 

• planificações: semelhanças 
e diferenças. 

• relações entre número de faces, arestas e vértices. 

• composição e decomposição. 
Figuras Planas: composição a partir de figuras. 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas 

 reconhecimento, representações, planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 

 planificações e características cones) e analisar, nomear e comparar seus 

  atributos. 
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  Figuras geométricas planas: Polígonos: 

• semelhanças e diferenças 

• características - número de ângulos, vértice e 
lados. 

representação – uso de compasso, régua, 
transferidor, esquadros ou tecnologias digitas. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar 

características, representações
 e 

polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, 

ângulos e desenhá-los, utilizando material de desenho ou 

 tecnologias digitais. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

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

Unidades convencionais de Comprimento, Massa, 
Volumes e Capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relação entre as unidades de medidas 
mais usuais. 
Transformação entre unidades de medidas. 

EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações 
entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

 Espaço amostral: análise de chances de eventos 
aleatórios 

Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios. (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 
um experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente 

   prováveis ou não. 

 Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis 

Cálculo de probabilidade de
 eventos equiprováveis. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade
 de ocorrência de um resultado em eventos 
aleatórios, 

   quando todos os resultados possíveis têm a 

   mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 

 
Probabilidade e 

Estatística 

Leitura, coleta, classificação 
interpretação  e  representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 

Tabelas Simples e de Dupla Entrada: solução a partir dos 
dados apresentados. 
Gráficos de Coluna, Barras,Linha e Pictórico: leitura, 

interpretação, construção e soluções a partir dos dados 
apresentados. 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em  textos, tabelas  e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 

 gráfico de colunas agrupadas, conhecimento ou a outros contextos, como saúde 

 gráficos pictóricos e gráfico de linhas e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 

  sintetizar conclusões. 

  (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo 

  variáveis categóricas e numéricas, organizar dados 

  coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, 

  pictóricos e de linhas, com e sem uso de 

  tecnologias digitais, e apresentar texto escrito 

  sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos 
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    resultados. 

5º 
ano/ 
2º bim. 

 Sistema de numeração decimal: leitura, 
escrita e ordenação de números naturais 
(de até seis 

Leitura, escrita, comparação, ordenação por meio da 
compreensão das características e regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a 
ordem das centenas de milhar com compreensão das 
principais características do 

  ordens)  sistema de numeração decimal. 

  Problemas de contagem do tipo: “Se Probabilidade: 

• problemas de contagem – princípio 
multiplicativo, do tipo “Se cada objeto de uma 
coleção A for combinado com todos os 
elementos de uma coleção B, quantos 
agrupamentos desse tipo podem ser 
formados?” 

• determinação de quantidade de agrupamentos 
possíveis. 

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas 

 Números cada objeto de uma coleção A for 
combinado com todos os elementos 

simples  de  contagem  envolvendo  o princípio 
multiplicativo, como a determinação do número 

  de uma coleção B, quantos de agrupamentos possíveis ao se combinar cada 

  agrupamentos desse tipo podem ser elemento de uma coleção com todos os elementos 

  formados?” de outra coleção, por meio de diagramas de árvore 

   ou por tabelas. 

  Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência 

Propriedades da igualdade. Noção de 
equivalência. 
Expressão Numérica: Hierarquia das Operações 

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação 
de igualdade existente entre dois 

 Álgebra  contidas - parênteses. membros permanece ao adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir cada um desses membros por 

    um mesmo número, para construir a noção de 

    equivalência. 

  Plano cartesiano:  coordenadas 
cartesianas (1º quadrante) e 

Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º Quadrante) e 
representação de deslocamento 
no plano cartesiano. 

EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes 
representações para a localização de objetos no 

  representação de deslocamentos no Localização e movimentação de uma pessoa ou plano, como mapas, células em planilhas 

  plano cartesiano objeto: descrição, interpretação
 e 

eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de 

 Geometria  representação por meio de desenhos. desenvolver as primeiras noções de coordenadas 

    cartesianas. 

    (EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a 

    localização ou movimentação de objetos no plano 

    cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 
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    cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e 
giros. 

 Figuras geométricas planas: características, 
representações e ângulos 

Polígonos: 

• semelhanças e diferenças 

• características - número de ângulos, vértice e 
lados. 

representação – uso de compasso, régua, transferidor, 
esquadros ou tecnologias digitas. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando 
material de desenho ou tecnologias digitais. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações 

Figuras planas: objetos Tridimensionais do cotidiano - 
semelhanças e diferenças 
Medida de Superfície: Área 
Cálculo de Áreas de Retângulos e Quadrados - 
representados em malhas quadriculadas. 
Unidades de Medida de Superfícies (situações 
problemas): m², cm², km².) 

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

 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Espaço amostral: análise de chances de eventos 
aleatórios 

Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios. (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 
um experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou não. 

Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis 

Cálculo de probabilidade de
 eventos equiprováveis. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de 
um resultado em eventos aleatórios, quando todos os 
resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Leitura, coleta, classificação interpretação e 
representação de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico de linhas 

Tabelas Simples e de Dupla Entrada: solução a partir dos 
dados apresentados. 
Gráficos de Coluna, Barras,Linha e Pictórico: leitura, 

interpretação, construção e soluções a partir dos dados 
apresentados. 

EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em 
textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de 
tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre 
a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

5º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

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

Números Racionais (uso diário): leitura, escrita, localização, 
comparação, ordenação e arredondamento na reta 
numérica - forma fracionária e decimal. 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na 
forma decimal com compreensão das principais características 
do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a 
composição e decomposição e a reta numérica. 

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

Números Racionais: reconhecimento e leitura de uso diário 
(forma fracionária e decimal). 

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e 
maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma 
divisão ou à ideia de parte de 
um todo, utilizando a reta numérica como recurso. 

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

Números Racionais: 

• regras do Sistema de Numeração Decimal. 
Números Racionais: comparação e ordenação de uso diário 
na forma (forma fracionária e decimal). 

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes. 
(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais 
positivos (representações fracionária e decimal), 
relacionando-os a pontos na reta 
numérica. 

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

Adição e Subtração envolvendo Números Racionais 
(situações problemas): leitura, interpretação, 
formulação e solução 
(representação decimal finita). 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  é finita  seja finita, utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental 
e algoritmos. 

Problemas: multiplicação e divisão de números 
racionais cuja representação decimal é finita 
por números naturais 

Multiplicação e divisão: situações problema envolvendo 
Números Racionais leitura, interpretação, formulação e 
solução (forma decimal finita). 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
e divisão com números naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com multiplicador 
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência 

Propriedades da igualdade. Noção de 
equivalência. 
Expressão Numérica: Hierarquia das Operações contidas - 
parênteses. 
Operações (+, –, x, :) com Números Naturais e Racionais 
(situações problemas): leitura, interpretação, 
formulação e solução por meio de algoritmos, cálculo 
mental, uso da calculadora e verificação dos resultados. 

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação 
de igualdade existente entre dois membros permanece ao 
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses 
membros por um mesmo número, para construir a noção de 
equivalência. 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em 
sentença matemática seja uma igualdade com uma 
operação em que um dos 
termos é desconhecido. 

 
 
 
 
 

Geometria 

Ampliação e redução de figuras poligonais em 
malhas quadriculadas: reconhecimento da 
congruência dos ângulos e da proporcionalidade 
dos lados correspondentes 

Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas 
quadriculadas: reconhecimento da congruência dos 
ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os lados correspondentes de 
figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em 
malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  
Grandezas e 

Medidas 

Noção de volume Unidades convencionais de Volumes
 e Capacidade (situações problemas). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Espaço amostral: análise de chances de eventos 
aleatórios 

Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios. (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 
um experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente 
prováveis ou não. 

Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis 

Cálculo de probabilidade de
 eventos equiprováveis. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de 
um resultado em eventos aleatórios, quando todos os 
resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 

Leitura, coleta, classificação interpretação e 
representação de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico de linhas 

Tabelas Simples e de Dupla Entrada: solução a partir dos 
dados apresentados. 
Gráficos de Coluna, Barras,Linha e Pictórico: leitura, 

interpretação, construção e soluções a partir dos dados 
apresentados. 

EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em 
textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de 
tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre 
a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

5º 
ano/ 
4º bim. 

 
Números 

Comparação e ordenação
 de números racionais na 
representação 

Fração Equivalente: identificação/observação de 
representações gráficas e regularidades na escrita 
numérica. 

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes. (EF05MA05)
 Comparar e ordenar números 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  decimal e na fracionária utilizando a noção de 
equivalência 

 racionais positivos (representações fracionária e 
decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 

Cálculo de porcentagens 
e representação fracionária 

Porcentagem (situações problemas): 

• uso diário das representações 10%, 20%, 25%, 
50% e 100% associado à décima parte, quarta 
parte, metade, três quartos e um inteiro. 

cálculo de porcentagens: cálculo mental e calculadora – 
uso de estratégias pessoais. 

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 
50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, 
metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, 
utilizando estratégias pessoais,  cálculo  mental  e  
calculadora,   em 
contextos de educação financeira, entre outros. 

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

Adição e Subtração envolvendo Números Racionais 
(situações problemas): leitura, interpretação, 
formulação e solução (representação decimal finita). 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Problemas: multiplicação e divisão de números 
racionais cuja representação decimal é finita 
por números naturais 

Multiplicação e divisão: situações problema envolvendo 
Números Racionais leitura, interpretação, formulação e 
solução (forma decimal finita). 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
e divisão com números naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com multiplicador 
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

 
 
 
 
 

Álgebra 

Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência 

Propriedades da igualdade. Noção de 
equivalência. 
Expressão Numérica: Hierarquia das Operações contidas - 
parênteses. 

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação 
de igualdade existente entre dois membros permanece ao 
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses 
membros por um mesmo número, para construir a noção de 
equivalência. 

 Operações (+, –, x, :) com Números Naturais e Racionais 
(situações problemas): leitura, interpretação, 
formulação e solução por meio 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em 
sentença matemática seja uma igualdade com uma 
operação em que um dos 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

   de algoritmos, cálculo mental, uso
 da 
calculadora e verificação dos resultados. 

termos é desconhecido. 

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

Propriedades de igualdade e equivalência. 
Grandezas diretamente proporcionais Problemas 
envolvendo a partição de um todo em duas partes 
proporcionais 

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de 
proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar 
a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as 
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir 
escala em mapas, entre outros. 

 
 

Geometria 

Ampliação e redução de figuras poligonais em 
malhas quadriculadas: reconhecimento da 
congruência dos ângulos e da proporcionalidade 
dos lados correspondentes 

Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas 
quadriculadas: reconhecimento da congruência dos 
ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os lados correspondentes de 
figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em 
malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. 

 
Grandezas e 

Medidas 

Noção de volume Unidades convencionais de Volumes
 e Capacidade (situações problemas). 

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

 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Espaço amostral: análise de chances de eventos 
aleatórios 

Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios. (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 
um experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou não. 

Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis 

Cálculo de probabilidade de
 eventos equiprováveis. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de 
um resultado em eventos aleatórios, quando todos os 
resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM 

  Leitura, coleta, classificação Tabelas Simples e de Dupla Entrada: solução a partir dos 
dados apresentados. 
Gráficos de Coluna, Barras, Linha e Pictórico: leitura, 

interpretação, construção e soluções a partir dos dados 
apresentados. 

EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 

interpretação e representação de apresentados em  textos, tabelas  e gráficos 

dados em tabelas de dupla entrada, (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 

gráfico de colunas agrupadas, conhecimento ou a outros contextos, como saúde 

gráficos pictóricos e gráfico de linhas e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 

 sintetizar conclusões. 

 (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo 

 variáveis categóricas e numéricas, organizar dados 

 coletados por meio de tabelas, gráficos de 

 colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de 

 tecnologias digitais, e apresentar texto escrito 

 sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos 

 resultados. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

6º ano/ Números Sistema de numeração decimal: • Introdução à história dos números: (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever 

1º bim.  características, leitura, escrita e característica, leitura, escrita e números naturais e números racionais cuja 

  comparação de números naturais e comparação de números naturais e representação decimal é finita, fazendo uso da 

  de números racionais representados 
na forma decimal 

racionais, função dos números. 

• Números Naturais 

• Sistema de Numeração Decimal 

• Conjunto dos Números Naturais 

• Sequências numéricas: 

✓ Número Antecessor e Sucessor 

✓ Par e ímpar 

reta numérica. 
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, 
como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar 
semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a 
sistematizar suas principais características (base, valor 
posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a 
composição e decomposição de números naturais 

    e números racionais em sua representação 

    decimal. 

  Operações (adição, subtração, • Operações aritméticas com números (EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que 

  multiplicação, divisão e potenciação) 
com números naturais 
Divisão euclidiana 

naturais: 

✓ adição 

✓ subtração 

✓ multiplicação 

✓ divisão 

• Operações inversas 

• Introdução à potenciação e radiciação 

• Expressões numéricas 

envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos 
com e sem uso de calculadora. 

 Álgebra Propriedades da igualdade • Propriedades da igualdade (EF06MA14) Reconhecer que a relação de 

    igualdade matemática não se altera ao adicionar, 

    subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois 

    membros por um mesmo número e utilizar essa 

    noção para determinar valores desconhecidos na 

    resolução de problemas. 

 Geometria Plano cartesiano: associação dos • Ponto: 

✓ Plano cartesiano – associação dos vértices 
de um polígono a pares ordenados. 

(EF06MA16) Associar pares ordenados de 

  vértices de um polígono a pares números a pontos do plano cartesiano do 1º 

  ordenados quadrante, em situações como a localização dos 

   vértices de um polígono. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

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

• Reta 

• Semirreta 

• Plano cartesiano 

• Posição de duas retas – paralelas e 
perpendiculares (com ou sem uso de 
instrumentos com réguas, esquadros ou 
software): 

✓ características 

✓ relação 

✓ representação 

• Simetria 

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou 
softwares para representações de retas paralelas e 
perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros. 
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações 
passo a passo (como na construção de dobraduras ou na 
indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo 
pontos de referência e distâncias fornecidas etc.). 

Grandezas E 
Medidas 

Plantas baixas e vistas aéreas • Plantas baixas: interpretação, descrição e desenho 
de plantas baixas simples de residências e vistas 
aéreas 

(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas 
simples de residências e vistas aéreas. 

Probabilidade E 
Estatística 

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

• Média aritmética 

• Leitura, interpretação e construção de Tabelas e 
Gráficos (Colunas e Barras Simples) – 
identificação de suas variáveis, frequências, 
elementos constitutivos (título, eixos, 
legendas, fontes e dados) 

• Coleta de dados, organização e registro 

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

6º ano/  Fluxograma para determinar a • Múltiplos e Divisores 

• Números Primos 

• Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 

• Máximo Divisor Comum (MDC) 

(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem 

2º bim. paridade de um número natural natural e representá-lo por fluxograma que 

 Múltiplos e divisores de um número indique a resolução de um problema simples (por 

 natural Números primos e compostos exemplo, se um número natural qualquer é par). 

  (EF06MA05) Classificar números naturais em 

  primos e compostos, estabelecer relações entre 

  números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, 

  “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por 

  meio de investigações, critérios de divisibilidade 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

    por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 

 (EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que 

 envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. 

 Frações: significados (parte/todo, • Fração como parte de um inteiro 

• Tipos de fração - parte/todo, quociente 

• Fração de quantidade 

• Frações equivalentes 

• Simplificação de frações 

• Comparação de frações 

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar 

 quociente), equivalência, frações associadas às ideias de partes de inteiros e 

Números comparação, adição e subtração; 
cálculo da fração de um número natural; 
adição e subtração de frações 

resultado de divisão, identificando frações 
equivalentes. 
(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais 
positivos podem ser expressos nas formas 

  fracionária e decimal, estabelecer relações entre 

  essas representações, passando de uma 

  representação para outra, e relacioná-los a pontos 

  na reta numérica. 

Álgebra Propriedades da igualdade • Propriedades da igualdade 

• Resolução de situações-problema 

(EF06MA14) Reconhecer que a relação de 
igualdade matemática não se altera ao adicionar, 

   subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois 

   membros por um mesmo número e utilizar essa 

   noção para determinar valores desconhecidos na 

   resolução de problemas. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

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

• Polígonos: 

✓ região poligonal 

✓ classificação - em relação ao número de 
vértices, medidas de lado, ângulos, 
paralelismo e perpendicularismo dos 
lados. 

• Triângulo: 

✓ característica 

✓ classificação – em relação à medidas dos lados 
e ângulos 

• Quadriláteros – Quadrado, Retângulo, 
Paralelogramo e Losango: 

✓ características 

✓ classificação – em relação a lados e ângulos 

✓ inclusão e intersecção de classes entre os 
quadriláteros 

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em 
regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano 
como em faces de poliedros. 
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e 
classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. 
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, 
classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a 
inclusão e a intersecção de classes entre eles. 

Grandezas E 
Medidas 

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

• Sistema de Medidas convencionais – Tempo 

• Sistema de Medidas convencionais – 
Capacidade 

• Sistema de Medidas convencionais – 
Comprimento 

• Sistema de Medidas convencionais – Massa 

• Sistema de Medidas convencionais – 
Temperatura 

• Sistema de Medidas convencionais – Volume 
(Cubo e blocos retangulares) 

• Sistema de Medidas convencionais – Área 
(triângulos e retângulos) 

• Resolução de situações-problema – uso de 
estratégias diversas 

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



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 Probabilidade e 
Estatística 

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

• Média aritmética 

• Leitura, interpretação e construção de Tabelas e 
Gráficos (Colunas e Barras Simples) – 
identificação de suas variáveis, frequências, 
elementos constitutivos (título, eixos, 
legendas, fontes e dados) 

• Coleta de dados, organização e registro 

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

6º 
ano/ 
3º bim. 

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

• Adição e subtração de frações: 
denominadores iguais 

• Adição e subtração de frações: 
denominadores diferentes 

• Resolução e elaboração de problemas 
envolvendo adição e subtração de números 
racionais cujo resultado seja um número natural 
– com e sem uso de calculadora 

• Multiplicação e divisão de fração 

• Números Racionais (com e sem uso de 
calculadora): 

✓ Representação Decimal 

✓ Comparação entre Números 
Decimais 

✓ Operações Aritméticas Fundamentais – 
adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação 

✓ Estimativas e arredondamentos 

✓ Verificação de razoabiliddae de 
resultados 

(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o 
cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um 
número natural, com e sem uso de calculadora. 
(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

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

divisão e potenciação) com números 
racionais 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

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

• Resolução de situações-problema: 

• Partição de um todo em duas partes 
desiguais – razão entre as partes e entre as 
partes e o todo. 

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, 
envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a 
razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. 

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

• Área e Perímetro de Figuras Planas na Malha 
Quadriculada: 

✓ simetria 

✓ ampliação 

✓ redução 

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações 
de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, 
plano cartesiano ou tecnologias digitais. 

Grandezas e 
Medidas 

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

• Área e Perímetro de Figuras Planas na Malha 
Quadriculada Geometria Plana e Espacial - 
Sólidos Geométricos e Planificações 

 
 
 
 
 
 

• Área e Perímetro de Figuras Planas na Malha 
Quadriculada: grandeza proporcional á 
medida do lado 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as 
grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área 
(triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos 
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, 
inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de 
situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 
conhecimento. (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que 
ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se 
ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus 
lados, para compreender que o perímetro é proporcional à 
medida do lado, o que 
não ocorre com a área. 

Perímetro de um quadrado como grandeza 
proporcional à medida do lado 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 Probabilidade e 
Estatística 

Leitura e interpretação de tabelas e gráficos 
(de colunas ou barras simples ou múltiplas) 
referentes a variáveis categóricas e variáveis 
numéricas Coleta de dados, organização e 
registro 

• Leitura, interpretação e construção de Tabelas e 
Gráficos (Colunas e Barras Simples) – 
identificação de suas variáveis, frequências, 
elementos constitutivos (título, eixos, 
legendas, fontes e dados) 

• Coleta de dados, organização e registro 

• Diferentes tipos de representação de 
informações: gráficos e fluxogramas 

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e 
os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e 
datas) em diferentes tipos de gráfico. 
(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam 
dados de pesquisas sobre contextos ambientais, 
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre 
outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes 
tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 
(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a 
práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas 
eletrônicas para registro, representação e interpretação das 
informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 
(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, 
identificando as relações entre os objetos representados 
(por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que 
as unem, hierarquia dos funcionários de uma 
empresa etc.). 

Construção de diferentes tipos de gráficos para 
representá-los e interpretação das informações 

Diferentes tipos de representação de 
informações: gráficos e fluxogramas 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

6º 
ano/ 
4º bim. 

Números Cálculo de porcentagens por meio de estratégias 
diversas, sem fazer uso da “regra de três” 

• Porcentagens: 

✓ ideia de proporcionalidade 

✓ estratégias pessoais 

✓ cálculo mental 

✓ uso de calculadora 

✓ resolução de situações problema - 
contextos de educação financeira 

(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números 
racionais positivos na representação decimal, envolvendo 
as quatro operações fundamentais e a potenciação, por 
meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e 
arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, 
com e sem uso de calculadora. (EF06MA12) Fazer estimativas 
de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência 
de 10 mais próxima. 
(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem 
fazer uso da “regra de 
três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contextos de educação financeira, entre 
outros. 

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

• Resolução de situações-problema: 

• Partição de um todo em duas partes 
desiguais – razão entre as partes e entre as 
partes e o todo. 

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, 
envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a 
razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. 

Geometria Prismas e pirâmides: planificações e relações entre 
seus elementos (vértices, faces e arestas) 

• Geometria Plana e Espacial: 

• Sólidos Geométricos - prismas e 
pirâmides 

• Planificações – relações entre seus 
elementos (vértice, faces e arestas) 

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o 
número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em 
função do seu polígono da base, para resolver problemas e 
desenvolver a percepção espacial. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 Grandezas E 
Medidas 

 
 
 

Ângulos: noção, usos e medida 

• Ângulos: 

✓ noções 

✓ identificação 

✓ classificação 

✓ usos e medidas – transferidor, 

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza 
associada às figuras geométricas. (EF06MA26) Resolver 
problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes 
contextos e em situações reais, como ângulo de visão. 

  compasso, tecnologias digitais (EF06MA27) Determinar medidas da abertura de 

   ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias 

   digitais. 

Probabilidade Cálculo de probabilidade como a razão entre 
o número de resultados favoráveis e o total 
de resultados possíveis em um espaço 
amostral equiprovável. 
 Cálculo de probabilidade por meio de 
muitas repetições de um experimento 
(frequências de ocorrências e probabilidade 
frequentista). 

• Problemas de Contagem: 

✓ probabilidade de evento aleatório 

✓ repetição 

✓ razão 

✓ procedimentos de contagem 

✓ cálculo das probabilidades 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um 

e evento aleatório, expressando-a por número 

Estatística racional (forma fracionária, decimal e percentual) 
e comparar esse número com a probabilidade 

 obtida por meio de experimentos sucessivos. 

  

  

  

  

  



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

7º 
ano/ 
1º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Múltiplos e divisores de um número natural • Múltiplos e divisores de um número Natural 
 
 
 
 
 
 
 

• Números Inteiros: 

✓ usos 

✓ história 

✓ ordenação 

✓ representação e localização na Reta 
Numérica 

✓ números opostos (simétricos) 

✓ módulo e valor absoluto 

• Operações Aritméticas Fundamentais com 
números inteiros: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação 

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números 
naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, 
podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo 
múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a 
aplicação de algoritmos. 
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em 
diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a 
pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que 
envolvam adição e subtração. 
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
operações com números inteiros. 
(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes 
algoritmos. 
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de 
problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas 
utilizando os mesmos procedimentos. 
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os 
passos utilizados para resolver um grupo de problemas. 

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

 
 

Álgebra 

Linguagem algébrica: variável e incógnita • Introdução à álgebra – ideia de variável 

• Letras como forma de representação de um valor 
desconhecido; 

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



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

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

• Plano cartesiano 

• Simetria no Plano Cartesiano 
 
 
 
 
 

• Translação, rotação e reflexão: identificação e 
construção de figuras urilizando instrumentos 
de desenho ou softwares 

 
 
 
 

• Circunferência: identificação como lugar 
geométrico, construção utilizando compasso 

 
(EF07MA19) Realizar transformações de polígonos 
representados no plano cartesiano, decorrentes da 
multiplicação das coordenadas de seus vértices por um 
número inteiro. 
(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o 
simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. 
(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por 
simetrias de translação, rotação e reflexão, usando 
instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de 
obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. 
(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, 
reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer 
composições artísticas e resolver problemas que envolvam 
objetos equidistantes. 

Simetrias de translação, rotação e reflexão 

A circunferência como lugar geométrico 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Problemas envolvendo medições • Problemas envolvendo medições: resolução 
não usando Regra de Três simples 

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de 
situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, 
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Pesquisa amostral e pesquisa censitária 
Planejamento de pesquisa, coleta e organização 
dos dados, construção 

• Coleta e organização de dados – 
pesquisa amostral e censitária 

• Tabelas Simples e Dupla Entrada – 
construção e interpretação 

• Gráfico de setor: construção, 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de ser 
censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para 
comunicá-los por meio de relatório escrito, 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  de tabelas e gráficos e interpretação das 
informações 

pertinência, interpretação de informações e 
pesquisa 

tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados 
em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou 
conveniente sua utilização. 

7º 
ano/ 
2º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Fração e seus significados: como parte de 
inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador 

• Números Racionais (Decimais e 
Frações): 

• Frações e seus significados - parte de um inteiro, 
resultado da divisão, razão e operador 

• Comparação e ordenação entre 
Números Decimais e Frações 

• Representação de resolução – 
fluxogramas 

• Potenciação e Radiciação 

• Gráficos de Barras em situações problemas 
envolvendo os Números Inteiros (ex: 
temperatura, saldo positivo e negativo, etc) 

 
 
 
 

• Números Racionais (representações 
Decimais e Fracionárias): 

• Usos, ordenação, associação com os pontos da 
reta, comparação entre Números Decimais 
e Frações 

• Operações Aritméticas Fundamentais – adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação (relação entre as 
operações; 

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando 
diferentes algoritmos. 
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de 
problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas 
utilizando os mesmos procedimentos. 
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os 
passos utilizados para resolver um grupo de problemas. 
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas 
às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, 
razão e operador. 
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em 
diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. 
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a 
divisão de números racionais, a relação entre elas e suas 
propriedades operatórias. 
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as 
operações com números racionais. 

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



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

   propriedades operatórias) 

• Resolução de situações-problema 
envolvendo operações com números 
racionais. 

 

 
 
 

Álgebra 

Linguagem algébrica: variável e incógnita • Introdução à álgebra – ideia de variável 

• Letras como forma de representação de um valor 
desconhecido; 

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

 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

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

• Ângulos: conceitos, unidades de medida e retas 
(introdução ao Teorema de Tales) 

 

• Triângulo: construção (uso de régua, 
compasso, transferidor, esquadro), 
condição de existência (rigidez 
geométrica), soma das medidas dos ângulos 
internos, aplicações 

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados por 
retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem 
uso de softwares de geometria dinâmica. 
(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, 
reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à 
medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos 
ângulos internos de um triângulo é 180°. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 

Grandezas e 
Medidas 

Problemas envolvendo medições • Problemas envolvendo medições: resolução 
usando ou não Regra de Três simples 

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de 
situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, 
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

 
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

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

• Coleta e organização de dados 

• Tabelas Simples e Dupla Entrada – construção e 
interpretação - Introdução 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de 
ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados 
para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas 
e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 
(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados 
em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou conveniente sua utilização. 

7º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 
 

Números 

Cálculo de porcentagens e de acréscimos 
e decréscimos simples 

• Porcentagem 

• Juros simples, razão e proporção – resolução 
de situações-problema utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, no 
contexto de educação financeira 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, como os que lidam com acréscimos e 
decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, no contexto de educação 
financeira, entre outros. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  Fração e seus significados: como parte de 
inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador 

 

• Razão e Porcentagem 

• Regra de Três simples 

• Velocidade média 

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas 
às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, 
razão e operador. 

 
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação 
entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de 
duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou 
três partes de outra grandeza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Linguagem algébrica: variável e incógnita • Introdução à álgebra – ideia de variável 

• Letras como forma de representação de um valor 
desconhecido; 

• Expressões Algébricas e Valor Numérico de uma 
Expressão Algébrica. 

• Equação do 1º Grau: conceito e 
resolução. 

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 
representada por letra ou símbolo, para expressar 
relação entre duas grandezas, diferenciando-a da 
ideia de incógnita. 
(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não 
recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está 
presente não apenas na matemática, mas também nas 
artes e na literatura. 
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para 
expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. 

Equivalência de expressões algébricas: 
identificação da regularidade de uma 
sequência 

numérica 

• Expressões Algébricas: identificação da 
regularidade de uma sequência numérica 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas 
obtidas para descrever a regularidade de uma mesma 
sequência numérica são ou não 
equivalentes. 

Problemas envolvendo grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas inversamente 
proporcionais 

• Grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais: situações-problem- resolução 
utilizando sentença algébrica 

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade 
inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica 
para 
expressar a relação entre elas. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  Equações polinomiais do 1º grau • Equações polinomiais redutíveis à forma: 
ax + b = c – resolução fazendo uso das 
propriedades da igualdade 

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 1º grau, 
redutíveis à forma ax + b 
= c, fazendo uso das propriedades da igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria 

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

• Ângulos: conceitos, unidades de medida e retas 
(introdução ao Teorema de Tales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Triângulo: construção (uso de régua, 
compasso, tramsferidor, esquadro), 
condição de existência (rigidez 
geométrica), soma das medidas dos ângulos 
internos, aplicações 

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados por 
retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem 
uso de softwares de geometria dinâmica. 
(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, 
reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à 
medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos 
ângulos internos de um triângulo é 180°. 
(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e 
suas aplicações, como na construção de estruturas 
arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas 
artes plásticas. 
(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo 
qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. Triângulos: construção, condição de existência e 

soma das medidas dos ângulos internos 

 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Problemas envolvendo medições • Problemas envolvendo medições: resolução 
usando ou não Regra de Três simples 

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de 
situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, 
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

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

• Coleta e organização de dados 

• Tabelas Simples e Dupla Entrada – 
construção e interpretação – 
Introdução 

• Gráfico de setor: construção, 
interpretação de informações, 
pertinência e pesquisa 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de 
ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados 
para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas 
e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 
(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados 
em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou conveniente sua utilização. 

7º 
ano/ 
4º bim. 

 
 
Números 

 
Fração e seus significados: como parte de 
inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador 

• Razão e Porcentagem 

• Regra de Três simples 

• Velocidade média 

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação 
entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão 
de duas partes de uma grandeza para três partes da 
mesma ou três 
partes de outra grandeza. 

 
 
 
 

Álgebra 

Problemas envolvendo grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas inversamente 
proporcionais 

 

• Grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais: situações-problema- resolução 
utilizando sentença algébrica 

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade 
inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica 
para 
expressar a relação entre elas. 

 
Equações polinomiais do 1º grau 

Equações polinomiais redutíveis à forma: ax + b 
= c – resolução fazendo uso das propriedades da igualdade 

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 1º grau, 
redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da 
igualdade. 

 
 
 
 
Geometria 

 
 
 

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

 
 

Triângulo: construção (uso de régua, compasso, tramsferidor, 
esquadro), condição de existência (rigidez geométrica), soma 
das medidas dos ângulos internos, aplicações 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e 
suas aplicações, como na construção de estruturas 
arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou 
nas artes plásticas. (EF07MA26) Descrever, por escrito e por 
meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de 
um triângulo qualquer, conhecidas as medidas 
dos três lados. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

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

• Volume do Prisma – unidades de medida 
convencionais (metro cúbico, decímetro cúbico 
e centímetro cúbico) 

 
 
 
 

• Área de figuras planas: 

• Triângulos, quadriláteros e figuras irregulares 
que podem ser decompostas por quadrados, 
retângulos e/ou triângulos (equivalência entre 
áreas) 

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida 
do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades 
usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). 
(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de 
triângulos e de quadriláteros. 
(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de 
medida de área de figuras planas que podem ser 
decompostas por quadrados, retângulos e/ou 
triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. 

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

• Geometria Plana: 

✓ Circunferência – medida do 
comprimento 

✓ Razão Constante da Geometria - 
 

(EF07MA33) Estabelecer o número como a razão entre a medida 
de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e 
resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. 

 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Experimentos aleatórios: espaço amostral e 
estimativa de probabilidade por meio de 
frequência de ocorrências 

• Probabilidade situações-problema: 

✓ experimentos aleatórios – espaço 
amostral e estimativa de 
probabilidade (frequência de 
ocorrências) 

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou 
simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou 
estimativas por meio de frequência de ocorrências. 

Estatística: média e amplitude de um conjunto 
de dados 

• Média estatística e amplitude de um conjunto 
de dados: significado, cálculo, ralação com a 
amplitude do conjunto de dados 

• Média : simples e ponderada 

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



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

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

• Coleta e organização de dados – 
pesquisa amostral e censitária 

• Tabelas Simples e Dupla Entrada – 
construção e interpretação 

• Gráfico de setor: construção, 
pertinência,interpretação de 
informações e pesquisa 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de 
ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados 
para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas 
e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 

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

 (EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados 
em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou conveniente sua utilização. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

8º 
ano/ 
1º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Notação científica • Notação científica – cálculo com potências de expoentes 
inteiros 

• Representação de números em notação científica 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes 
inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de 
números em notação científica. 

Potenciação e radiciação • Radiciação e potenciação – identificação, 
significado, propriedades 

• Decomposição em fatores primos 

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a 
relação entre potenciação e radiciação, para representar uma 
raiz como potência de 
expoente fracionário. 

O princípio multiplicativo da 
contagem 

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

Dízimas periódicas: fração 
geratriz 

• Dízimas Periódicas e Frações Geratrizes. (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a 
obtenção de uma fração geratriz para uma dízima 
periódica. 

 
 
 
 
 

Álgebra 

Valor numérico de expressões 
algébricas 

• Valor numérico de expressões algébricas – 
propriedades das operações 

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

Associação de uma equação linear de 1º 
grau a uma reta no plano cartesiano 

• Expressões algébricas 

• Resolução de equação do 1º grau (com 1 e 2 incógnitas) 

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

 
Geometria 

Congruência de triângulos e 
demonstrações de propriedades de 
quadriláteros 

• Congruência de triângulos 

• Estudo do paralelogramo 

• Estudo das diagonais do retângulo e do losango 

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de 
quadriláteros por meio da identificação da 
congruência de triângulos. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 
 
 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Área de figuras planas Área do 
círculo e comprimento 

de sua circunferência 

• Cálculo de área de triângulos, círculos e 
quadriláteros 

• Circunferências e arco de circunferência 

• Círculo e setor circular 

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões 
de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em 
situações como determinar medida de terrenos. 

Volume de cilindro reto Medidas de 
capacidade 

• Relação entre volume e capacidade 

• Cálculo do volume de blocos retangulares e do cilindro 
reto 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um 
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes. 
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o 
cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco 
retangular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Princípio multiplicativo da contagem 
Soma das probabilidades de todos os 
elementos de um espaço amostral 

• Princípio multiplicativo da contagem 

• Cálculo de probabilidades 

• Evento certo e evento impossível 

• Eventos complementares 

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na 
construção do espaço amostral, utilizando o princípio 
multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades 
de todos os elementos do espaço amostral é igual a 
1. 

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

• Gráficos de barras, colunas, linhas e setores: elementos 
constitutivos, tipo adequado para representação de 
conjunto de dados 

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de 
gráficos para representar um conjunto de dados de uma 
pesquisa. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

8º 
ano/ 
2º bim. 

 
 

Números 

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

 
 
 
 
 

Álgebra 

Associação de uma equação linear de 1º 
grau a uma reta no plano cartesiano 

• Representação no Plano Cartesiano: 
localização de pontos 

• Interpretação geométrica 

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com 
duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. 
(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 
relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser 
representados por sistemas de equações de 1º grau 
com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, 
inclusive, o plano 
cartesiano como recurso. 

 
 
 
 
 
 

Geometria 

Construções geométricas: ângulos de 
90°, 60°, 

45° e 30° e polígonos regulares 

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

• Construção de hexágonos a partir da medida do ângulo 
central com a utilização de esquadros e compasso 

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho 
ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, 
ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um 
hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do 
ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Área de figuras planas Área do 
círculo e comprimento 

de sua circunferência 

• Cálculo de área de triângulos, círculos e 
quadriláteros 

• Circunferências e arco de circunferência 

• Círculo e setor circular 

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões 
de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em 
situações como determinar medida de terrenos. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 

Probabilidade e 
Estatística 

Organização dos dados de uma variável 
contínua em classes 

• Organização dos dados de uma variável contínua 
em classes 

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável 
contínua de uma pesquisa em classes, de modo que 
resumam os dados de maneira adequada para a tomada 
de decisões. 

8º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

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

• Sistemas de equações polinomiais do 1º grau: 
resolução algébrica e representação no plano cartesiano 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Equação polinomial de 2º grau do tipo: ax2 = b 
Sequências recursivas e não recursivas 

• Construção de Gráficos e Tabelas para a 
Representação de Equação do 1º Grau. 

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com 
duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. 
(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 
relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser 
representados por sistemas de equações de 1º grau 
com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, 
inclusive, o plano 
cartesiano como recurso. 

Equação polinomial de 2º grau do tipo 
ax2 = b 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de 
tecnologias, problemas que possam ser representados por 
equações polinomiais de 2º 
grau do tipo ax2 = b. 

Sequências recursivas e não 
recursivas 

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência 
numérica ou figural não recursiva e construir um 
algoritmo por meio de um fluxograma que permita 
indicar os números ou as figuras seguintes. 
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência 
numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de 
um fluxograma que 
permita indicar os números seguintes. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 
 

Geometria 

Mediatriz e bissetriz como lugares 
geométricos: construção e problemas 

• Retas, semirretas e segmentos de retas 

• Congruência de ângulos 

• Ângulos entre retas 

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

 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Volume de cilindro reto Medidas de 
capacidade 

• Relação entre volume e capacidade 

• Cálculo do volume de blocos retangulares e do cilindro 
reto 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um 
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes. 
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o 
cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco 
retangular. 

 
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Medidas de tendência central e de 
dispersão 

• Média, moda e mediana: medidas de tendência central 
de uma pesquisa estatística (significado, relação com a 
dispersão de dados indicada pela amplitude) 

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência 
central de uma pesquisa estatística (média, moda e 
mediana) com a compreensão de seus significados e 
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela 
amplitude. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

8º 
ano/ 
4º bim. 

 
 
 
 
 
 

Álgebra 

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

• Grandezas diretamente, grandezas 
inversamente proporcionais ou não 
proporcionais 

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas 
grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou 
não proporcionais, expressando a relação existente por 
meio de sentença algébrica e representá-la no plano 
cartesiano. 
(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, 
por meio de 
estratégias variadas. 

 
 
 

Geometria 

Transformações geométricas: simetrias de 
translação, reflexão e rotação 

• Transformações e construções geométricas: simetria por 
translação, reflexão e rotação, com uso de 
instrumentos de desenho ou softwares 

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por 
composições de transformações geométricas (translação, 
reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de 
desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Volume de cilindro reto Medidas de 
capacidade 

• Relação entre volume e capacidade 

• Cálculo do volume de blocos retangulares e do cilindro 
reto 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um 
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes. 
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o 
cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco 
retangular. 



 

ANO/ 
SEMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  
 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Pesquisas censitária ou amostral 
Planejamento e execução de pesquisa 
amostral 

• Planejamento e execução de uma pesquisa estatística 

• Pesquisa amostral e censitária 

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas 
(física, ética ou econômica), que justificam a realização de 
pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a 
seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras 
(amostra casual simples, sistemática e estratificada). 
(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, 
selecionando uma técnica de amostragem adequada, e 
escrever relatório que contenha os gráficos apropriados 
para representar os conjuntos de dados, destacando 
aspectos como as medidas de tendência central, 
a amplitude e as conclusões. 

 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

9º 
ano/ 
1º bim. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

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

• Localização dos Números Reais na Reta Numérica. 

• Números irracionais: reconhecimento e 
localização na reta numérica 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade 
de comprimento, existem segmentos de reta cujo 
comprimento não é expresso por número racional (como as 
medidas de diagonais de um polígono e alturas de um 
triângulo, quando se toma a medida de cada lado como 
unidade). 
(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um 
número real cuja representação decimal é infinita e não 
periódica, e estimar a 
localização de alguns deles na reta numérica. 

Potências com expoentes negativos e 
fracionários 

• Cálculo com números reais: potência com expoentes 
fracionários e negativos 

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

 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Razão entre grandezas de 
espécies diferentes 

• Razão entre grandezas de espécies diferentes (EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão 
entre duas grandezas de espécies diferentes, como 
velocidade e densidade demográfica. 

Grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais 

• Grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais 

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas 
ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes 
proporcionais e taxa de variação, em contextos 
socioculturais, ambientais e de outras áreas. 

 
 
 

Geometria 

Distância entre pontos no plano 
cartesiano 

• Distância entre pontos no plano cartesiano (EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de 
reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as 
coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso 
de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para 
calcular, por exemplo, medidas de perímetros e 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

    áreas de figuras planas construídas no plano. 

 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

Unidades de medida para medir distâncias 
muito grandes e muito pequenas 

Unidades de medida utilizadas na 
informática 

• Unidades de medida para medir distâncias muito 
grandes e muito pequenas 

• Unidades de medida utilizadas na informática 
– capacidade de armazenamento 

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para 
expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho 
de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de 
computadores, entre outros. 

 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Leitura, interpretação e 
representação de dados de pesquisa 
expressos em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e de setores e 

gráficos pictóricos 

• Leitura, interpretação e representação de dados de 
pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de 
setores e gráficos pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado 
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas 
eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de 
dados, destacando aspectos como as medidas de tendência 
central. 

9º 
ano/ 
2º bim. 

 
 
 
 
 

Números 

Números reais: notação científica e 
problemas 

• Notação Científica: Números ‘Muito’ Grandes ou 
Números ‘Muito’ Pequenos. 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com 
números reais, inclusive em notação científica, envolvendo 
diferentes operações. 

Porcentagens: problemas que envolvem 
cálculo de percentuais sucessivos 

• Porcentagens: percentuais sucessivos (EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais 
sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 
preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no 
contexto da educação financeira. 



 

  
 

Geometria 

Relações entre arcos e ângulos na 
circunferência de um círculo 

• Relações entre arcos e ângulos na 
circunferência de um círculo 

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do 
estabelecimento de relações entre arcos, ângulos 
centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo 
uso, inclusive, de 
softwares de geometria dinâmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 

Funções: representações 
numérica, algébrica e gráfica 

• Funções: representações numérica, algébrica e gráfica 

• Noções Básicas de Funções do 2º Grau e a Ideia de 
Variação. 

(EF09MA06) Compreender as funções como relações de 
dependência unívoca entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar 
esse conceito para analisar situações que envolvam 
relações funcionais entre duas variáveis. 

Expressões algébricas: fatoração e produtos 
notáveis 
Resolução de equações polinomiais do 
2º grau por meio de fatorações 

• Equação do 2º Grau: Definição e Identificação. 

• Equação do 2º Grau Completas e Incompletas: Solução por 
meio de Bháskara e Soma e Produto. 

• Raízes de Equação do 2º Grau e Propriedades. 

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de 
expressões algébricas, com base em suas relações com os 
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que 
possam ser representados por equações polinomiais do 
2º grau. 

9º 
ano/ 
3º bim. 

 
 
 

Álgebra 

Expressões algébricas: fatoração e produtos 
notáveis 
Resolução de equações polinomiais do 
2º grau por meio de fatorações 

• Equação do 2º Grau: Definição e Identificação. 

• Equação do 2º Grau Completas e Incompletas: Solução por 
meio de Bháskara e Soma e Produto. 

• Raízes de Equação do 2º Grau e Propriedades. 

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de 
expressões algébricas, com base em suas relações com os 
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que 
possam ser representados por equações polinomiais do 
2º grau. 

 
 
 
 

Geometria 

Demonstrações de relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal 

• Teorema de Tales: relações entre ângulos formados 
por retas paralelas intersectadas por uma transversal 

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos 
formados por retas paralelas cortadas por uma 
transversal. 

Semelhança de triângulos • Semelhança de Triângulos: conceitos e casos (LAL, LLL, 
ALA, LAA). 

(EF09MA12) Reconhecer as condições 
necessárias e suficientes para que dois triângulos 
sejam semelhantes. 



 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  Relações métricas no triângulo retângulo 
Teorema de Pitágoras: verificações 
experimentais e demonstração 
Retas paralelas cortadas por 
transversais: teoremas de 
proporcionalidade e verificações 
experimentais 

• Relações métricas no triângulo retângulo: Teorema 
de Pitágoras (demosntração e verificações 
experimentais) 

• Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo 
(Seno, Cosseno e Tangente). 

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo 
retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, 
inclusive, a semelhança de triângulos. 
(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do 
teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade 
envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. 

9º 
ano/ 
4º bim. 

 
 
 
 
 
 

Geometria 

Polígonos regulares • Polígonos regulares (EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um 
polígono regular cuja medida do lado é conhecida, 
utilizando régua e compasso, como também softwares. 

Vistas ortogonais de figuras 
espaciais 

• Vistas ortogonais de figuras espaciais 

• Desenhos de objetos em perspectiva 

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras 
espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar 
objetos em perspectiva. 

 
 

Grandezas e 
Medidas 

Volume de prismas e cilindros • Volume de prismas e cilindros (EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive 
com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas. 

 
 
 

Probabilidade e 
Estatística 

Análise de probabilidade de eventos 
aleatórios: eventos dependentes e 
independentes 

• Problemas de Contagem e análise de Probabilidade de 
eventos aleatórios: eventos dependentes e 
independentes 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, 
eventos independentes e dependentes e calcular a 
probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos. 

Análise de gráficos divulgados pela mídia: 
elementos que 

 

• Análise e interpretação de Tabelas e Gráficos divulgados 
pela mídia: elementos que podem 

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados 
pela mídia, os elementos que podem 



 
 

 
 

ANO/ 
BIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO CONTEÚDOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

  podem induzir a erros de leitura ou de 
interpretação 

induzir a erros de leitura ou interpretação induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como 
escalas inapropriadas, legendas não explicitadas 
corretamente, omissão de informações importantes 
(fontes e datas), entre 
outros. 

Leitura, interpretação e 
representação de dados de pesquisa 
expressos em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e de setores e 

gráficos pictóricos 

• Leitura, interpretação e representação de dados de 
pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de 
setores e gráficos pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado 
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas 
eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de 
dados, destacando aspectos como as medidas de tendência 
central. 

Planejamento e execução de pesquisa 
amostral e apresentação de relatório 

• Planejamento e execução de pesquisa amostral 
e apresentação de relatório 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral 
envolvendo tema da realidade social e comunicar os 
resultados por meio de relatório contendo avaliação de 
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e 
gráficos adequados, construídos com o apoio de 
planilhas eletrônicas. 

 



ÁREA DE
LINGUAGENS



LÍNGUA INGLESA



 
 

 
 

Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular de LÍNGUA INGLESA / Currículo Comum para o Ensino Fundamental de acordo com a BNCC 

1º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

1
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 
 
 
 
 

Interação 
discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Cumprimentos, saudações e 

despedidas: Hi, Hello, Good morning/ 

afternoon, Bye, etc. 

(EF01LI01BRU) Conhecer e utilizar 
saudações, cumprimentando em inglês.  

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

 

“Palavras mágicas”: please, sorry, 
thank you, excuse-me 

(EF01LI02BRU) Interagir com o professor e 
colegas de forma respeitosa, utilizando as 
expressões “please”, “sorry”, “thank you”, 
“excuse-me”. 

Comandos simples do dia a dia de sala 
de aula: Come in / stand up / let´s go / 
be quiet / silence. 

(EF01LI03BRU) Responder a instruções 
imperativas do dia a dia de sala de aula, 
associando-as ao universo linguístico da 
língua inglesa. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico Pronúncia Análise de materiais orais (vídeos e 

músicas) 

(EF01LI04BRU) Perceber a pronúncia de 
palavras e explorar diferentes elementos 
lexicais a partir de canções. 

LEITURA 
 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão em leitura 

Leitura de imagens  e compreensão  

dos contos de fadas a partir de 

contação de história realizado pelo(a) 

professor(a). 

(EF01LI05BRU) Mobilizar o repertório em 

língua materna para antecipar os elementos 

de um conto de fadas, bem como construir 

seu sentido a partir da relação de imagens e 

palavras. 

 

Prática de leitura 

Composição cênica de contos de fadas 

a partir de interpretação crítica e 

intercultural, de modo colaborativo. 

(EF01LI06BRU) Fruir e recriar composições 

cênicas ressignificando os contos de fadas 

previamente trabalhados, a partir de 

interpretação crítica e intercultural. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

A língua inglesa 

no cotidiano 
Presença da língua inglesa no 

cotidiano 

Palavras e expressões em inglês 

utilizadas em nosso dia a dia, levando 

em conta contextos sociais de 

interesse das crianças. 

(EF01LI07BRU) Reconhecer palavras e 

expressões em inglês de uso no cotidiano, 

problematizando a interculturalidade. 

1º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

1
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 

ORALIDADE 

 

Compreensão 

oral 

Rotinas da aula de inglês 

Agenda do dia; canções e/ou 

expressões de transição para início e 

finalização da aula, entre outros. 

(EF01LI08BRU) Reconhecer elementos que 
marquem a transição na rotina das 
atividades diárias da aula de inglês. 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: palavras cognatas 

e conhecimento prévio. 

Brinquedos e Jogos 

(EF01LI09BRU) Identificar, com o apoio de 
palavras cognatas o nome brinquedos e 
jogos em língua inglesa, problematizando a 
interculturalidade. 

 
Produção oral 

Produção de textos orais, com 
a mediação do professor  

Diálogo curto, realizado de maneira 
lúdica, a partir de brincadeira em roda, 
por exemplo, enfatizando o uso da 
estrutura “What´s your name? My 
name´s...” 

(EF01LI10BRU) Perguntar o nome dos 
colegas de turma e responder o seu quando 
questionado. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 

Apresentação dos numerais de 0 a 10 

com base na análise de materiais orais 

diversos (vídeos, músicas e áudios). 

(EF01LI11BRU) Construir repertório lexical 
relativo aos numerais de 0 a 10. 

  
LEITURA 

 

 

Práticas de 

leitura e 

construção de 

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 

 

Textos curtos originais que possam 
servir como apoio para identificação de 
repertório relativo a cores, a partir de 
leitura realizada pelo(a) professor(a). 

(EF01LI12BRU) Identificar o assunto de um 

texto, reconhecendo sua organização 

textual e possíveis palavras cognatas. 

(EF01LI13BRU) Localizar informações 
específicas no texto: cores. 



 
 

 
 

repertório 

lexical 

 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

 

 

Manifestações 

culturais 

Brincadeiras infantis ao redor 

do mundo 

Brincadeiras (desde jogos tradicionais 

como o jogo da velha, forca, bingo, 

jogos de tabuleiro, tais como “snakes 

and ladders”, até passatempos, tais 

como palavras cruzadas, caça-palavras, 

entre outros.) comuns ao redor do 

mundo. 

(EF01LI14BRU) Explorar o universo das 

brincadeiras ao redor do mundo, 

valorizando a importância desse patrimônio 

histórico cultural, bem como problematizar 

a interculturalidade. 

 

1º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

1
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Gêneros multimodais que facilitem o 

entendimento do educando e que 

abordem a temática relativa a frutas.  

(Apple, banana, orange, pear, grapes, 

watermelon, pineapple, melon, dentre 

outras.) 

Exemplo de gêneros: Vlogs infantis,  

Programas de Culinária Infantil; 

Anúncio Publicitário, etc. 

(EF01LI15BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios na língua materna para 
compreender texto oral que aborde 
repertório acerca de diferentes frutas na 
língua inglesa. 

 

Produção oral 
Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Jogo de papel, como a venda de 
frutas, por exemplo. 

(EF01LI16BRU) Exercitar a imitação e o faz 

de conta, bem como exercitar o repertório 

acerca das frutas a partir de jogos de papéis. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

 

Textos curtos originais que possam 
servir como apoio para identificação de 
repertório relativo a objetos escolares. 

(EF01LI017BRU) Nomear os objetos 
escolares e descrever suas cores. 



 
 

 
 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 

 

Análise de materiais orais (vídeos, 
músicas e áudios). 

(EF01LI18BRU) Reconhecer a presença de 
vocabulário relativo a objetos escolares. 

LEITURA 
 

 Práticas de 

leitura e 

construção de 

repertório 

Construção de repertório 

lexical 

 

Lista de animais de estimação, 

utilizando o dicionário ilustrado em sua 

versão on-line ou impressa. (cat, dog, 

bird, fish, turtle, etc.) 

(EF01LI19BRU) Conhecer a organização de 
um dicionário ilustrado (impresso ou on-
line) para construir repertório lexical sobre 
animais de estimação. 

 

Estratégias de 

leitura Compreensão geral e específica 

Textos curtos originais que possam 
servir como apoio para identificação de 
repertório relativo a animais, a partir 
de leitura realizada pelo(a) professor. 

(EF01LI20BRU) Identificar vocábulos 

referentes a animais domésticos, bem como 

reconhecer o assunto geral do texto. 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Manifestações 

culturais Histórias infantis ao redor do 

mundo 
Histórias infantis tradicionais. 

(EF01LI21BRU) Conhecer histórias infantis 

tradicionais de diferentes povos e culturas, 

falantes de diversas línguas, por meio da 

Língua Inglesa e sempre problematizando a 

interculturalidade. 

1º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

1
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 
 
 

 
Produção oral 

Produção de textos orais, com 
a mediação do professor  

Família – organização de árvore 
genealógica simples (grandpa, 
grandma, dad, mom, brother, sister). 

A árvore genealógica pode ser 
desenhada na lousa ou ser pregada em 
alguma parede da sala de aula. 

(EF01LI22BRU) Identificar, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, 
a posição dos membros de uma família em 
uma árvore genealógica. 



 
 

 
 

 
 

Interação 
discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Diálogos com os colegas acerca de suas 
famílias. 
Os alunos podem dizer o nome de 
alguns membros de sua família e, em 
seguida, um dos colegas pode 
perguntar quem é a pessoa: “Who 
is...?” 

(EF01LI23BRU) Coletar informações do 
grupo, perguntando e respondendo sobre a 
família. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 

Partes da casa e mobília com base na 

análise de materiais orais diversos: 

living room, kitchen, bedroom, 

bathroom,TV, sofá, fridge, stove, chair, 

table, bed, pillow, wardrobe. 

(EF01LI24BRU) Construir repertório lexical 
relativo às partes da casa e à mobília. 

Desenho dos cômodos da casa e suas 

respectivas mobílias. 

 
(EF01LI25BRU) Criar desenho de uma casa 
com base na descrição oral realizada pelo 
professor. 

LEITURA 
 

 

 

Práticas de 

leitura e fruição Formação do leitor literário 
Texto literário: Conto 

(Sugestão: “ The Three Little Pigs”) 

 (EF01LI26BRU) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, 
em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade. 

 

Estratégias de 
leitura 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

Textos curtos originais que possam 
servir como apoio para identificação de 
repertório relativo a partes da casa e 
mobília, a partir de leitura realizada 
pelo(a) professor(a). 

(EF01LI27BRU) Construir o sentido de 
narrativas, relacionando imagens e palavras 
e interpretando recursos gráficos. 

 

 

 



 
 

 
 

 

2º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

2
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

 

 

ORALIDADE 

 
 
 

Interação 
discursiva 

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

Cumprimentos, saudações e 

despedidas:  Hi, Hello, Good morning/ 

afternoon/ evening/ night, Bye, 

Goodbye, See you, how are you? 

(EF02LI01BRU) Retomar e ampliar o 
repertório lexical acerca das saudações, das 
expressões respeitosas de convivência e das 
instruções imperativas. 

“Palavras mágicas”:  welcome, please, 

sorry, thank you, you´re welcome, 

excuse-me. 

Comandos simples do dia a dia de sala 
de aula:  Come in / stand up / let´s go / 
be quiet/ silence/ open your book/ take 
your seat/ raise your hand/ get in line/ 
pay attention. 

 
Compreensão 

oral 
 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Textos curtos relacionados ao universo 
escolar com apoio visual e que 
facilitem  a identificação nas mídias 
utilizadas. 

(EF02LI02BRU) Identificar o contexto, o 
assunto e os interlocutores em textos orais 
presentes no cinema, na internet, na 
televisão, entre outros. 

 
Produção oral Produção de textos orais, com 

a mediação do professor 

Objetos escolares: retomada e 
ampliação de repertório lexical 
realizados de maneira lúdica. 

(EF02LI03BRU) Utilizar repertório 
linguístico apropriado para nomear objetos 
escolares.  

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

Construção de repertório 

lexical 

 

Diálogos curtos enfatizando o uso das 
estruturas: 

 “What´s your name? My name´s...” 
“How are you? I´m fine, thanks” 

(EF02LI04BRU) Construir repertório lexical a 
fim de produzir diálogos com base nas 
perguntas “What´s your name?” e “How are 
you?” 



 
 

 
 

Estudo do 

léxico 

 Gramática 

Diálogos curtos enfatizando o uso das 
estruturas: 

There´s / There isn´t 
There are/ There aren´t 

(objetos escolares) 

(EF02LI05BRU) Empregar, adequadamente, 
as estruturas  There is / There are; There 
isn´t / There aren´t  para descrever a 
existência ou não de objetos escolares em 
contextos elencados pelo professor. 

LEITURA 
 

 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão geral  

Comidas e bebidas típicas do café da 
manhã. 

Gênero textual: cardápio 

(EF02LI06BRU) Conhecer a organização de 

um cardápio, bem como reconhecer a 

estrutura composicional do gênero. 

Práticas de leitura e construção 

de repertório lexical 

Lista com comidas e bebidas do café da 

manhã da preferência do educando. 

(EF02LI07BRU) Identificar vocábulos 
referentes a comidas e bebidas típicas do 
café da manhã. 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

Manifestações 

culturais 

Diferenças entre cafés da 

manhã 

Comidas e bebidas típicas do café da 
manhã. 

(Sugestão: uso de vídeos, blogs, vlogs a 
respeito da temática). 

(EF02LI08BRU) Investigar as diferenças 
entre cafés da manhã, problematizando a 
interculturalidade. 

Vivência do café da manhã 

Comidas e bebidas típicas do café da 
manhã. 

(Sugestão: degustação de café da 
manhã preparado para fins didáticos 
ou jogo de papel). 

(EF02LI09BRU) Mobilizar aprendizado 
prévio, empregando adequadamente o 
vocabulário acerca das comidas e bebidas 
típicas do café da manhã ao interagir com o 
professor e colegas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

2
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

Compreensão 

oral 
Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Vídeos, de articulação clara, que 

abordem os numerais de 0 a 20. 
(EF02LI10BRU) Relacionar quantidades, de 
zero a vinte, em língua inglesa. 

Produção oral 
Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Numerais de 0 a 20 

(EF02LI11BRU) Utilizar repertório 
linguístico apropriado para quantificar 
objetos escolares e brinquedos. 

Jogo de papel: loja de brinquedos 

(EF02LI12BRU) Exercitar a imitação e o faz 

de conta, bem como utilizar o repertório 

acerca dos brinquedos e números a partir 

de jogos de papéis. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 
Gramática 

Uso da expressão: 
How many...? 

 

(EF02LI13BRU) Empregar, adequadamente, 
a estrutura para questionar quantidades de 
brinquedos. 

 LEITURA 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

 

 

Compreensão geral e específica 

Textos curtos e originais sobre 

brinquedos e/ou jogos. 

 

(EF02LI14BRU) Localizar o assunto geral do 
texto, bem como vocábulos relativos a 
brinquedos e/ou jogos, a fim de retomar e 
ampliar repertório lexical. 

Textos multimodais que possam servir 
como apoio para identificação de 
repertório relativo a brinquedos. 

(Sugestão: site de lojas) 

(EF02LI15BRU) Identificar vocábulos 
referentes a brinquedos a fim de retomar e 
ampliar repertório lexical. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

Manifestações 

culturais 

Brinquedos das crianças ao 

redor do mundo Brinquedos ao redor do mundo 

(EF02LI16BRU) Investigar diferentes 

brinquedos das crianças ao redor do 

mundo, problematizando a 

interculturalidade. 

2º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

2
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Gêneros multimodais que facilitem o 

entendimento do educando, de 

articulação clara, e que abordem a 

temática relativa a clima.  

(EF02LI17BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios na língua materna para 
compreender texto oral que aborde 
repertório acerca de características do 
clima na língua inglesa. 

Produção oral Produção de textos orais com a 
mediação do professor 

Música:  “Twinkle, twinkle little star” 
(EF02LI18BRU) Participar de atividades 

lúdicas, como cantar e dançar. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 

Textos curtos originais que possam 
servir como apoio para identificação de 
repertório relativo à temática “Dia e 
Noite” (day, night, star, sun, moon, 
cloud, etc). 

(EF02LI19BRU) Conhecer repertório lexical 
referente à temática “Dia e Noite”. 

Análise de materiais orais (vídeos, 
músicas e áudios).  

(EF02LI20BRU) Reconhecer a presença de 
vocabulário relativo à temática “Dia e 
Noite” 

Descrição do clima: 
(What´s the weather like today? It´s 
sunny, cloudy, rainy, hot, cold, etc) 

(EF02LI21BRU) Explorar e incorporar a 
descrição do clima na rotina de sala. 

LEITURA 
 

 

 

 Compreensão geral e específica 

Textos curtos originais, lidos pelo(a) 
professor(a), e que possam servir como 
apoio para a ampliação de repertório 
relativo a animais. 

(EF02LI22BRU) Identificar vocábulos 

referentes a animais, ampliando o 

repertório lexical, bem como reconhecer o 

assunto geral do texto. 



 
 

 
 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Prática de leitura 

Ampliação de repertório relativo a 

animais. 

(Sugestão de brincadeira: What´s 
missing?) 

(EF02LI23BRU) Utilizar conhecimento 

prévio para resolver desafios de 

brincadeiras com base no reconhecimento 

dos animais. 

Retomada e ampliação de repertório 

relativo a cores. 

(EF02LI24BRU) Associar o estudo sobre os 

animais à retomada e ampliação do 

repertório lexical das cores. 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

 

Manifestações 

culturais 
 

Casas ao redor do mundo 
 

Retomada e ampliação do repertório 

lexical acerca das partes de uma casa e 

sua mobília/objetos. 

(EF02LI25BRU) Investigar diferentes tipos 
de casas, em diferentes países ao redor do 
mundo, problematizando a 
interculturalidade. 

(EF02LI26BRU) Relacionar objetos às partes 
da casa onde são encontrados, 
respondendo a perguntas sobre localização.  

2º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

2
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

Compreensão 

oral 

 

 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo 

 

 

Partes do Corpo, a partir da utilização 

de textos curtos, com apoio visual e 

que facilitem a identificação nas mídias 

utilizadas. 

(EF02LI27BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios para identificar vocabulário 
referente a partes do corpo. 

Brincadeira “Simon says”, com uso de 
comandos, tais como: “Put your hands 
on your shoulders”, etc. 
(Versão brasileira: “Mestre mandou”) 

(EF02LI28BRU) Participar de atividade 
lúdica, demonstrando compreensão de 
comandos por meio de resposta física. 

Produção oral  
Textos descritivos a fim de praticar 
vocabulário anteriormente estudado 

(EF02LI29BRU) Aplicar o conhecimento das 
partes do corpo em língua inglesa para falar 
de si e de outras pessoas, relacionando com 
o aprendizado sobre números e cores. 



 
 

 
 

Produção de textos orais, com 

a mediação do professor 
Música:  “Head, shoulders, knees and 

toes” 

(EF02LI30BRU) Participar de atividades 

lúdicas, como cantar. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero textual 
cartão de aniversário. Proporcionar 
aos educandos textos a serem 
utilizados como referência para 
instrumentalizar a produção escrita. 

(EF02LI31BRU) Organizar ideias, 

selecionando-as em função da estrutura e 

do objetivo do gênero textual cartão de 

aniversário. 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. Gênero textual: cartão de aniversário 

(EF02LI32BRU) Produzir um cartão de 

aniversário escrito em língua inglesa para 

um amigo ou membro da família. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

 

Estudo do 

léxico 
Construção de repertório 

lexical 

Apresentação de repertório lexical 

referente a profissões, a partir da 

análise de materiais orais diversos: 

doctor, dentist, teacher, firefighter, 

nurse, driver, waiter, 11police officer, 

etc. 

(EF02LI33BRU) Construir repertório lexical 
relativo a profissões. 

Profissões 

(Sugestão de brincadeira: What´s 
missing?) 

(EF02L34BRU) Utilizar conhecimento prévio 

para resolver desafios de brincadeiras com 

base no reconhecimento das profissões. 

LEITURA 
 

 

Práticas de 

leitura e fruição Formação do leitor literário 

Textos curtos, do universo literário 
infantil, que possam servir como apoio 
para a ampliação de repertório relativo 
a família. 

(EF02LI35BRU) Identificar vocábulos 

referentes a membros da família, 

retomando e ampliando o repertório 

lexical. 

Atitudes e 
disposições 

favoráveis do 
leitor 

Partilha de leitura 

Compartilhamento, comparação e 

confronto de opiniões sobre leitura 

previamente realizada.  

(EF02LI36BRU) Participar de troca de 
opiniões acerca de textos lidos na sala. 

 



 
 

 
 

3º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

3
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Interação 
discursiva 

Funções e usos da língua inglesa 
em sala de aula 

(classroom language) 

Cumprimentos, saudações e 

despedidas:  hi, hello, good morning/ 

afternoon/ evening/ night, nice to 

meet you, bye, goodbye, see you, 

how are you?, etc. (EF03LI01BRU) Retomar e ampliar o 
repertório lexical acerca das saudações, das 
expressões respeitosas de convivência, das 
instruções imperativas, aplicando os 
conhecimentos em língua inglesa em 
situações de intercâmbio oral com o 
professor e colegas de sala. 

“Palavras mágicas”:  welcome, 

please, sorry, thank you, you´re 

welcome, excuse-me. 

Comandos simples do dia a dia de 
sala de aula: come in / stand up / let´s 
go / be quiet/ silence/ open your 
book/ take your seat/ raise your 
hand/ get in line/ pay attention. 

 
Compreensão 

oral 
Compreensão de textos orais de 

cunho descritivo ou narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) acerca de material 

escolar e suas cores. 

(EF03LI02BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios sobre material escolar e cores para 
compreender texto oral. 

 
Produção oral 

 

Produção de textos orais com a 

mediação do professor 
Diálogos entre educandos. 

(EF03LI03BRU) Utilizar recursos e repertório 
linguísticos apropriados para falar sobre seu 
material escolar. 

ESCRITA 

 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero textual 
lista de normas de convivência. 
(Ler ou relembrar combinados 
prévios realizados com outros 
professores na língua materna). 

(EF03LI04BRU) Organizar ideias sobre normas 

para uma boa convivência, mobilizando 

combinados prévios realizados com outros 

professores na língua materna.   



 
 

 
 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com a 
mediação do professor. 

Gênero textual: lista de normas de 
convivência (combinados). 

(EF03LI05BRU) Produzir uma lista com os 

combinados da turma, em língua inglesa, para 

ser afixada em um mural da sala de aula. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 
Construção de repertório lexical Brinquedos e Jogos 

(EF03LI06BRU) Retomar e ampliar repertório 
lexical referente a brinquedos e jogos, 
problematizando a interculturalidade. 

LEITURA 
 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação do leitor literário 

Narrativas curtas originais que 
possam servir como apoio para 
consolidação/ampliação de 
repertório relativo a animais.  

(Sugestão: Fábulas a serem contadas 
pelo(a) professor(a) da turma.) 

(EF03LI07BRU) Identificar o assunto do texto, 

bem como localizar repertório lexical relativo 

a animais.  

Prática de leitura 
Composição cênica de uma fábula, 

de modo coletivo e colaborativo. 

(EF03LI08BRU) Experimentar, fruir e recriar 

composições cênicas ressignificando uma 

fábula previamente trabalhada. 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

Manifestações 

culturais Zoológicos ao redor do mundo Animais de zoológico. 

(EF03LI09BRU) Explorar ambientes virtuais 

em língua inglesa para conhecer animais de 

zoológicos de diferentes países, 

problematizando o letramento crítico e a 

interculturalidade. 

3º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

3
º 

an
o

 

2
º 

b
im

es
t

re
  

ORALIDADE 

 

 Compreensão de textos orais de 

cunho descritivo ou narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) acerca de partes da 

casa e mobília.  

(EF03LI10BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios sobre partes da casa e mobília para 
compreender texto oral. 



 
 

 
 

Compreensão 

oral Estratégias de compreensão de 

textos orais: palavras cognatas e 

conhecimento prévio. 

Partes da casa e mobília. 

(EF03LI11BRU) Retomar e ampliar o 
repertório lexical acerca das partes da casa e 
mobílias, aplicando os conhecimentos em 
língua inglesa em situações de intercâmbio 
oral com o professor e colegas de sala. 

 
Produção oral Produção de textos orais com a 

mediação do professor 
Diálogos entre educandos.  

(EF03LI12BRU) Utilizar recursos e repertório 
linguísticos apropriados para falar sobre a 
parte preferida de sua casa. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero textual 
gráfico. 
 (Proporcionar aos educandos textos 
a serem utilizados como referência 
para instrumentalizar a produção 
escrita).  

(EF03LI13BRU) Organizar ideias, 

selecionando-as em função da estrutura e do 

objetivo do gênero textual gráfico. 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com a 
mediação do professor. 

Gênero textual: gráfico 

(EF03LI14BRU) Produzir um gráfico em 

conjunto com o professor e colegas da sala, 

representando o comportamento alimentar 

da turma. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

Estudo do 

léxico Construção de repertório lexical 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudio) que abordem 

repertório lexical referente a 

comidas e bebidas. 

(EF03LI15BRU) Construir repertório lexical 
relativo a comidas e bebidas.  

Diálogos curtos enfatizando o uso 
das estruturas: 

“I like...” 

“I don´t like...” 

(EF03LI16BRU) Expressar gostos e 
preferências alimentares. 

  
LEITURA 

 

 

Práticas de 

leitura e 

construção de 

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 
Gênero textual: receita culinária 

(EF03LI17BRU) Identificar o prato a ser 

elaborado a partir de determinada receita, 

reconhecendo a organização textual do 

gênero em questão e possíveis palavras 

cognatas. 



 
 

 
 

repertório 

lexical 

(EF03LI18BRU) Localizar informações 
específicas no texto: ingredientes 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

Manifestações 

culturais 

Curiosidades sobre alimentação ao 

redor do mundo 
Comidas típicas 

(EF03LI19BRU) Explorar características acerca 

da alimentação em diferentes culturas, 

problematizando a interculturalidade. 

3º ano 

3º bimestre  
Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

3
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

ORALIDADE 

 

 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimento prévio. 
Partes do corpo 

(EF03LI20BRU) Retomar e ampliar o 
repertório lexical acerca das partes do corpo, 
aplicando os conhecimentos em língua 
inglesa em situações de intercâmbio oral com 
o professor e colegas de sala. 

Compreensão de textos orais de 

cunho descritivo ou narrativo 

Textos curtos, com apoio visual e que 

façam uso de adjetivos para falar 

sobre pessoas e partes do corpo. 

(EF03LI21BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios articulados com o uso de adjetivos na 
descrição de pessoas. 

Produção oral 
Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Descrição de personalidades ou 
personagens. 

(EF03LI22BRU) Utilizar recursos e repertório 

linguísticos apropriados para descrever 

personalidades ou personagens.  

ESCRITA 

Práticas de 

escrita 
Conhecimento do alfabeto da 

língua inglesa 

PICTIONARY: 
Elaboração de verbetes em 

dicionários ilustrados 

(EF03LI23BRU) Produzir um dicionário 
ilustrado, articulando o conhecimento do 
alfabeto da língua inglesa de modo 
colaborativo com toda a turma. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Construção de repertório lexical 

Adjetivos: 

Big/Small; Short/Long; Short/Tall; 
Old/Young 

(EF03LI24BRU) Adjetivar pessoas e partes do 
corpo. 



 
 

 
 

Estudo do 

léxico Análise de materiais orais (vídeos, 
músicas e áudios). 

(EF03LI25BRU) Reconhecer a presença de 
repertório lexical referente a adjetivos. 

Análise 

linguística Conhecimento do alfabeto da 

língua inglesa 

- Letras do alfabeto: nomear e 

recitar 

(EF03LI26BRU) Nomear as letras do alfabeto 
e recitá-lo na ordem das letras, reconhecendo 
o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala. 

LEITURA 

 

Práticas de 

leitura e 

construção de 

repertório 

lexical 

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 

Textos curtos originais que possam 
servir como apoio para identificação 
de repertório relativo a meios de 
transporte. 

(EF01LI12BRU) Identificar o assunto do texto, 

reconhecendo sua organização textual e 

possíveis palavras cognatas. 

(EF03LI27BRU) Localizar informações 
específicas no texto: meios de transporte. 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Manifestações 

culturais 
Meios de transporte  

Ampliação do repertório lexical 

acerca dos meios de transporte. 

(EF03LI28BRU) Investigar sobre as 
modalidades de transporte utilizadas em 
diferentes culturas,  problematizando a 
interculturalidade. 

3º ano 

4º bimestre    
Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

3
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
   

   
 

 

 

ORALIDADE 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Vídeos, de articulação clara, que 

abordem os numerais de 0 a 30. 
(EF03LI29BRU) Relacionar quantidades, de 
zero a trinta, em língua inglesa. 

 
Produção oral 

Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Diálogos entre educandos, utilizando 

a estrutura: “How old are you?” 

(EF03LI30BRU) Utilizar recursos e repertório 
linguísticos apropriados para perguntar a 
idade de um colega e responder sobre a sua. 

 
Interação 
discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Atividade lúdica: bingo 
(0-30) 

(EF03LI31BRU) Identificar os numerais de 
zero a trinta, interagindo socialmente com os 
colegas, auxiliando-os nas suas dificuldades. 



 
 

 
 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero textual 
calendário de aniversários. 

(EF03LI32BRU) Organizar informações sobre 

as datas de aniversário de cada um dos 

educandos da turma. 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com a 
mediação do professor. 

Diálogos curtos colaborativos 
articulando aprendizados prévios. 

(EF03LI33BRU) Produzir diálogos, em  

colaboração com colegas e com o professor, 

articulando aprendizados prévios. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 
Construção de repertório lexical 

Diálogos curtos enfatizando o uso 
das estruturas: 

 “What time is it?” 
“It´s  .... o`clock.” 

(EF03LI34BRU) Reconhecer a organização do 

tempo, bem como perguntar e responder a 

respeito da hora exata em língua inglesa. 
   

LEITURA 
 

 

Práticas de 

leitura e 

fruição 

Formação do leitor literário 
Texto literário que trabalhe a 
temática das horas e/ou dos 

relógios. 

(EF03LI35BRU) Apreciar textos literários, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo 
imaginário e sua dimensão de encantamento 
e fruição.  

Estratégias de 
leitura 

Construção do sentido global do 

texto 

Interpretação global do texto a partir 
de palavras-chave, cognatos e 
possíveis apoios visuais.  

(EF03LI36BRU) Relacionar as partes de um 
texto a fim de construir seu sentido global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

4
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

 
Interação 
discursiva 

Convívio social 

Diálogos com mediação do professor 

(Sugestão: apresentação do professor, 

de novos alunos da turma bem como 

informações sobre a escola ou a 

comunidade). 

(EF04LI01BRU) Interagir com o grupo de 
colegas, aplicando os conhecimentos da 
língua inglesa em situações de intercâmbio 
oral.  

 
Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) sobre disciplinas 

escolares.  

(EF04LI02BRU) Reconhecer, com o apoio de 
palavras cognatas e pistas do contexto 
discursivo, as disciplinas escolares na língua 
inglesa. 

 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com a 
mediação do professor 

Construção de repertório lexical 
relativo à disciplina favorita do 
educando. 

(EF04LI03BRU) Utilizar repertório 

linguístico apropriado para se posicionar 

sobre sua disciplina escolar favorita. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias Descrição dos horários de aulas e as 

respectivas disciplinas escolares. 

(EF04LI04BRU) Pesquisar na língua materna 

e organizar as informações sobre os 

horários de aulas e as respectivas disciplinas 

escolares. 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

Elaboração de quadro de rotina com 
descrição dos horários de aulas e as 
respectivas disciplinas escolares. 

 (EF04LI05BRU) Construir um quadro de 

rotina a partir dos horários de aulas e suas 

respectivas disciplinas escolares para ser 

afixado na sala de aula. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

Construção de repertório 

lexical 
Dias da semana 

(EF04LI06BRU) Construir repertório lexical 
relativo aos dias da semana. 



 
 

 
 

Estudo do 

léxico  Meses do ano 
(EF04LI07BRU) Construir repertório lexical 
relativo aos meses do ano. 

Numerais de 0 a 100 
(EF04LI08BRU) Construir repertório lexical 
relativo a numerais de 0 a 100. 

LEITURA 

 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação do leitor literário 

Narrativas curtas originais que possam 
servir como apoio para 
consolidação/ampliação do repertorio 
acerca dos dias da semana e meses do 
ano bem como apresentação de 
repertorio sobre as estações do ano 

(EF04LI09BRU) Identificar o assunto do 

texto, bem como localizar repertório lexical 

relativo a dias da semana, meses e estações 

do ano. 

Prática de leitura 
Dias da semana, meses do ano e 

números.  

(EF04LI10BRU) Conhecer a organização de 
um calendário na língua inglesa (impresso/ 
ou digital). 
 

 
DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

Manifestações 

culturais 

Estações do ano nos 

hemisférios norte e sul 

Características das estações do ano e 

ocorrências opostas nos hemisférios 

norte e sul.  

(EF04LI11BRU) Explorar ambientes virtuais 

em língua inglesa a fim de compreender as 

características das estações do ano, bem 

como a ocorrências opostas nos 

hemisférios. 

4º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

4
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 

ORALIDADE 

 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) acerca de partes da 

casa e objetos.  

(EF04LI12BRU) Retomar e ampliar 
repertório lexical sobre partes da casa e 
objetos. 

Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Diálogos curtos enfatizando o uso das 
estruturas: 

There is /  There are 

(EF04LI13BRU) Formular frases indicando 
quais objetos existem dentro de uma casa a 
partir da análise de sua imagem. 



 
 

 
 

 
Produção oral Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Preposições indicando posição: “in, 

under, behind, in front of, between, 

on, etc.” 

(EF04LI14BRU) Utilizar recursos e 
repertório linguísticos apropriados para 
falar sobre a posição de determinados 
objetos dentro de uma casa. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero legenda 
fotográfica.  
Proporcionar aos educandos textos a 
serem utilizados como referência para 
instrumentalizar a produção escrita. 

(EF04LI15BRU) Organizar ideias, 

selecionando-as em função da estrutura e 

do objetivo do gênero textual legenda 

fotográfica. 

 

Práticas de 
escrita 

 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

Gênero textual: legenda fotográfica 

(EF04LI16BRU) Produzir a legenda 

fotográfica da família de uma personalidade 

em conjunto com o professor e colegas da 

sala, retomando e ampliando o repertório 

linguístico acerca dos membros da família. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 
Construção de repertório 

lexical 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudio) que abordem 

repertório lexical referente a membros 

da família.  

(EF04LI17BRU) Retomar e ampliar 
repertório lexical relativo a membros da 
família. 

  
LEITURA 

 

 

Práticas de 

leitura e 

construção de 

repertório 

lexical 

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 

Gênero textual: Tirinhas 
(Tirinha que aborde vocabulário acerca 
de partes e objetos da casa ou 
membros da família) 

(EF04LI18BRU) Identificar o assunto 

principal da tirinha. 

(EF04LI19BRU) Localizar informações 
específicas no texto: partes e objetos da 
casa ou membros da família. 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Manifestações 

culturais Configurações familiares ao 

redor do mundo 

Ampliação do repertório lexical acerca 

dos membros de uma família. 

(Ex: stepmother; stepfather) 

(EF04LI20BRU) Conhecer configurações 

familiares diversas de diferentes povos e 

culturas, falantes de diversas línguas, por 

meio da Língua Inglesa.  

 



 
 

 
 

4º ano 

3º bimestre   
Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

4
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
   

   
   

   
   

   
   

  

ORALIDADE 

 
Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) sobre roupas e 

calçados.  

(EF04LI21BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios sobre roupas e calçados para 
compreender texto oral. 

 

Produção oral 
Produção de textos orais com a 

mediação do professor 
Roupas e calçados. 

(EF04LI22BRU) Utilizar recursos e 

repertório linguísticos apropriados para 

falar sobre suas preferências em relação a  

roupas e calçados. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias Características do gênero receita 

culinária. 

(EF04LI23BRU) Organizar ideias, 

selecionando-as em função da estrutura e 

do objetivo do gênero textual receita 

culinária.  

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

Gênero textual: receita culinária 

(Sugestão: receita de salada de frutas, 

vitaminas, sopas, etc.) 

(EF04LI24BRU) Escrever uma receita que 

tenha como ingredientes principais frutas 

ou legumes. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Estudo do 

léxico 

 

Construção de repertório 

lexical 

 

Adjetivos: 

Clean/dirty; old/new; wet/dry; 
cheap/expensive;  

(EF04LI25BRU) Adjetivar roupas e calçados.  

Análise de materiais orais (vídeos, 
músicas e áudios). 

(EF04LI26BRU) Reconhecer a presença de 
repertório lexical referente a roupas e /ou 
calçados adjetivados. 

LEITURA 
 

 

Práticas de 

leitura e 

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 
Textos informativos originais que 
possam servir como apoio para 

(EF04LI27BRU) Reconhecer a organização 

textual do texto informativo, possíveis 

palavras cognatas e seu assunto principal. 



 
 

 
 

construção de 

repertório 

lexical 

identificação de repertório relativo a 
frutas ou legumes. 

(EF04LI28BRU) Localizar informações 
específicas no texto: repertório linguístico 
acerca de frutas ou legumes. 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Manifestações 

culturais Receitas culinárias  
Pesquisa sobre receitas culinárias em 

diferentes culturas. 

(EF04LI29BRU) Pesquisar receitas em 
diferentes culturas que façam uso de frutas 
ou legumes como ingredientes principais, 
problematizando a interculturalidade. 

4º ano 

4º bimestre  
 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

4
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
   

   
 

ORALIDADE 

 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Vídeos, de articulação clara, sobre 

animais da fazenda. 

(EF04LI30BRU) Reconhecer, com apoio de 
palavras cognatas e pistas do contexto 
discursivo, os animais da fazenda 
abordados no texto. 

 
Produção oral 

 
 

Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Textos descritivos sobre animais da 

fazenda. 

(EF04LI31BRU) Planejar breve 
apresentação sobre animais da fazenda, 
compartilhando-a oralmente com o grupo. 

 
Interação 
discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Atividade lúdica: bingo dos animais 
 

(EF04LI32BRU) Identificar os animais da 
fazendo, interagindo socialmente com os 
colegas, auxiliando-os nas suas dificuldades. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias Características do gênero textual 

tirinha. 

(EF04LI33BRU) Retomar as características 

do gênero textual tirinha e organizar idéias 

utilizando os animais da fazenda como 

personagens. 

  
Gênero textual: tirinha 

(EF04LI34BRU) Produzir tirinha, em  

colaboração com colegas e com o professor, 



 
 

 
 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

que inclua os animais da fazenda e articule 

aprendizados prévios. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 
Lugares e estabelecimentos de uma 

cidade. 

(EF04LI35BRU) Construir repertório lexical 

relativo a lugares e estabelecimentos de 

uma cidade. 

 
 

LEITURA 
 

 

 

Práticas de 

leitura e 

pesquisa 

 

 

Objetivos de leitura com 

mediação do professor 

Interpretação global do texto a partir 
de palavras-chave, cognatos e 
possíveis apoios visuais acerca de 
lugares e estabelecimentos. 

(EF04LI36BRU) Selecionar, em um texto, 
informações sobre lugares e 
estabelecimentos. 

Leitura de textos digitais para 

estudo com mediação do 

professor 

Textos de fontes confiáveis, nos meios 
digitais disponíveis, que discorram 
acerca de lugares e estabelecimentos 
de determinada cidade do mundo. 

(EF04LI37BRU) Escolher, em ambientes 
virtuais, textos curtos em língua inglesa, de 
fontes confiáveis para estudo/ pesquisa 
escolar sobre lugares e estabelecimentos de 
determinada cidade do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

5
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 
 

Interação 
discursiva 

Convívio social 

 Uso de expressões: Can you help me, 

please?;  Can you repeat, please? How 

can I say...in English? What´s the 

meaning of...? 

(EF05LI01BRU) Participar de interações 
orais, utilizando expressões para solicitar 
ajuda do professor a fim de esclarecer 
dúvidas. 

 
Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) sobre comidas e 

bebidas.  

(EF05LI02BRU) Reconhecer, com o apoio de 
pistas do contexto discursivo, os vocábulos 
referentes a comidas e bebidas na língua 
inglesa. 

 

Produção oral 
Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Ampliação de repertório lexical 
relativo a comidas e bebidas e suas 
classificações como saudável ou não 
saudável. 

(EF05LI03BRU) Classificar comidas e 

bebidas como saudáveis ou não saudáveis, 

mobilizando conhecimentos prévios. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias Listar exemplos de refeições saudáveis 

(EF05LI04BRU) Pesquisar na língua materna 

e organizar as informações sobre refeições 

saudáveis. 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

Elaboração de um cardápio saudável 
contendo café da manhã, almoço e 
jantar. 

 (EF05LI05BRU) Construir um cardápio 

saudável contendo café da manhã, almoço 

e jantar. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 
Construção de repertório 

lexical 

Países 
(EF05LI06BRU) Construir repertório lexical 
relativo a países. 

Nacionalidades 
(EF05LI01BRU) Construir repertório lexical 
relativo a nacionalidades. 



 
 

 
 

LEITURA 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação do leitor literário 

Narrativas curtas originais que possam 
servir como apoio para 
consolidação/ampliação do repertório 
acerca dos países e nacionalidades. 

(EF05LI07BRU) Identificar o assunto do 

texto, bem como localizar repertório lexical 

relativo a países e nacionalidades. 

Prática de leitura Atlas (impresso ou online) 
(EF05LI08BRU) Conhecer a organização de 
um atlas na língua inglesa (impresso/ ou 
digital) 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

Comunicação 

intercultural 
Variação linguística  

Análise de vídeos ou áudios contendo 

pessoas de diferentes países se 

comunicando em inglês, de modo a 

demonstrar a existência das 

variedades linguísticas. 

(EF05LI09BRU) Explorar modos de falar em 

língua inglesa, reconhecendo a variação 

linguística como fenômeno natural das 

línguas.  

5º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

5
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 

ORALIDADE 

 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) acerca das horas e 

minutos. 

(EF05LI10BRU) Retomar e ampliar 
repertório lexical sobre horas e minutos. 

Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Diálogos enfatizando o uso das 
estruturas: 

What time is it, please? 

It´s (two) o´clock. 

It´s noon. 

It´s midnight.  

(EF05LI11BRU) Formular frases 
perguntando e respondendo sobre as 
horas. 

 
Produção oral Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Descrição da rotina diária. 

(Exemplo: I  go to school at 7 o´clock) 

(EF05LI12BRU) Utilizar recursos e 
repertório linguísticos apropriados para 
falar sobre sua rotina diária com base em 
horários predeterminados. 



 
 

 
 

ESCRITA 

 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero agenda 
diária. 
(Proporcionar aos educandos textos a 
serem utilizados como referência para 
instrumentalizar a produção escrita.)  

(EF05LI13BRU) Organizar ideias, 

selecionando-as em função da estrutura e 

do objetivo do gênero textual agenda diária.  

 

Práticas de 
escrita 

 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

Gênero textual: agenda diária 

(EF05LI14BRU) Produzir uma agenda diária, 

com as principais atividades, em horários 

predeterminados, retomando e ampliando 

o repertorio linguístico acerca das horas. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 
Construção de repertório 

lexical 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudio) que abordem 

repertório lexical referente a 

profissões.   

(EF05LI15BRU) Retomar e ampliar 
repertório lexical relativo a profissões. 

  
LEITURA 

 

Práticas de 

leitura e 

construção de 

repertório 

lexical 

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 

Textos curtos originais e de fontes 
confiáveis que trabalhem a temática 
das profissões. 

(EF01LI12BRU) Identificar o assunto de um 

texto, reconhecendo sua organização 

textual e possíveis palavras cognatas. 

(EF05LI17BRU) Localizar informações 
específicas no texto: profissões 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

Manifestações 

culturais 

Diferenças de horários no Brasil 

e no mundo 
Fuso horário 

(EF05LI18BRU) Compreender que existem  

diferenças de horários dentro do Brasil e 

entre países. 

5º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

5
º 

an
o

 

3
º 

b
im

es
tr

e
   

   
 

ORALIDADE 

 
 

Compreensão 
oral 

 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Análise de materiais orais (vídeos, 

músicas e áudios) sobre 

personalidades do esporte. 

(EF05LI19BRU) Mobilizar conhecimentos 
prévios sobre esportes para compreender 
texto oral. 



 
 

 
 

Interação 
discursiva 

Práticas investigativas 

Entrevista, a partir de elaboração de 

roteiro prévio, para perguntar e 

responder a respeito de práticas 

esportivas presentes na rotina dos 

colegas de turma. 

(EF05LI20BRU) Entrevistar os colegas para 
conhecer suas rotinas esportivas. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias Características do gênero blog 

(EF05LI21BRU) Organizar ideias, 

selecionando-as em função da estrutura e 

do objetivo do gênero textual blog. 

Práticas de 
escrita 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. Gênero textual: blog 

 

(EF05LI22BRU) Escrever um blog em 

conjunto com o professor e colegas da sala, 

representando as preferências de roupas, 

sapatos e acessórios da turma em relação à 

moda urbana. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Gramática Presente contínuo 

 

Produção e compreensão de textos 
orais e escritos sobre práticas 
esportivas a partir da utilização do 
presente contínuo. 

(EF05LI23BRU) Utilizar o presente contínuo 
para descrever ações em progresso 
relacionadas a práticas esportivas. 

LEITURA 

 

 

 

 

Estratégias de 

leitura 

Hipóteses sobre a finalidade de 

um texto 
Reconhecimento de características do 

gênero textual anúncio publicitário. 

(EF05LI24BRU) Formular hipóteses sobre a 

finalidade de um anúncio publicitário em 

língua inglesa, com base em sua estrutura, 

organização textual e pistas gráficas.  

Compreensão geral e específica 

(skimmimg, scanning) 

Textos curtos originais do gênero 
anúncio publicitário relacionado a 
práticas esportivas. 

(EF05LI25BRU) Identificar o assunto do 

anúncio publicitário, reconhecendo sua 

organização textual e palavras cognatas. 



 
 

 
 

Identificação de informações 
específicas relacionadas a práticas 
esportivas. 

(EF05LI26BRU) Localizar informações 

específicas no anúncio publicitário. 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Manifestações 

culturais 
Roupas em diferentes culturas 

Trajes, vestimentas e ornamentos 

diversos. 

(EF05LI27BRU) Pesquisar sobre roupas em 
diferentes culturas, problematizado a 
interculturalidade. 

5º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

5
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Vídeos, de articulação clara, sobre 

animais marinhos 

(EF05LI28BRU) Reconhecer, com apoio de 
palavras cognatas e pistas do contexto 
discursivo, os animais marinhos abordados 
no texto.  

 
Produção oral 

 

Produção de textos orais com a 

mediação do professor 

Textos descritivos sobre animais 

marinhos. 

(EF05LI29BRU) Planejar breve 
apresentação sobre animais marinhos, 
compartilhando-a oralmente com o grupo. 

 
Interação 
discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Atividade lúdica sobre os animais 
marinhos, como por exemplo: 

“What´s missing?” 

(EF05LI30BRU) Reconhecer os animais 
marinhos e interagir socialmente com os 
colegas. 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Características do gênero textual 
tirinha 

(EF05LI31BRU) Retomar as características 

do gênero textual tirinha e organizar ideias 

utilizando os animais marinhos na narrativa. 

 

Práticas de 
escrita 

 

Produção de texto escrito, com 
a mediação do professor. 

Gênero textual: tirinha 

(EF05LI32BRU) Produzir, em colaboração 

com colegas e com o professor, tirinha que 

utilize os animais marinhos na narrativa, 

articulando aprendizados prévios. 



 
 

 
 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 
Férias 

(EF05LI33BRU) Construir repertório lexical 

relativo a atividades que os alunos 

costumam realizar durante as férias, bem 

como objetos utilizados nessas atividades. 

 
 

LEITURA 
 

 

Práticas de 

leitura e fruição Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 
Poema 

(EF05LI34BRU) Apreciar poemas na língua 
inglesa como forma de valorizar o 
patrimônio cultural produzido em língua 
inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular de LÍNGUA INGLESA / Currículo Comum para o Ensino Fundamental de acordo com a BNCC 

6º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

6
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interação 
discursiva 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

Cumprimentos, saudações e 

despedidas (linguagem de sala de aula 

a ser utilizada ao longo do ano); 

Apresentação pessoal; informações 

pessoais (Perguntar e dizer o nome); 

diálogos com interação dirigida, 

norteados por temas concretos e 

familiares ao educando; situações de 

interação teatralizadas e lúdicas, 

simulando o cotidiano. 

(EF06LI01) Interagir em situações de 
intercâmbio oral, demonstrando iniciativa 
para utilizar a língua inglesa. 

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

 

Utilização de expressões para solicitar 
ajuda do professor a fim de esclarecer 
dúvidas (How do you say... in English?;  
Can you help me, please?; Can you 
repeat, please? What’s the meaning of 
...?, Sorry, I don’t understand; Can you 
spell it, please?). 

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em 

língua inglesa sobre o que não entendeu e o 

significado de palavras ou expressões 

desconhecidas. 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS 

 
 

Estudo do 
léxico 

  
 

 
Construção  de  repertório 

lexical 
 
 

Verbos de ação focados no cotidiano 
da sala de aula; elaboração de lista 
coletiva com os alunos; solicitação de 
consulta ao dicionário e a outros meios 
digitais na busca de repertórios que 
não foram contemplados inicialmente.  
 

 
 
(EF06LI16) Construir repertório relativo às 
expressões usadas para o convívio social e o 
uso da língua inglesa em sala de aula. 



 
 

 
 

Pronúncia 

Análise de materiais orais (vídeos, 
músicas e áudios), de várias 
pronúncias, de falantes nativos de 
países que têm a língua inglesa como 
primeira língua, e de falantes de outros 
países. Estudo de cognatos e falsos 
cognatos. Valorização do conceito de 
língua franca. 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e 
diferenças na pronúncia de palavras da 
língua inglesa e da língua materna e/ou 
outras línguas conhecidas. 

 
Gramática 

 

 
 
 
 

Presente Simples e contínuo 
(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) 
 

Práticas de uso do verbo “to be”: 
Afirmativa: She is... 
Negativa: She is not (isn't)... 
Interrogativa: Is she ...? 
Aproveitamento de vivências do 
educando para construção de 
estruturas orais e ou escritas, a fim de 
que o educando aproprie-se desse 
conhecimento de maneira sólida e 
significativa. 

(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo 
para identificar pessoas (verbo to be) e 
descrever rotinas diárias. 

Produção e compreensão de textos 
orais e escritos a partir da utilização do 
presente contínuo. Proporcionar a 
análise e a reflexão através do uso. 
Aproveitamento de vivências do 
educando. 

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para 
descrever ações em progresso. 
 

LEITURA 
 

 

Estratégias de 

leitura 

 
 

Hipóteses sobre a finalidade de 
um texto 

 
 

Reconhecimento de características do 
gênero. Pode-se utilizar textos em 
diversas línguas, para que o educando 
fixe sua atenção, principalmente, às 
características do gênero. (cartas, 
embalagens, receitas, anúncios 
publicitários, etc.) Pode-se utilizar o 
apoio de imagens.  

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a 
finalidade de um texto em língua inglesa, 
com base em sua estrutura, organização 
textual e pistas gráficas. 



 
 

 
 

 
 
 
 

Compreensão geral e específica 
(Skimming, scanning) 

 
 
 

Textos curtos originais e de fontes 
confiáveis que possam servir como 
apoio para futuras produções textuais 
do educando no que se refere a 
gênero. Gêneros textuais: HQs, 
receitas, letras de música, poemas, 
notícias, convites e textos correlatos. 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um 
texto, reconhecendo sua organização 
textual e palavras cognatas. 

Identificação das características do 
gênero apresentado, utilizando-o 
como apoio para identificação de 
informações específicas. 

(EF06LI09) Localizar informações 
específicas em texto. 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

A língua inglesa 

no mundo 

 
 

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

oficial 
 

Análise e reflexão da língua a partir de 
práticas de uso em que o aluno tenha 
contato com informações sobre os 
falantes do inglês nos diversos lugares 
onde a língua seja utilizada; percepção 
da abrangência da língua inglesa no 
mundo, bem como valorização do 
conceito de língua franca. 

(EF06LI24) Investigar o alcance da língua 
inglesa no mundo: como língua materna 
e/ou oficial (primeira ou segunda língua). 

6º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

6
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

 

Interação 
discursiva 

 

Construção de laços afetivos e 
convívio social 

 
 

Entrevistas e diálogos com os colegas 

acerca de suas famílias, amigos, escola 

e comunidade. Utilização de 

expressões para perguntar e responder 

sobre quem são os amigos e pessoas da 

família. (Who is Laura? / How old is 

she?); Utilização de expressões para 

perguntar e responder sobre a 

residência e sobre a escola. (Where do 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, 
perguntando e respondendo sobre a 
família, os amigos, a escola e a comunidade. 



 
 

 
 

you live? Where is your house? Where 

is your school?). 

ESCRITA 

 
 

Estratégias de 
escrita: pré-

escrita 
 

 
 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

(brainstorming) 

Elaboração coletiva de uma lista com 
os alunos e, posteriormente, 
ampliação da mesma a partir de apoio 
do professor e do uso de diferentes 
meios de pesquisa disponíveis, tais 
como dicionários e internet.  

(EF06LI13) Listar ideias para a produção de 
textos, levando em conta o tema e o 
assunto. 

 
 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

Funções do texto, destinatário e 
intenções, procurando o envolvimento 
do educando em uma situação real do 
dia a dia. Proporcionar ao educando 
textos a serem utilizados como 
referência para instrumentalizar a 
produção escrita. 

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

 
 

Práticas de 
escrita 

 

 

 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com a 

mediação do professor. 

 

Apresentação das características 
principais de cada gênero trabalhado; 
leitura de textos modelos para 
repertoriar a produção escrita; 
proposta de escrita de um texto sobre 
tema familiar ao educando. 

(EF06LI15) Produzir textos escritos em 
língua inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, blogs, agendas, fotos-
legendas, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, 
preferências e rotinas, sua comunidade e 
seu contexto escolar. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico Construção de repertório 

lexical 

Verbos de ação focados no cotidiano 
global do aluno; elaboração de lista 
coletiva com os alunos; solicitação de 
consulta ao dicionário e a outros meios 
digitais na busca de repertórios que 
não foram contemplados inicialmente.  

(EF06LI17) Construir repertório lexical 
relativo a temas familiares (escola, família, 
rotina diária, atividades de lazer, esportes, 
entre outros). 



 
 

 
 

 

Gramática 

 
 

Imperativo 

Análise e reflexão de textos orais e 
escritos caracterizados pela utilização 
dos verbos no imperativo. (Ex: gênero 
receitas, gênero manual de instruções, 
etc.). Construção de frases e 
expressões no modo  imperativo, tais 
como: come here; stand up; go away; 
close the door. 

(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo 
em enunciados de atividades, comandos e 
instruções. 

  
LEITURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégias de 
leitura 

 

 
 

Hipóteses sobre a finalidade de 
um texto 

 
 

Reconhecimento de características do 
gênero. Podem ser utilizados textos em 
diversas línguas, para que o educando 
fixe sua atenção, principalmente, às 
características do gênero, tais como: 
cartas, embalagens, receitas, anúncios 
publicitários, etc. Pode-se utilizar o 
apoio de imagens.  
 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a 
finalidade de um texto em língua inglesa, 
com base em sua estrutura, organização 
textual e pistas gráficas. 

 
 
 
 

Compreensão geral e específica 
(Skimming, scanning) 

 

Textos curtos originais e de fontes 
confiáveis que possam servir como 
apoio para futuras produções textuais 
do educando no que se refere a 
gênero. Gêneros textuais: HQs, 
receitas, letras de música, poemas, 
notícias, convites e textos correlatos. 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um 
texto, reconhecendo sua organização 
textual e palavras cognatas. 

Identificação das características do 
gênero apresentado, utilizando-o 
como apoio para localização de 
informações específicas. 

(EF06LI09) Localizar informações 

específicas em texto. 

 
DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

A língua inglesa 

no cotidiano da 

sociedade 

Presença da Língua Inglesa no 
cotidiano 

 

Palavras e expressões em inglês 
utilizadas em nosso dia a dia e sua 
esfera de circulação. Atenção aos 
estrangeirismos (shopping, mouse, 
fashion, etc.) e às gírias já incorporadas 
a nossa língua (brother, etc.).  

(EF06LI25) Identificar a presença da língua 
inglesa na sociedade brasileira/ 
comunidade (palavras, expressões, 
suportes e esferas de circulação e consumo) 
e seu significado. 



 
 

 
 

brasileira / 

comunidade 

Proporcionar uma tempestade de 
ideias com os termos da língua inglesa 
que já tenham sido absorvidos por 
nossa cultura. 

6º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

6
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

Compreensão 

oral 

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

 
 

Diálogos curtos que fazem parte do 
cotidiano do educando com uso de 
cognatos e palavras da Língua Inglesa 
já incorporadas à Língua Portuguesa e 
conhecidas pelos alunos para facilitar a 
compreensão global do texto (pen 
drive, mouse, videogame, etc.).  

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de 
palavras cognatas e pistas do contexto 
discursivo, o assunto e as informações 
principais em textos orais sobre temas 
familiares. 

ESCRITA 

 
 

Estratégias de 
escrita: pré-

escrita 
 

 
 

Planejamento do texto: 
organização de ideias 

(brainstorming) 

Elaboração coletiva de uma lista com 
os alunos e, posteriormente, 
ampliação da mesma a partir de apoio 
do professor e do uso de diferentes 
meios de pesquisa disponíveis, tais 
como dicionários e internet.  

(EF06LI13) Listar ideias para a produção de 
textos, levando em conta o tema e o 
assunto. 

 
 

Planejamento do texto: 

organização de ideias 

Funções do texto, destinatário e 
intenções, procurando o envolvimento 
do educando em uma situação real do 
dia a dia. Proporcionar ao educando 
textos a serem utilizados como 
referência para instrumentalizar a 
produção escrita. 

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

 
 

Práticas de 
escrita 

 Apresentação das características 
principais de cada gênero trabalhado; 
leitura de textos modelos para 
repertoriar a produção escrita; 

(EF06LI15) Produzir textos escritos em 
língua inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, blogs, agendas, fotos-
legendas, entre outros), sobre si mesmo, 



 
 

 
 

 

 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com a 

mediação do professor. 

 

proposta de escrita de um texto sobre 
tema familiar ao educando. 

sua família, seus amigos, gostos, 
preferências e rotinas, sua comunidade e 
seu contexto escolar. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

Gramática 

 
 
 
 
 

Genitivo (´s) 
 
 
 
 
 

Utilização do “genitive case”  para 
seres animados exemplificando com 
casos do cotidiano: My neighbor's 
house. The children's toys. Articulação 
com as propostas de produção e 
compreensão de textos orais e 
escritos, sendo importante a utilização 
do caso genitivo por meio de 
apóstrofos, para que o aluno se 
aproprie desse conhecimento de 
maneira sólida e significativa. Análise e 
a reflexão através do uso. 

(EF06LI22) Descrever relações por meio do 
uso de apóstrofo (’) + s. 

LEITURA 
 

 Práticas de 

leitura e 

construção de 

repertório 

lexical 

 

 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora 

 

Lista com palavras de interesse do 
educando, utilizando o dicionário em 
sua versão on-line ou tradicional, 
observando a polissemia e o uso mais 
adequado das palavras dependendo do 
contexto pretendido. Pode-se propor a 
construção de uma listagem temática 
(comidas, materiais escolares, etc).  

(EF06LI10) Conhecer a organização de um 
dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) 
para construir repertório lexical. 

Utilização de meios digitais na busca de 
aplicação de repertório propiciando a 
pesquisa. Pode-se buscar, com o apoio 
das tecnologias e projetos específicos, 
a interação com falantes estrangeiros. 

(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou 
aplicativos para construir repertório lexical 
na língua inglesa. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

A língua inglesa 

no cotidiano da 

sociedade 

brasileira / 

comunidade 

Presença da Língua Inglesa no 
cotidiano 

 

Análise da influência das culturas dos 
países de língua inglesa em nossa 
sociedade (Halloween, Black Friday, 
etc.) Utilização de texto sobre os temas 
para instrumentalizar os educandos e 
propiciar a reflexão sobre estas 
influências.  

(EF06LI26) Avaliar, problematizando 
elementos/produtos culturais de países de 
língua inglesa absorvidos pela sociedade 
brasileira/comunidade. 

6º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

6
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 
 
 
 
 

 
Produção oral 

 
 

 
 
 
 
 
 

Produção de textos Orais, com 
a mediação do professor 

Descrição de colegas, família e de si 
mesmo (Bob is tall. He is friendly. My 
brother Mark is smart. He is nice too. 
My hair is black, I like...). Levar o aluno 
a reflexão das diferentes 
características e o respeito às mesmas. 
Salientar diferenças entre descrições 
físicas e psicológicas. 

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da 
língua inglesa para falar de si e de outras 
pessoas, explicitando informações pessoais 
e características relacionadas a gostos, 
preferências e rotinas. 

Textos descritivos ou narrativos a fim 
de praticar vocabulário anteriormente 
estudado.  Uso de tecnologias 
possibilitando interação com falantes 
estrangeiros. 

(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a 
família, a comunidade e a escola, 
compartilhando-a oralmente com o grupo. 

 
 
 

ESCRITA 

 
 

Estratégias de 
escrita: pré-

escrita 
 

 
 

Planejamento do texto: 

organização de ideias 

Funções do texto, destinatário e 
intenções, procurando o envolvimento 
do educando em uma situação real do 
dia a dia. Proporcionar ao educando 
textos a serem utilizados como 
referência para instrumentalizar a 
produção escrita. 

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



 
 

 
 

 
 

Práticas de 
escrita 

 

 

 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com a 

mediação do professor. 

 

Apresentação das características 
principais de cada gênero trabalhado; 
leitura de textos modelos para 
repertoriar a produção escrita; 
proposta de escrita de um texto sobre 
tema familiar ao educando. 

(EF06LI15) Produzir textos escritos em 
língua inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, blogs, agendas, fotos-
legendas, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, 
preferências e rotinas, sua comunidade e 
seu contexto escolar. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Gramática 

 
Adjetivos  possessivos 

 

Utilização dos adjetivos possessivos 
(my, your, his, her, its, our, your, their) 
com explicitação exemplificada de seu 
uso no cotidiano.  

(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, 
os adjetivos possessivos. 
 
 

LEITURA 
 

 
Atitudes e 

disposições 
favoráveis do 

leitor 

 
Partilha de leitura, com 
mediação do professor 

 
 

Confronto de opiniões, comparação 
sobre leituras realizadas e sobre as 
características dos textos lidos. Gênero 
textual oral: roda de 
conversa/entrevista. (com a mediação 
do professor em português e inglês, 
privilegiando a língua inglesa). 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, 
compartilhando suas ideias sobre o que o 
texto informa/comunica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

7
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 
 
 
 
 

Interação 
discursiva 

 

 

 

 

Funções e usos da língua 

inglesa: convivência e 

colaboração em sala de aula 

Brincadeiras (que vão desde jogos 

tradicionais como o jogo da velha, 

forca, bingo de palavras, jogos de 

tabuleiro do tipo “snakes and ladders”) 

até passatempos (como palavras 

cruzadas, caça-palavras, “encontre as 

diferenças”, entre outros). Utilização 

de palavras, frases e expressões, 

buscando a inter-relação participativa 

nas atividades desenvolvidas. 

(EF07LI01) Interagir em situações de 

intercâmbio oral para realizar as atividades 

em sala de aula, de forma respeitosa e 

colaborativa, trocando ideias e engajando-

se em brincadeiras e jogos. 

ESCRITA 

 

 

 

 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita e escrita 

 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita, com 

mediação do professor 

Características dos gêneros, com foco 

na intenção do texto e no público alvo, 

propiciando textos que possam servir 

de modelo para os alunos, 

repertoriando-os. Trabalhar com 

momentos coletivos e individuais na 

produção. 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 

função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte).  

 

 

 

Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, com 

mediação do professor 

 

Planejamento do texto, levando em 

conta a ordem dos tópicos de forma a 

atenderem a coerência e a coesão do 

texto, bem como suas características e 

estruturação. Propiciar textos que 

possam servir de modelo paras os 

alunos, repertoriando-os. Trabalhar 

com momentos coletivos e individuais 

na produção. 

(EF07LI13) Organizar texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos ou 

tópicos e subtópicos, explorando as 

possibilidades de organização gráfica, de 

suporte e de formato do texto. 



 
 

 
 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 

 

Apresentação de textos a serem 

utilizados como referência pelo 

educando, explicitando o repertório 

lexical desejado. Recomenda-se que a 

habilidade seja consolidada pelas 

práticas de uso, análise e reflexão da 

língua. 

(EF07LI15) Construir repertório lexical 

relativo a verbos regulares e irregulares 

(formas no passado), preposições de tempo 

(in, on, at) e conectores (and, but, because, 

then, so, before, after, entre outros). 

LEITURA 
 

 

 

 

 

 

Estratégias de 

leitura 

Compreensão geral e 
específica: leitura rápida 

(Skimming, scanning) 
 

Interpretação global do texto a partir 

de palavras-chave, cognatos e 

possíveis apoios visuais, bem como 

compreensão das características do 

gênero utilizado. 

(EF07LI06) Antecipar o sentido global de 

textos em língua inglesa por inferências, 

com base em leitura rápida, observando 

títulos, primeiras e últimas frases de 

parágrafos e palavras-chave repetidas. 

Construção do sentido global 

do texto 

 

Interpretação global do texto a partir 

de palavras-chave, cognatos e 

possíveis apoios visuais. Estudo das 

características do gênero utilizado de 

modo a auxiliar no entendimento 

global do texto. 

(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto 

(parágrafos) para construir seu sentido 

global. 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

 

A língua inglesa 

no mundo 

 

 

 

A língua inglesa como língua 

global na sociedade 

contemporânea 

Análise e reflexão da língua a partir das 

práticas sociais de uso no mundo de 

hoje, como o fato de ser possível se 

comunicar em inglês mesmo em um 

país em que essa não seja a língua 

oficial. Deve-se levar em conta a língua 

inglesa enquanto língua franca.  Pode-

se promover um debate, em uma 

situação híbrida, Língua Portuguesa e 

Inglesa sobre o tema, com o apoio do 

professor. 

(EF07LI21) Analisar o alcance da língua 

inglesa e os seus contextos de uso no 

mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

7º ano 

2º bimestre 



 
 

 
 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

7
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

 

Interação 

discursiva Práticas investigativas 

Entrevista, a partir de elaboração de 

roteiro, com utilização de expressões 

para perguntar e responder sobre 

quem são os amigos e pessoas da 

família. (Who is Mark? How old is he?) 

Utilização de expressões para 

perguntar e responder sobre a 

residência e sobre a escola. (Where do 

you live? Where is your house? Where 

is your school?).  Promover situações 

de interação teatralizadas, simulando 

o cotidiano.  

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para 

conhecer suas histórias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITA 

Estratégia de 
escrita: pré-

escrita e escrita 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita, com 

mediação do professor 

 

 

Características dos gêneros, com foco 

na intenção do texto e no público alvo, 

propiciando textos que possam servir 

de modelo para os alunos, 

repertoriando-os. Trabalhar com 

momentos coletivos e individuais na 

produção. 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 

função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte). 

Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, com 

mediação do professor 

 

 

 

Planejamento do texto, levando em 

conta a ordem dos tópicos de forma a 

atenderem a coerência e a coesão do 

texto, bem como suas características e 

estruturação. Propiciar textos que 

possam servir de modelo paras os 

alunos, repertoriando-os. Trabalhar 

com momentos coletivos e individuais 

na produção. 

(EF07LI13) Organizar texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos ou 

tópicos e subtópicos, explorando as 

possibilidades de organização gráfica, de 

suporte e de formato do texto. 



 
 

 
 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 

 

Polissemia 

Apresentação das palavras em inglês 

com o maior valor polissêmico. 

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico 

de palavras de acordo com o contexto de 

uso. 

 

 

Gramática 

Pronomes do caso reto e do 

caso oblíquo 

 

 

Pronomes Caso Reto: I, YOU, HE, SHE, 

IT, WE, YOU e THEY.  

Pronomes Caso Oblíquo: ME, YOU, 

HIM, HER, IT, US, YOU e THEM. 

Análise e a reflexão através do uso, 

bem como demonstração das várias 

formas de uso e intencionalidade. 

(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto 

utilizando pronomes a eles relacionados. 

 
 

LEITURA 
 

 

 

 

Estratégias de 

leitura Compreensão geral e 
específica: leitura rápida 

(Skimming, scanning) 
 

 

Interpretação global do texto a partir 

de palavras-chave, cognatos e 

possíveis apoios visuais, bem como 

compreensão das características do 

gênero utilizado. 

(EF07LI06) Antecipar o sentido global de 

textos em língua inglesa por inferências, 

com base em leitura rápida, observando 

títulos, primeiras e últimas frases de 

parágrafos e palavras-chave repetidas. 

Interpretação específica de partes do 

texto a partir de palavras-chave, 

cognatos e possíveis apoios visuais, 

bem como compreensão das 

características do gênero utilizado. 

(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões)-

chave de partes de um texto em língua 

inglesa (parágrafos). 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

 

Comunicação 

intercultural 

 

Variação linguística 

Vídeos ou áudios, pessoas de 

diferentes lugares se comunicando em 

inglês, de modo a demonstrar as 

variedades linguísticas existentes nos 

falantes e se familiarizar com elas, o 

que ajuda a lidar com o assunto sem 

preconceitos. Sugerem-se propostas 

que provoquem a reflexão e o debate 

de seu conteúdo. Devido à restrição 

linguística do estudante, é esperado 

que esse debate aconteça em língua 

materna. 

(EF07LI22) Explorar modos de falar em 

língua inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como 

fenômeno natural das línguas. 



 
 

 
 

7º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

7
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

 

Compreensão 

oral 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios. 

Gêneros que facilitem o entendimento 

do educando com textos curtos, de 

articulação clara e lenta, que tragam 

temas previsíveis que dialoguem com o 

conhecimento já construído. 

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos 

prévios para compreender texto oral. 

Compreensão de textos orais 

de cunho descritivo ou 

narrativo 

Textos curtos, com apoio visual e que 

facilitem a identificação nas mídias 

utilizadas. Configura-se em uma boa 

oportunidade para a inserção de 

clássicos da Literatura Norte-

Americana e Britânica, ainda que com 

a utilização de pequenos textos, tais 

como peças de teatro e filmes (Romeu 

and Juliet, Macbeth etc). 

(EF07LI04) Identificar o contexto, a 

finalidade, o assunto e os interlocutores em 

textos orais presentes no cinema, na 

internet, na televisão, entre outros. 

ESCRITA 

 

Estratégia de 

escrita: pré-

escrita e escrita 

 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita, com 

mediação do professor 

Características dos gêneros, com foco 

na intenção do texto e no público alvo, 

propiciando textos que possam servir 

de modelo para os alunos, 

repertoriando-os. Trabalhar com 

momentos coletivos e individuais na 

produção. 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 

função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte). 

 

Práticas de 

escrita 

 

 

 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com 

mediação do professor 

Estudo de diferentes gêneros textuais, 

que apresentem acontecimentos no 

passado, tais como: fábula, conto 

tradicional, biografia, conto de 

suspense, etc, a fim de 

instrumentalizar a criação dos 

educandos.  

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre 

fatos, acontecimentos e personalidades do 

passado (linha do tempo/ timelines, 

biografias, verbetes de enciclopédias, blogs, 

entre outros). 



 
 

 
 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Estudo do 

léxico 

 

 

Pronúncia 

Apresentação de lista de verbos 

regulares, bem como estudo da 

pronúncia da terminação “ed” dos 

verbos regulares e sua diferenciação 

no que diz respeito aos sons de 

(/id/,/d/,/t/) de acordo com o som que 

a procede. 

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de 

verbos regulares no passado (-ed). 

 

Gramática 

Passado simples e contínuo 

(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) 

Construção de frases com o passado 

simples e o passado contínuo no 

formato oral e escrito, mostrando 

relações de sequência e causalidade. 

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o 

passado contínuo para produzir textos orais 

e escritos, mostrando relações de sequência 

e causalidade. 

LEITURA 
 

 

 

Práticas de 
leitura e 
pesquisa 

 

 

 

Objetivos de leitura 

 

Interpretação do texto a partir de 

palavras-chave, cognatos e possíveis 

apoios visuais. Estudo das 

características do gênero utilizado de 

modo a auxiliar no entendimento 

global do texto. 

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a 

informação desejada como objetivo de 

leitura. 

 

 

Leitura de textos digitais para 

estudo 

Textos que contenham assuntos de 

interesse dos estudantes, em fontes 

confiáveis, nos meios digitais 

disponíveis.  Confrontar dois ou mais 

sites para que o educando possa 

avaliar o nível de confiabilidade que 

cada site pode apresentar. 

(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, 

textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas 

escolares. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Comunicação 

intercultural 

 

Variação linguística 

Vídeos ou áudios, pessoas de 

diferentes lugares se comunicando em 

inglês, de modo a demonstrar as 

variedades linguísticas existentes nos 

falantes e se familiarizar com elas, o 

que ajuda a lidar com o assunto sem 

preconceitos. Sugerem-se propostas 

que provoquem a reflexão e o debate 

de seu conteúdo. É esperado que esse 

debate aconteça em língua materna. 

(EF07LI23) Reconhecer a variação 

linguística como manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo. 

 

 

7º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

7
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 

Produção oral 

 

Produção de textos orais, com 

mediação do professor. 

Construção de repertório lexical 

relativo a verbos regulares e 

irregulares (EF07LI15) e aos estudos do 

passado simples e passado contínuo 

(EF07LI18), bem como utilização de 

estruturas adequadas ao tempo 

proposto (passado).  

(EF07LI05) Compor, em língua inglesa, 

narrativas orais sobre fatos, 

acontecimentos e personalidades 

marcantes do passado. 

ESCRITA 

 

Estratégia de 

escrita: pré-

escrita e escrita 

 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita, com 

mediação do professor 

 

Características dos gêneros, com foco 

na intenção do texto e no público alvo, 

propiciando textos que possam servir 

de modelo para os alunos, 

repertoriando-os. Trabalhar com 

momentos coletivos e individuais na 

produção. 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 

função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte). 



 
 

 
 

 

 

Práticas de 

escrita 

 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com 

mediação do professor 

 

Estudo de diferentes gêneros textuais, 

que apresentem acontecimentos no 

passado, tais como: fábula, conto 

tradicional, biografia, conto de 

suspense, etc, a fim de 

instrumentalizar a criação dos 

educandos.  

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre 

fatos, acontecimentos e personalidades do 

passado (linha do tempo/ timelines, 

biografias, verbetes de enciclopédias, blogs, 

entre outros). 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Gramática 

 

Verbo modal can 

 (presente e passado) 

Verbo modal “CAN” e “COULD”. 

Demonstração das várias formas de 

uso e intencionalidade. Articulação 

com as propostas de produção e 

compreensão de textos orais e 

escritos. 

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o 

verbo modal can para descrever habilidades 

(no presente e no passado). 

LEITURA 
 

 

 

 

Práticas de 
leitura e 
pesquisa 

 

 

Objetivos de leitura 

 

Interpretação global do texto a partir 

de palavras-chave, cognatos e 

possíveis apoios visuais. Estudo das 

características do gênero utilizado de 

modo a auxiliar no entendimento 

global do texto. 

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a 

informação desejada como objetivo de 

leitura. 

 

Leitura de textos digitais para 

estudo 

Textos que contenham assuntos de 

interesse dos estudantes, em fontes 

confiáveis, nos meios digitais 

disponíveis.  Confrontar dois ou mais 

sites para que o educando possa 

avaliar o nível de confiabilidade que 

cada site pode apresentar. 

(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, 

textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas 

escolares. 

 
Atitudes e 

disposições 
favoráveis do 

leitor 

 

Partilha de leitura 

Compartilhamento, comparação e 

confronto de opiniões sobre leituras 

realizadas e sobre as características dos 

textos lidos. Estimulação da verbalização, 

em língua inglesa, da síntese da história, 

com o apoio do professor. 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e 

informações sobre textos, lidos na sala de 

aula ou em outros ambientes. 

 



 
 

 
 

 

8º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

8
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 
 
 
 
 
 

Interação 
discursiva 

 

Negociação de sentidos (mal-

entendidos no uso da língua 

inglesa e conflito de opiniões) 

Utilização de frases, tais como: “Can 

you repeat?”, “I did not get your 

point.” “What do you mean by...?”  Os 

alunos devem conseguir desenvolver 

negociações de sentido e expor 

opiniões de maneira segura, com 

base em situações reais ou não sobre 

os colegas de sala. 

(EF08LI01A) Fazer uso da língua inglesa para 

resolver mal-entendidos, emitir opiniões e 

esclarecer informações por meio de 

paráfrases ou justificativas. 

(EF08LI01B) Apresentar situações reais ou 

não sobre os colegas de sala. 

 

Uso de recursos linguísticos e 

paralinguísticos no intercâmbio 

oral 

Linguagem não verbal e construção 

de sentido.  Trabalhar o 

desenvolvimento de aspetos 

comportamentais e atitudinais em 

relação ao falar na língua-alvo, tais 

como: arriscar-se, e se fazer 

compreender, dar voz e vez ao outro, 

bem como entender e acolher a 

perspectiva do outro. 

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos 

linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, 

expressões faciais, entre outros) em 

situações de interação oral. 

ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise coletiva de um único texto, 

revisão em duplas, revisão individual 

com base em discussões com o 

grupo, etc. Intervenções didáticas 

que selecionem um aspecto a ser 

enfocado (conteúdo a ser 

comunicado, organização textual, 

estrutura das frases, etc.) podem 

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita 

e a de colegas, com base no contexto de 

comunicação (finalidade e adequação ao 

público, conteúdo a ser comunicado, 

organização textual, legibilidade, estrutura 

de frases).  



 
 

 
 

Estratégias de 

escrita: pré-

escrita e 

escrita 

 

Revisão de textos com a 

mediação do professor 

 

 

ajudar em cada momento de revisão 

do texto. 

Reescrita de textos de modo a 

possibilitar a reflexão sobre o uso de 

expressões linguísticas, da gramática 

e a adequação quanto ao gênero 

textual. Pode-se fazer uso de textos 

familiares aos alunos para que eles 

consigam reescrevê-los e aprimorá-

los com mais propriedade. 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, 

acréscimos, reformulações e correções, para 

aprimoramento, edição e publicação final. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

Estudo do 

léxico 

 

 

Formação de palavras: prefixos 

e sufixos 

 

 

Textos que tragam exemplos de 

palavras que contenham sufixos e 

prefixos comuns da língua inglesa e, a 

partir da análise dessas palavras no 

contexto, o estudante pode 

compreender como esse saber pode 

ser útil para a dedução de significado 

de palavras desconhecidas dentro de 

um texto. 

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos 

comuns utilizados na formação de palavras 

em língua inglesa. 

 

 

Gramática 

 

Comparativos e superlativos 

 

 

Textos que utilizem palavras em suas 

formas comparativas e superlativas. 

Recomenda-se que a habilidade seja 

consolidada pelas práticas de uso, 

análise e reflexão da língua. 

(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as 

formas comparativas e superlativas de 

adjetivos para comparar qualidades e 

quantidades. 



 
 

 
 

        LEITURA 

 
 
 

Estratégias de 
leitura 

 

 

Construção de sentidos por 

meio de inferências e 

reconhecimento de implícitos 

 

Textos de fontes confiáveis e que 

apresentem gênero textual e uma 

temática semelhantes ao texto que 

deverá ser produzido pelo estudante, 

além de recursos que ajudem o aluno 

a construir sentidos implícitos na 

escrita. Gêneros textuais, tais como: 

piadas, anedotas, charges. 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que 

não aparecem de modo explícito no texto 

para construção de sentidos. 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

 

 

Manifestações 

culturais 

 

 

Construção de repertório 

artístico-cultural 

 

Interdisciplinaridade com outras 

disciplinas, tais como Arte e Língua 

Portuguesa, a fim de analisar e 

valorizar o patrimônio artístico 

cultural de culturas diversas. 

Projetos e/ou sequências didáticas 

que possibilitem a articulação da 

habilidade com textos orais e 

escritos.  

Importante observar a produção 

artística de países tais como África do 

Sul, Reino Unido, etc. 

(EF08LI18) Construir repertório cultural por 

meio do contato com manifestações artístico-

culturais vinculadas à língua inglesa (artes 

plásticas e visuais, literatura, música, cinema, 

dança, festividades, entre outros), 

valorizando a diversidade entre culturas. 

8º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

8
º 

an
o

 

2
º 

b
im

e
st

re
 ORALIDADE 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

informativo / jornalístico 

Textos informativos/ jornalísticos 

autênticos e significativos na língua 

inglesa. 

(EF08LI03) Construir o sentido global de 

textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes. 

ESCRITA 

 

 

 

 

Análise coletiva de um único texto, 

revisão em duplas, revisão individual 

com base em discussões com o 

grupo, etc. Intervenções didáticas 

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita 

e a de colegas, com base no contexto de 

comunicação (finalidade e adequação ao 

público, conteúdo a ser comunicado, 



 
 

 
 

 

Estratégias de 

escrita: pré-

escrita e 

escrita 

 

 

Revisão de textos com a 

mediação do professor 

 

 

que selecionem um aspecto a ser 

enfocado (conteúdo a ser 

comunicado, organização textual, 

estrutura das frases, etc.) podem 

ajudar em cada momento de revisão 

do texto. 

organização textual, legibilidade, estrutura 

de frases).  

Reescrita de textos de modo a 

possibilitar a reflexão sobre o uso de 

expressões linguísticas, da gramática 

e a adequação quanto ao gênero 

textual. Pode-se fazer uso de textos 

familiares aos alunos para que eles 

consigam reescrevê-los e aprimorá-

los com mais propriedade. 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, 

acréscimos, reformulações e correções, para 

aprimoramento, edição e publicação final. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Gramática 

  

 Quantificadores 

Textos que tragam exemplos de 

quantificadores previstos na 

habilidade. 

Ex: I have got some money. 

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, 

corretamente, some, any, many, much. 

        LEITURA 

 
 

Estratégias de 
leitura 

 

 

Construção de sentidos por 

meio de inferências e 

reconhecimento de implícitos 

 

Textos de fontes confiáveis e que 

apresentem gênero textual e 

temática semelhantes ao texto que 

deverá ser produzido pelo estudante, 

além de recursos que ajudem o aluno 

a construir sentidos implícitos na 

escrita. Gêneros textuais, tais como: 

piadas, anedotas, charges. 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que 

não aparecem de modo explícito no texto 

para construção de sentidos. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

 

Comunicação 

intercultural 

 

 

 

Impacto de aspectos culturais 

na comunicação 

 

Expressões e comportamentos que, 

embora sejam utilizados da mesma 

maneira em lugares diferentes, 

podem ter significados distintos para 

cada cultura. A leitura ou a escuta de 

textos poderá servir de fonte de 

informação para o tema; 

posteriormente, sugerem-se 

propostas que provoquem  a reflexão 

e o debate de seu conteúdo. 

(EF08LI19) Investigar de que forma 

expressões, gestos e comportamentos são 

interpretados em função de aspectos 

culturais.  

(EF08LI19.1) Identificar comemorações ao 

redor do mundo. 

8º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

8
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
   

   

ORALIDADE 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

informativo / jornalístico 

Textos informativos/ jornalísticos 

autênticos e significativos na língua 

inglesa. 

(EF08LI03) Construir o sentido global de 

textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes. 

 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com 

autonomia 

Construção de repertório lexical 

relativo a planos, previsões e 

expectativas para o futuro e estudo 

das formas verbais do futuro 

(EF08LI12) e (EF08LI14).  Ex: I am 

going to travel next year; I might 

travel in July;  I will travel on my next 

vacation.  

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório 

linguísticos apropriados para informar/ 

comunicar/ falar do futuro: planos, previsões, 

possibilidades e probabilidades. 

ESCRITA 

 

 

Práticas de 

escrita 

 

 

Projetos e/ou sequências didáticas 

que proponham o trabalho com 

textos em contextos reais de uso da 

língua inglesa (blogs, sites, fóruns, 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários em 

fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas, tweets, reportagens, histórias 

de ficção, blogs, entre outros), com o uso de 

estratégias de escrita (planejamento, 



 
 

 
 

 Produção de textos escritos 

com mediação do professor / 

colegas 

redes sociais, reportagens, histórias 

de ficção, etc.). 

produção de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos e projetos para o futuro 

(pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta). 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de repertório 

lexical 

Textos que constituem o falar do 

futuro, de modo que o aluno se 

aproprie desses conhecimentos de 

maneira sólida e significativa. 

(EF08LI12) Construir repertório lexical 

relativo a planos, previsões e expectativas 

para o futuro. 

 

Gramática 

 

Verbos para indicar o futuro 

Textos que utilizem formas verbais 

do futuro, para descrever planos, 

expectativas e fazer previsões.  

Ex: Will, going to, expect to, shall. 

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro 

para descrever planos e expectativas e fazer 

previsões.  

LEITURA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Práticas de 
leitura e 
fruição 

 

Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 

 

Textos de autores oriundos de países 

não hegemônicos, possibilitando o 

acesso a diferentes repertórios 

linguísticos e culturais de língua 

inglesa. Desenvolver ações para 

reconhecer, fruir e respeitar as 

diversas manifestações artísticas e 

culturais com respeito à diversidade 

de culturas. 

Ex: Romeo and Juliet,  The Black Cat. 

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em 

língua inglesa (contos, romances, entre 

outros, em versão original ou simplificada), 

como forma de valorizar o patrimônio 

cultural produzido em língua inglesa. 

Textos de autores diversos situados 

em ambientes virtuais, facilitando o 

acesso a diferentes repertórios 

linguísticos e culturais de língua 

inglesa. 

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou 

aplicativos para acessar e usufruir do 

patrimônio artístico literário em língua 

inglesa. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Comunicação 

intercultural 

 

 

Impacto de aspectos culturais 

na comunicação 

 

Interpretação de dados, formulação 

de perguntas, desenvolvimento de 

hipóteses e explicação de evidências. 

 Importante também a familiarização 

com as discussões atuais sobre inglês 

global e inteligibilidade. 

(EF08LI20) Examinar fatores que podem 

impedir o entendimento entre pessoas de 

culturas diferentes que falam a língua inglesa. 

8º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

8
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
   

   
   

 

ORALIDADE 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

informativo / jornalístico 

Textos informativos/ jornalísticos 

autênticos e significativos na língua 

inglesa. 

(EF08LI03) Construir o sentido global de 

textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes. 

 
 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com 

autonomia 

Construção de repertório lexical 

relativo a planos, previsões e 

expectativas para o futuro e estudo 

das formas verbais do futuro 

(EF08LI12) e (EF08LI14).  Ex: I am 

going to travel next year; I might 

travel in July;  I will travel on my next 

vacation.  

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório 

linguísticos apropriados para informar/ 

comunicar/ falar do futuro: planos, previsões, 

possibilidades e probabilidades. 

ESCRITA 

 

 

 

Práticas de 

escrita 

 

 

Produção de textos escritos 

com mediação do professor / 

colegas 

Projetos e/ou sequências didáticas 

que proponham o trabalho com 

textos em contextos reais de uso da 

língua inglesa (blogs, sites, fóruns, 

redes sociais, reportagens, histórias 

de ficção, etc.). 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários em 

fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas, tweets, reportagens, histórias 

de ficção, blogs, entre outros), com o uso de 

estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos e projetos para o futuro 

(pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta). 



 
 

 
 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

Verbos para indicar o futuro 

 

 

Textos que utilizem formas verbais 

do futuro, para descrever planos, 

expectativas e fazer previsões.  

Ex: Will, going to, expect to, shall. 

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro 

para descrever planos e expectativas e fazer 

previsões.   

 

Pronomes relativos 

 

Textos que utilizem pronomes 

relativos identificando similaridades 

e diferenças entre as línguas inglesa e 

portuguesa.  Ex: I do not like stories 

which have unhappy endings. 

(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os 

pronomes relativos (who, which, that, whose) 

para construir períodos compostos por 

subordinação. 
 

LEITURA 
 

 
 

Avaliação dos 
textos lidos 

 
 
 

 

Reflexão pós- leitura 

Textos de gênero opinativo que 

tenham diferentes pontos de vista 

sobre um mesmo assunto. É 

importante a utilização de textos 

autênticos, multimodais e que 

circulam em diversos campos e 

esferas sociais. 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo 

de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo 

assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9º ano 

1º Bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixo Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

9
º 

an
o

 

1
º 

B
im

e
st

re
 

ORALIDADE 

 

 
 
 
 
 

Interação 
discursiva 

 

 

 

 

 

 

Funções e usos da língua 

inglesa: persuasão 

Recursos argumentativos e 

persuasivos para expor e defender 

pontos de vista sobre assuntos 

variados. 

Projetos e/ou sequências didáticas que 

proponham, por exemplo: arriscar-se e 

se fazer compreender, dar voz e vez ao 

outro, entender e acolher a 

perspectiva do outro, superar mal-

entendidos e lidar com a insegurança. 

Ex: In my opinion...,  I believe...,  You 

have a point there, but ... 

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para 

expor pontos de vista, argumentos e contra-

argumentos, considerando o contexto e os 

recursos linguísticos voltados para a eficácia 

da 

 comunicação. 

ESCRITA 

 

Estratégias de 
escrita 

 

Escrita: construção da 

argumentação 

 

Escrita de textos argumentativos 

autênticos, criativos, autônomos, a 

partir do uso de dados, evidências e 

exemplos a fim de defender um 

posicionamento. 

(EF09LI10) Propor potenciais argumentos 

para expor e defender ponto de vista em 

texto escrito, refletindo sobre o tema 

proposto e pesquisando dados, evidências e 

exemplos para sustentar os argumentos, 

organizando-os em sequência lógica. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

 

Estudo do 

léxico 

 

 

Usos de linguagem em meio 

digital: “internetês” 

 

“Internetês”, emojis, abreviações e 

demais formas de escrita próprias dos 

gêneros digitais. Recomenda-se o 

estudo para identificação e uso na 

produção escrita e/ou oral de gêneros 

digitais.  

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros 

digitais (blogs, mensagens instantâneas, 

tweets, entre outros), novas formas de 

escrita (abreviação de palavras, palavras 

com combinação de letras e números, 

pictogramas, símbolos gráficos, entre 

outros) na constituição das mensagens. 



 
 

 
 

 

 

Conectores  

(linking words) 

Conectores, tais como, “although”, “on 

the other hand”, “even If”, etc, com o 

objetivo de indicar ideias de adição, 

condição, oposição, contraste, 

conclusão e síntese.  Recomenda-se o 

estudo para identificação e uso dos 

conectores na produção e 

compreensão escrita e/ou oral.  

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores 

de adição, condição, oposição, contraste, 

conclusão e síntese como auxiliares na 

construção da argumentação e 

intencionalidade discursiva. 

 

 

LEITURA 

 

 

Estratégias de 
leitura 

 

 
 

Recursos de persuasão 

Textos diversos dos gêneros 

publicitários, com diferentes intenções 

e elementos que servem para 

convencer. 

(EF09LI05) Identificar recursos de 

persuasão (escolha e jogo de palavras, uso 

de cores e imagens, tamanho de letras), 

utilizados nos textos publicitários e de 

propaganda, como elementos de 

convencimento. 

 
DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

A língua inglesa 

no mundo 

 

 

Expansão da língua inglesa: 

contexto histórico 

 

Gênero oral: debate. 

Estudo de textos que abordem a 

colonização nas Américas, África, Ásia 

e Oceania a fim de possibilitar o exame 

e o questionamento do modo de 

expansão da língua inglesa pelo mundo 

a partir do referido processo. 

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da 

língua inglesa pelo mundo, em função do 

processo de colonização nas Américas, 

África, Ásia e Oceania. 

9º ano 

2º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

9
º 

an
o

 

2
º 

b
im

es
tr

e
 

 

ORALIDADE 

 

 

 Textos multimodais, de cunho 

argumentativo. 

Temas e mídias que dialoguem com um 

propósito político e social local, 

(EF09LI02) Compilar a ideias-chave de 

textos por meio de tomada de notas. 



 
 

 
 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

argumentativo 

contribuindo para o engajamento 

crítico dos estudantes.  

Essa habilidade pode dialogar com as 

habilidades do eixo leitura. 

(EF09LI03) Analisar posicionamentos 
defendidos e refutados em textos orais 
sobre temas de interesse social e coletivo. 

ESCRITA 

 

Estratégias de 

escrita 

 

 

Escrita: construção da 

persuasão 

Escrita de textos autorais persuasivos 

da esfera publicitária que utilizem 

recursos verbais e não verbais. 

(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não 

verbais para construção da persuasão em 

textos da esfera publicitária, de forma 

adequada ao contexto de circulação 

(produção e compreensão). 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Gramática 

 

 

Orações condicionais 

 (tipo 1) 

Produzir e compreender textos orais e 

escritos utilizando as orações 

condicionais (If-clauses). Exemplos: 

-Tipo 1  (Ex:  If it rains tomorrow, I will 

stay home). 

(EF09LI15A) Empregar, de modo inteligível, 

as formas verbais em orações condicionais 

do tipo 1 (If-clauses). 

LEITURA 

 

 

 

 

Estratégias de 
leitura 

 

 
 
 

Recursos de argumentação 
 

Diferenciação entre opiniões e fatos 

em textos argumentativos de gêneros 

do jornalismo. 

(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em 

textos argumentativos da esfera 

jornalística. 

Textos que contenham elementos que 

sirvam para sustentar os argumentos 

que são utilizados na escrita, como 

citações de especialistas, dados 

estatísticos, etc. 

(EF09LI07) Identificar argumentos 

principais e as evidências/exemplos que os 

sustentam. 

 
DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

 

 

A língua inglesa 

no mundo 

 

 

A língua inglesa e seu papel no 

intercâmbio científico, 

econômico e político. 

Análise e produção de textos orais e 

escritos acerca do reconhecimento do 

inglês como língua franca, 

desvinculada da noção de 

pertencimento a um determinado 

território, legitimando seu uso em 

contextos locais. 

(EF09LI18) Analisar a importância da língua 

inglesa para o desenvolvimento das ciências 

(produção, divulgação e discussão de novos 

conhecimentos), da economia e da política 

no cenário mundial. 



 
 

 
 

9º ano 

3º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 

Eixos Unidades 

Temáticas 

Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

9
º 

an
o

 

3
º 

b
im

e
st

re
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ORALIDADE 

 
 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com 

autonomia 

Textos orais que apresentem 

resultados de estudos ou pesquisas 

com uso de recursos visuais. Faz-se 

interessante contar com temas que 

sejam de interesse do aluno e/ou da 

comunidade. 

(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou 

estudo com o apoio de recursos, tais como 

notas, gráficos, tabelas, entre outros, 

adequando as estratégias de construção do 

texto oral aos objetivos de comunicação e 

ao contexto. 

ESCRITA 

 

Práticas de 

escrita 

 

Produção de textos escritos, 

com mediação do professor / 

colegas. 

Escrita de textos em gêneros diversos, 

de natureza crítica, sobre assuntos 

relevantes para a comunidade. 

Importante enfatizar a natureza 

processual: planejamento, produção e 

revisão.  

(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, 

fóruns de discussão online, 

fotorreportagens, campanhas publicitárias, 

memes, entre outros) sobre temas de 

interesse coletivo local ou global, que 

revelem posicionamento crítico. 

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Gramática 

 

Orações condicionais  

(tipo 2) 

Produzir e compreender textos orais e 

escritos utilizando as orações 

condicionais (If-clauses). Exemplo: 

-Tipo 2 (Ex: If I were you, I would study 

English). 

(EF09LI15B) Empregar, de modo inteligível, 

as formas verbais em orações condicionais 

do tipos 2 (If-clauses). 

LEITURA 
 

 
Práticas de 

leitura e novas 
tecnologias 

Informações em ambientes 

virtuais 

Práticas que leitura que analisem a 

qualidade e a validade das informações 

veiculadas em ambientes virtuais não 

só de informação, mas também de 

socialização. 

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de 

informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações 

veiculadas. 



 
 

 
 

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL 

 

 

Comunicação 

intercultural 

 

Construção de identidades no 

mundo globalizado 

Gênero oral: debate. 

Discussão sobre a maneira pela qual a 

língua inglesa viabiliza a comunicação 

intercultural e como ela afeta a 

construção de identidade ao redor do 

mundo. 

(EF09LI19) Discutir a comunicação 

intercultural por meio da língua inglesa 

como mecanismo de construção de 

identidades no mundo globalizado. 

9º ano 

4º bimestre 

Ano/ 

Bimestre 
Eixos 

Unidades 

Temáticas 
Objetos de Conhecimento Conteúdos/Procedimentos 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

9
º 

an
o

 

4
º 

b
im

e
st

re
   

   
   

   
   

   
   

 

ORALIDADE 

 
 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com 

autonomia 

Textos orais que apresentem 

resultados de estudos ou pesquisas 

com uso de recursos visuais. Faz-se 

interessante contar com temas que 

sejam de interesse do aluno e/ou da 

comunidade. 

(EF09LI04) Textos orais que apresentem 

resultados de estudos ou pesquisas com uso 

de recursos, tais como notas, gráficos, 

tabelas, entre outros. Faz-se interessante 

contar com temas que sejam de interesse 

do aluno e/ou da comunidade. 

ESCRITA 

 

Práticas de 

escrita 

 

Produção de textos escritos, 

com mediação do professor / 

colegas. 

Escrita de textos em gêneros diversos, 

de natureza crítica, sobre assuntos 

relevantes para a comunidade. 

Importante enfatizar a natureza 

processual: planejamento, produção e 

revisão.  

(EF09LI13) Escrita de textos em gêneros 

diversos, de natureza crítica, sobre assuntos 

relevantes para a comunidade. 

Importante enfatizar a natureza processual: 

planejamento, produção e revisão.  

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS 

 

 

Gramática 

 

Verbos modais:  

should, must, have to, may e 

might 

Utilização dos verbos modais “should”, 

“must”, “have to”, “may” e “might”, no 

sentido de mostrar recomendação, 

necessidade, obrigação ou 

probabilidade. 

(EF09LI15) Produzir e compreender textos 

orais e escritos utilizando as orações 

condicionais (If-clauses). Exemplo: 

-Tipo 2 (Ex: If I were you, I would study 

English). 

LEITURA 
 

 

 
Reflexão pós-leitura 

Seleção de textos escritos com 

diversidade de opiniões e variados 

estilos de escrita, além de textos de 

produção própria dos alunos, cuja 

(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a 

leitura de textos, valorizando os diferentes 



 
 

 
 

Avaliação dos 

textos lidos 

 

temática esteja articulada com a ideia 

de língua inglesa como instrumento 

que amplia a possibilidade de 

informação significativa. 

pontos de vista defendidos, com ética e 

respeito. 

 

 

 



LÍNGUA 
PORTUGUESA



 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

Matriz Curricular de Língua Portuguesa do Currículo Comum do Ensino Fundamental de Bauru 

1º ANO 

Ano/ 
Bimestr
e 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

 Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
 

(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura) 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador: organizador da 
roda, da ordem e do tempo de falas; participantes da 
roda de conversa (quando houver uma simetria de 
conhecimento - objeto da roda de conversa - com o 
mediador); 

- Posição social do receptor: mediador (quando houver 
uma simetria de conhecimento - objeto da roda de 
conversa com os participantes) e participantes da roda de 
conversa. 

- Lugar social: instituição escolar, onde se aprende a 
ouvir e a falar; 

- Objetivo da interação: dialogar sobre assuntos sociais 
de interesse coletivo (veiculados ou não na mídia local) e 
culturais de interesse dos participantes (gêneros 
literários, livros, obras de arte, músicas, filmes etc.). 
c) Conteúdo temático: temas sociais, culturais e políticos 
de interesse coletivo. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

(EF01LP29BRU) Ampliar as referências culturais. 
(EF01LP30BRU) Compreender e reconhecer a leitura 
como fonte de conhecimento e prazer nos diferentes 
gêneros da esfera literária. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, respeitando os 
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor, de 
forma a melhor interagir na vida social e escola. 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 

 
 



 

    a) Plano global do texto 

- Acolhimento/saudação; 

- Apresentação do objeto cultural e/ou do tema 
motivador da roda de conversa; 

- Trocas verbais sobre o tema; 

- Síntese do objeto cultural e/ou do tema motivador da 
roda de conversa; 

- Conclusões sobre o tema motivador da roda de 
conversa; 

- Encerramento da roda de conversa. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio das sequências 
explicativa, argumentativa, descritiva e dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além 
disso, desde que, mas, porque, quanto mais, por 
exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras 
palavras, na verdade, ou seja, ...) ou saneadoras 
(correção ou reparo de ordem lexical ou construção 
sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: uso de anáforas nominais, pronominais, 
elipses e repetição. 
Coesão   verbal:   predomínio   dos   tempos   verbais 
presente e pretéritos perfeito e imperfeito do modo 

linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 
(EF01LP31BRU) Ouvir e compreender textos de 
gêneros narrativos. 
(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa 
lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço. 

 
 



 

    indicativo; modo subjuntivo pode aparecer para 
levantamento de hipóteses de conclusão sobre o tema 
motivador da roda de conversa. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: mediador; participantes da roda de conversa; 
vozes sociais e institucionais. 

- Modalização: deôntica, lógica, apreciativa e 
pragmática. 

-  
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G; no prelo. 

 

• Turnos de fala 

• Elementos paralinguísticos 

• Elementos da narrativa (personagem, 
enredo, tempo, espaço e narrador) 

 

 Campo da 
Vida 
Cotidiana 

• Carteira 
de 
vacinaçã
o 

• Recei
ta 
médi
ca 

• Receit
a 
culiná
ria 

• Cardápio 

• Lista 
de 
telefo
ne 

• Pedidos 

• Placas 

• Itinerário 
de 
localização 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 

Oralidade 
 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
(escrita 

(colaborativa 
e autônoma) 

• Simbolização: 

- Ficcionalização do gênero (Jogo de papel: 
médico veterinário, comerciante, escritório...). 

- Ideia de representação. 

• Características da conversação espontânea: 
turnos de fala 

• Elementos paralinguísticos 

(EF01LP32BRU) Gerar necessidades que impulsione 
motivos com a atividade de estudo (escrita). 
(EF01LP33BRU) Desenvolver a capacidade de 
simbolização na criança. 
(EF01LP34BRU) Escrever, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor carteira de 
vacinação, receita médica, receita culinária, cardápio, 
lista de telefone, cardápio, pedidos, placas e 
itinerários de localização que organizam a vida dentre 
outros gêneros do campo da atuação cidadã, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. Adaptado (EF01LP21) 
(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, respeitando os 
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor, 
de forma a melhor interagir na vida social e escola. 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que 
esses elementos colaboram 
com a produção de sentido do texto. 



 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

*Poema 
*Parlenda 
*Quadrinha 
*Trava-língua 
*Cantiga 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

• História da escrita 

• Alfabeto do português do Brasil 

• Diferenciação das letras de outros sinais 
gráficos 

• Apropriação do sistema de escrita alfabético: 

(EF01LP35BRU) Desenvolver a capacidade de historiar 
oralmente o percurso da escrita na humanidade. 
(EF01LP36BRU) Perceber que a invenção da escrita 
surgiu da necessidade humana.  
(EF01LP37BRU) Manusear adequadamente o(s) 
instrumento(s) de escrita e seus suportes. 

  *Rótulo 
*Anúncio 
publicitári
o 
*Crachá 
*Cardápio 
*Lista 
*Legenda 
*História 
em 
quadrinhos 

Oralidade 
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
semiótic
a 

 
 
 

Produção 
de texto 
(escrita 

(colaborativa 
e autônoma) 

*Unidade textual (gêneros textuais) 

• Convenções gráficas da escrita: direção, 
acentuação, pontuação e segmentação. 

• Unidades fonológicas e segmentos sonoros 
- Rimas, aliteração e assonância 

• Estrutura silábica: 

- Reconhecimento da vogal como núcleo da 
sílaba; 

- Variação da estrutura silábica 

• Categorização gráfica e funcional das letras 

• Relações grafofonêmicas: 

- regulares diretas A, B, P, T, D, F e V; 

- regulares contextuais em posição tônica: E, I, O e 
U; 

• Decodificação e codificação (escrita de 
memória e escrita de palavras do cotidiano, 
das histórias lidas, próprio nome e nome do 
colega) 

(EF01LP38BRU)Perceber a transformação  progressiva 
das letras que compõe o alfabeto.  
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros 
sinais gráficos. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá- lo 
na ordem das letras. 
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala. 
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, listas de regras e 
regulamentos que organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação 
cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e 
de cima para baixo da página. 
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco. 
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, com entonação adequada e observando 
as rimas. 
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
iniciais. 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
mediais e finais. 

 
 



 

     (EF01LP06) Segmentar oralmente palavra em sílabas. 
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas. 
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua representação 
escrita. 
(EF12LP01) Ler palavras novas  com  precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, 
ler globalmente, por memorização, adquirindo 
paulatinamente fluência na leitura (EF01LP02) 
Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e 
frases de forma alfabética – usando
 letras/grafemas que
 representem fonemas. 
(EF01LP03) Observar escritas
 convencionais, comparando-as    às    
suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças. 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/escut
a 

 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 2 
“Procedimentos essenciais de Processamento de 
Leitura” 

• Relações de sinonímia e antonímia 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no 
ato da fala. 

 

• Turnos de fala. 

(EF01LP40BRU) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros do 
campo das práticas de estudo e pesquisa, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização a sua finalidade. Adaptado (EF01LP16) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 
EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de 
aproximação de significado (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de significado 

 
 



 

     (antonímia). 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender 
que a escuta atenta contribui para o aprendizado. 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Adivinha Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

 
 

Oralidade 

- Vide anexo “Modos de leitura”, modo 3 (Leitura para 
Sensibilização do Gênero Textual) e anexo B “Produção 
de gêneros de textos orais” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 

- Posição social do emissor: alunos do 1º ano do ensino 
fundamental que assumem o papel de desafiador, de 
fazer perguntas enigmáticas diretas e indiretas. 

- Posição social do receptor: alunos do 1º ano do ensino 
fundamental, familiares e funcionários da escola, os 
desafiados; pretendem resolver o enigma. 

- Lugar social: instituição escola 
- Esfera: literária/ficcional 
-Objetivo da interação: desafiar as pessoas a 
solucionarem os problemas propostos de ordem 
linguística, enciclopédica e sociocultural. 

(EF01LP41BRU) (Re)produzir adivinha com função 
social significativa. 
(EF01LP42BRU) Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros 
textuais considerando a situação
 comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. Adaptado 
(EF01LP17) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 
(EF01LP43BRU) Estabelecer relações anafóricas na 
referenciação e construção da coesão. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender que a escuta atenta 
contribui para o aprendizado. (EF15LP02) Estabelecer 
expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função social do 

 
 



 

    c) Conteúdo temático: conhecimentos sobre a língua, o 
mundo e a cultura em geral. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: materializa-se em 
diversas formas: 

- pergunta direta; 

- fórmula básica da adivinha (O que é, o que é) + 
descrição do objeto a ser adivinhado; 

- variante da fórmula básica (O que é o que é) + descrição 
do objeto a ser adivinhado; 

- em quatro versos, sendo os três primeiros a descrição 
do objeto a ser adivinhado e o quarto, a pergunta; 

- em quatro versos, com a descrição do objeto a ser 
adivinhado na primeira pessoa; 

- em quatro versos, com a descrição do objeto a ser 
adivinhado na terceira pessoa; 

- em três versos, com a planificação de script; 

- em quatro versos, cuja descrição do objeto a ser 
adivinhado sob a forma de relato na primeira pessoa, com 
retomadas anafóricas do objeto em terceira pessoa. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequência textual: predominante é a descritiva. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização: 
Conexão: baixa frequência de conectores (e, mas, que) 
em virtude da curta extensão do texto e alta densidade 
de antítese; predomínio do operador argumentativo mas 
devido à alta densidade de antítese. 
Coesão     nominal:      predomínio      de      anáforas 

texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 

 
 



 

    pronominais, catáfora e apagamento. 
Coesão verbal: temporalidade
 marcada, predominante, pelo tempo 
presente do indicativo. 
b) Operações enunciativas: 
Vozes: voz do objeto personificado e voz social 
indeterminada (cultura popular). 
Modalizações: apreciativa, pragmática, lógica e, 
eventualmente, deôntica. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; RODRIGUES, L. A. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo 
C. 

 

Ano/ 
Bimestr
e 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

1
º 

A
N

O
 

2
º 

B
IM

ES
TR

E 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura). 

 

- Vide modelização do gênero Roda de Conversa no 1º 
bimestre. 

 

• Turnos de fala 

• Elementos paralinguísticos 

• Elementos da narrativa (personagem, 
enredo, tempo e espaço). 

(EF01LP29BRU) Ampliar as referências culturais. 
(EF01LP30BRU) Compreender e reconhecer a leitura 
como fonte de conhecimento e prazer nos diferentes 
gêneros da esfera literária. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 
(EF15LP10)    Escutar,    com    atenção,    falas   de 
professores   e   colegas,   formulando   perguntas 

 
 



 

     pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 
(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, respeitando os 
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor, de 
forma a melhor interagir na vida social e escola. 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 
(EF01LP31BRU) Ouvir e compreender textos de 
gêneros narrativos. 
(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa 
lida ou escutada, incluindo personagens, 
enredo, tempo e espaço. 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

* Poema 
*Parlenda 
*Quadrinha 
*Trava-língua 
*Cantiga 
*Rótulo 
*Anúncio 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 

Oralidade 

• Alfabeto do português do Brasil 

• Diferenciação das letras de outros sinais gráficos 

• Apropriação do sistema de escrita alfabético: 
*Unidade textual (gêneros textuais) 

• Convenções gráficas da escrita: direção, 
acentuação, pontuação e segmentação. 

(EF01LP47BRU) Perceber a
 transformação progressiva das 
letras que compõe o alfabeto. (EF01LP04) Distinguir 
as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá- lo 
na ordem das letras. 
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética 
como representação dos sons da fala. (EF01LP18) 
Registrar, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, cantigas, 
quadras,   quadrinhas,   parlendas,   trava-línguas, 

 publicitário 
*Crachá 
*Cardápio 
*Lista 
*Legenda 
*História em 
quadrinhos 

 
 
Análise 
linguística/ 
semiótica 
 
 
 
 
 
 
Produção de 

• Unidades fonológicas e segmentos sonoros 
- Rimas, aliteração e assonância 

• Estrutura silábica: 

- Reconhecimento da vogal como núcleo da sílaba; 

- Variação da estrutura silábica 

• Categorização gráfica e funcional das letras 

• Relações grafofonêmicas: 

- regulares diretas A, B, P, T, D, F e V; 

- regulares contextuais em posição tônica: E, I, O e 
U; 

• Decodificação e codificação (escrita de 

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, listas de regras e 
regulamentos que organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação 
cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página. 
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 



 

texto 
(colaborativa e 
autônoma) 

memória e escrita de palavras do cotidiano, 
das histórias lidas, próprio nome e nome do 
colega) 

escrita, por espaços em branco. 
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, com entonação adequada e observando as 
rimas. 
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais. 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas mediais 
e finais. 
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavra em sílabas. 
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em 
formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas 
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por 
letras. 
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua representação 
escrita. 
(EF12LP01) Ler palavras novas  com  precisão na 

     decodificação, no caso de palavras de uso frequente, 
ler globalmente, por memorização, adquirindo 
paulatinamente fluência na leitura. (EF01LP02) 
Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e 
frases de forma alfabética – usando
 letras/grafemas que
 representem fonemas. 
(EF01LP03) Observar escritas
 convencionais, comparando-as    às    
suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças. 



 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/Escut
a 
Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
Leitura” 

 

• Relações de sinonímia e antonímia 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no 
ato da fala. 

 

• Turnos de fala. 

(EF01LP49BRU) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros 
do campo das práticas de estudo e pesquisa, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização a sua finalidade. Adaptado (EF01LP16) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 
EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de 
aproximação de significado (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de significado 
(antonímia). 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores   
e   colegas,   formulando   perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário, de modo a compreender 
que a escuta atenta contribui para o aprendizado. 

 



 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Reconto 
de conto 
maravilho
so 

Leitura/escut
a 
(colaborativa
) 

 
 

Oralidade 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
semiótic
a 

 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
oral (escrita 
colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de 
gêneros de textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção. 

- Posição social do emissor: estudantes. 
-Posição social do receptor: estudantes, professores e 
membros da comunidade escolar. 

- Lugar social: esfera escolar. 

- Objetivo da interação: recontar o conto maravilhoso 
produzido em sala de aula para os colegas de sala e o 
professor. 
c) Conteúdo temático: depende do conto maravilhoso 
original a ser recontado, no qual deverá conter suas 
principais partes. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: 

1) Título do conto maravilhoso; 

2) Organização da fala a partir de um resumo das 
principais partes do texto original, obedecendo a 
estrutura da narrativa: 
- Apresentação: dos personagens, do local e do tempo 

em que se desenvolve a trama. 
- Desenvolvimento: maior parte da história, se desenvolve 
em torno das ações dos personagens. 
- Clímax: uma parte da história, sendo o momento 
mais emocionante da narrativa. 

(EF01LP50BRU) Produzir e recontar histórias lidas 
pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em 
livros de imagens, observando a forma de 
composição de textos narrativos (personagens, 
enredo, tempo e espaço). Adaptado (EF01LP25) 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 
(EF01LP51BRU)  Planejar e   produzir,
 em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor gêneros textuais 
 considerando  a situação 
 comunicativa    e   o 
tema/assunto/finalidade    do  texto. 
 Adaptado (EF01LP17). 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. (EF01LP15) 
Agrupar palavras pelo critério de aproximação de 
significado (sinonímia) e separar palavras pelo 
critério de oposição de significado (antonímia). 
(EF01LP52BRU) Estabelecer relações anafóricas na 
referenciação e construção da coesão. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender que a escuta atenta contribui 
para o aprendizado. 

 



 

    - Desfecho: é a parte final da narrativa e, conforme os 
acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. 

b) Tipo de discurso: narração. 

c) Sequências textuais: narrativa, descritiva e script. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: predomínio de organizadores textuais 
temporais e advérbios (de lugar, de tempo, de modo), 
organizadores espaciais (lá, na cidade, no campo etc.) e 
conectivos lógicos (mas, porém, porque etc.) 
Coesão nominal: presença de pronomes pessoais, 
possessivos, demonstrativos, relativos, entre outros. 
Retomadas nominais, principalmente a substituição por 
sinônimos. 
Coesão verbal: predomínio do pretérito perfeito e 
imperfeito do modo indicativo. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: autor; narrador que organiza o enredo e as dos 
personagens que aparecem, principalmente, por meio do 
discurso direto e do autor do reconto. 
-Modalizações: apreciativas, lógicas, pragmáticas e 
deônticas. 

 
Fonte:    MANZONI, R.M.; GLADENUCCI. P. F. S.; 
MEDEIROS. A. R. da S. no prelo. 

 

- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

 



 

 Campo da 
Vida 
Cotidiana 

Convit
e 
(pesso
al) 

Produção de 
texto escrito 
e oral 
(colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, modo 3 (Leitura para 
sensibilização do gênero) e anexo B “Produção de 
gêneros de textos orais” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
-Posição social do emissor: anfitrião da festa (promotor 
do evento). 
-Posição social do receptor: convidado. 
-Lugar social: variável (casa, escola, igrejas etc.). 
-Objetivo da interação: 1) caracterizar/descrever o 
evento e 2) convidar e/ou chamar alguém (solicitar a 
presença) para estar em um lugar e/ou evento (festa, 
apresentação, show, conferência, reunião etc.) para 
determinado fim (divertir-se, instruir-se, decidir-se sobre 
algo etc.). 
- Suporte de circulação: impresso (folha de papel), 
serviço transportador do convite; digital (e-mail, 
whatsapp, facebook, etc.) e oral (carro de som, 
autofalante, áudio). 
c)Conteúdo temático: informações pertinentes ao 
evento: data, local, horário, motivo e outras informações 
ligadas ao tipo de evento. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: data, horário, local, o evento 
(motivo), pode, ainda, haver ou não, imagens temáticas. 
Essas partes não tem ordem fixa e podem se intercalar. 
As partes que informam sobre o evento 
são descritivas; a determinação ou incitação do ato é 
sempre injuntiva. 

(EF01LP53BRU) Planejar e produzir em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros 
textuais considerando a situação
 comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. Adaptado 
(EF01LP17) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 

letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. (EF01LP15) 
Agrupar palavras pelo critério de aproximação de 
significado (sinonímia) e separar palavras pelo 
critério de oposição de significado (antonímia). 
(EF01LP54BRU) Estabelecer relações anafóricas na 
referenciação e construção da coesão. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender que a escuta atenta 
contribui para o aprendizado. 

 
 



 

    b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: esquematização e Injuntivo de 
persuasão. A planificação do convite é feita por frases 
independentes entre si constituída por unidades de 
conteúdo (data, horário, local, dados do evento: motivo) 
mas organizadas sequencialmente a partir de modos 
estereotipados culturalmente, as quais produzem efeitos 
de coerência semântica ao considerar a situação 
discursiva e o tema do texto. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: baixa densidade de elementos de conexão 
(operadores linguísticos de conexão interna). 
Coesão nominal: retomadas anafóricas (baixa densidade) 
Coesão verbal: imperativo; futuro do presente (venha, 
compareça, esteja, celebre, será realizada, haverá etc.) e, 
eventualmente, auxiliares modais. A função 
sociocomunicativa de solicitar a presença do alocutário 
do convite é realizada no presente do indicativo, mas essa 
forma verbal aparece com valor de futuro, produzindo o 
efeito de incitação à realização da ação; 
Verbos estáticos na descrição (verbos de ligação); 
predominância de frases nominais; 
Na descrição há o predomínio da certeza da ação; 
Verbos dinâmicos na injunção. 

 
 
 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do autor; vozes sociais; vozes institucionais. 

 

    - Modalizações: baixa densidade, mas podem aparecer 
modalizações lógicas, deônticas, pragmáticas e 
apreciativa. 

 
Fonte: MANZONI. R. M; CAVALIERI. A. M. no prelo. 

 

- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo 
aluno com orientação do professor”. 

 



 

Ano/ 
Bimestr
e 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

1
º 

A
N

O
 

3
º 

B
IM

ES
TR

E 
Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura). 

 

- Vide modelização do gênero Roda de Conversa no 1º 
bimestre. 

 

• Turnos de fala 

• Elementos paralinguísticos 

• Elementos da narrativa (personagem, 
enredo, tempo e espaço). 

(EF01LP29BRU) Ampliar as referências culturais. 
(EF01LP30BRU) Compreender e reconhecer a leitura 
como fonte de conhecimento e prazer nos diferentes 
gêneros da esfera literária. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

     (EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, respeitando os 
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor, de 
forma a melhor interagir na vida social e escola. 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 
(EF01LP31BRU) Ouvir e compreender textos de 
gêneros narrativos. 
(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa 
lida ou escutada, incluindo personagens, 
enredo, tempo e espaço. 



 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

* Poema 
*Parlenda 
*Quadrinha 
*Trava-língua 
*Cantiga 
*Rótulo 
*Anúncio 
publicitári
o 
*Crachá 

Leitura/escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 

Oralidade 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

• Alfabeto do português do Brasil 

• Diferenciação das letras de outros sinais gráficos 

• Apropriação do sistema de escrita alfabético: 
*Unidade textual (gêneros textuais) 

• Convenções gráficas da escrita:
 direção, acentuação, pontuação e segmentação. 

• Unidades fonológicas e segmentos sonoros 

(EF01LP57BRU) Perceber a
 transformação progressiva das 
letras que compõe o alfabeto. (EF01LP04) Distinguir 
as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá- lo 
na ordem das letras. 
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala. 
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e 

  *Cardápio 
*Lista 
*Legenda 
*História 
em 
quadrinhos 

 
 
 

Produção 
de texto 
(escrita 

(colaborativa 
e autônoma) 

- Rimas, aliteração e assonância 

• Estrutura silábica: 

- Reconhecimento da vogal como núcleo da 
sílaba; 

- Variação da estrutura silábica 

• Categorização gráfica e funcional das letras 

• Relações grafofonêmicas: 

- regulares diretas A, B, P, T, D, F e V; 

- regulares contextuais em posição tônica: E, I, O e 
U; 

- regulares contextuais em posição inicial: L, S, M e 
N; 

- regulares contextuais em posição inicial e final: S; 

- regulares contextuais em posição final: L, M e N; 

- regulares contextuais em posição medial e 
final: 
M e N; 

- regulares contextuais: E/I e O/U em posição 
átona; 

- regulares contextuais: R/RR. 

• Decodificação e codificação (escrita de 

o tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, listas de regras e 
regulamentos que organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação 
cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e 
de cima para baixo da página. 
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco. 
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, com entonação adequada e observando 
as rimas. 
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
iniciais. 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
mediais e finais. 
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavra em sílabas. 
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas. 
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua representação 
escrita. 
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, 
ler globalmente, por memorização, 



 

    memória e escrita de palavras do cotidiano, 
das histórias lidas, próprio nome e nome do 
colega) 

adquirindo paulatinamente fluência na leitura 
(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando
 letras/grafemas que
 representem fonemas. 
(EF01LP03) Observar escritas
 convencionais, comparando-as    às    
suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças. 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/Escut
a 
Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
Leitura” 

 

• Relações de sinonímia e antonímia 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no 
ato da fala. 

 

• Turnos de fala. 

(EF01LP59BRU) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros 
do campo das práticas de estudo e pesquisa, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização a sua finalidade. Adaptado (EF01LP16) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 
EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de 
aproximação de significado (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de significado 
(antonímia). 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender 
que a escuta atenta contribui para o aprendizado. 

 
 



 

 Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Adivinha Produção 
de texto 
escrito 
(autônoma
) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, modo 3 (Leitura para 
sensibilização do gênero) e anexo B “Produção de 
gêneros de textos orais” 

 

- Vide modelo didático do gênero adivinha no 1º 
bimestre. 

 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

(EF01LP60BRU) Produzir adivinha com função social 
significativa. 
(EF01LP61BRU) Planejar e produzir em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros 
textuais considerando a situação
 comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. Adaptado 
(EF01LP17) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 
(EF01LP62BRU) Estabelecer relações anafóricas na 
referenciação e construção da coesão. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender 
que a escuta atenta contribui para o aprendizado. 

Ano/ 
Bimestr
e 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

1
º 

A
N

O
 

4
º 

B
IM

ES
TR

E 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura). 

 

- Vide modelização do gênero Roda de Conversa no 1º 
bimestre. 

 

• Turnos de fala 

• Elementos paralinguísticos 

• Elementos da narrativa (personagem, 
enredo, tempo e espaço). 

(EF01LP29BRU) Ampliar as referências culturais. 
(EF01LP30BRU) Compreender e reconhecer a leitura 
como fonte de conhecimento e prazer nos diferentes 
gêneros da esfera literária. 
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando 
antecipações   e   inferências   realizadas   antes   e 

 



 

 etapas do 
Método 
Recepcion
al) 

   durante a leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, respeitando os 
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor, de 
forma a melhor interagir na vida social e escola. 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 
(EF01LP31BRU) Ouvir e compreender textos de 
gêneros narrativos. 
(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa 
lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço. 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

* Poema 
*Parlenda 
*Quadrinha 
*Trava-língua 
*Cantiga 

Leitura/escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 

Oralidade 

• Alfabeto do português do Brasil 

• Diferenciação das letras de outros sinais gráficos 

• Apropriação do sistema de escrita alfabético: 
*Unidade textual (gêneros textuais) 

(EF01LP34BRU) Perceber a
 transformação progressiva das 
letras que compõe o alfabeto. (EF01LP04) Distinguir 
as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá- lo 
na ordem das letras. 
(EF01LP05) Reconhecer   o   sistema   de   escrita 

 



 

  *Rótulo 
*Anúncio 
publicitári
o 
*Crachá 
*Cardápio 
*Lista 
*Legenda 
*História 
em 
quadrinhos 

Análise 
linguístic
a/ 
semiótic
a 

 
 

Produção 
de texto 
(escrita 

(colaborativa 
e autônoma) 

• Convenções gráficas da escrita: direção, 
acentuação, pontuação e segmentação. 

• Unidades fonológicas e segmentos sonoros 
- Rimas, aliteração e assonância 

• Estrutura silábica: 

- Reconhecimento da vogal como núcleo da 
sílaba; 

- Variação da estrutura silábica 

• Categorização gráfica e funcional das letras 

• Relações grafofonêmicas: 

- regulares diretas A, B, P, T, D, F e V; 

- regulares contextuais em posição tônica: E, I, O e 
U; 

- regulares contextuais em posição inicial: L, S, M e 
N; 

- regulares contextuais em posição inicial e final: S; 

- regulares contextuais em posição final: L, M e N; 

- regulares contextuais em posição medial e 
final: 
M e N; 

- regulares contextuais: E/I e O/U em posição 

alfabética como representação dos sons da fala. 
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, listas de regras e 
regulamentos que organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação 
cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. (EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da esquerda para a direita 
e de cima para baixo da página. 
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco. 
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, com entonação adequada e observando 
as rimas. 
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais. 
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
mediais e finais. 
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavra em sílabas. 
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas 
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

 
 



 

    átona; 

- regulares contextuais: R/RR; 

- irregulares: C/QU e G/GU; 

- irregulares: S/Z entre duas vogais; C/Ç/SS entre 
duas vogais, CH/X e G/J. 

• Decodificação e codificação (escrita de 
memória e escrita de palavras do cotidiano, 
das histórias lidas, próprio nome e nome do 
colega) 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua representação 
escrita. 
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, 
ler globalmente, por memorização, adquirindo 
paulatinamente fluência na leitura (EF01LP02) 
Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e 
frases de forma alfabética – usando
 letras/grafemas que
 representem fonemas. 
(EF01LP03) Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças. 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/escut
a 
Oralidade 

Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
Leitura” 

 

• Relações de sinonímia e antonímia 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no 
ato da fala. 

 

• Turnos de fala. 

(EF01LP36BRU) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor gêneros do 
campo das práticas de estudo e pesquisa, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização a sua finalidade. Adaptado (EF01LP16) 
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das 
letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. (EF01LP15) 
Agrupar palavras pelo critério de aproximação de 
significado (sinonímia) e separar palavras pelo 
critério de oposição de significado (antonímia). 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 

     linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz, a fim de compreender que esses 
elementos colaboram com a produção de sentido do 
texto. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, 
de modo a compreender 
que a escuta atenta contribui para o aprendizado. 



 

 Campo da 
Vida 
Cotidiana 

Receit
a 
culinár
ia 

Oralidade 
(Oralização 
da escrita) 

 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativa) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, Modo 3 “Leitura 
para sensibilização do gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 

produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 

- Posição social do emissor: especialistas em culinária 
(chef de cozinha, cozinheiro profissional e doméstico) 
que prescrevem ações e/ou seguem instruções para a 
realização da receita. 

- Posição social do receptor: especialistas em culinária 
(chef de cozinha, cozinheiro profissional e doméstico) e 
interessados em receitas que acatam as prescrições das 
ações para a realização destas. 

- Objetivo da interação: regular as ações, 
temporalmente, enumeradas para a execução da receita. 

- Lugar social: familiar, instituição comercial 
(restaurantes, redes de hotelaria) 
c)       Conteúdo       temático:       ações       descritas 
sequencialmente e em ordem cronológica para que 

Adaptado (EF01LP23) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor a receita culinária para que possa ser 
repassada oralmente por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, considerando a 
situação comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. 



 

    uma receita culinária seja executada. 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: título, campo ingredientes 
composto por uma listagem destes e suas respectivas 
quantidades, que pode ser apresentado em qualquer 
ordem, e o campo modo de fazer, também, chamado de 
modo de preparar ou preparo que enumera as ações. Há 
campos optativos como tempo de preparo, rendimento 
e modo de servir. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequência textual: injuntiva, caracterizada por 
enumerar ações temporalmente; descritiva caracterizada 
nos ingredientes. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: advérbios e locuções adverbiais com função de 
operadores textuais: 

a) temporais: primeiro, depois, por último etc.; 

b) de modo: à vontade, a gosto etc.; 

c) de lugar: por cima, no meio, por baixo etc. 
Coesão nominal: anáforas pronominais (pronome 
demonstrativo); nominais, apagamento e repetição. 
Coesão verbal: forma nominal do infinitivo (modo 
imperativo) predominante e o futuro perifrástico. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: especialistas (profissionais e domésticos) e da 
cultura oral. 

- Modalização: apreciativas, deônticas e pragmáticas. 
-Construção de enunciados: formal quando vem dos 
especialistas e variedade linguística coloquial quando 
vem da cultura oral; com enunciados sintéticos, objetivos, 
claros e precisos. 
-Escolha lexical: campo semântico das unidades de 

 

    medidas, tais como, gramas, xícaras, copo graduado, 
colheres e pitadas. 

 
Fonte: MANZONI, R. M; RODRIGUES, L. A. no prelo 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

 
 



 

2ª ANO 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros Textuais Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

2
º 

an
o

 1
º 

B
im

es
tr

e 

Campo da 
Vida 
cotidiana 

• Poema 

• Parlenda 

• Quadrinha 

• Trava-língua 

Leitura/Escut
a 
Oralidade 

• Unidade textual (gêneros textuais) 

• Segmentação de palavras 

• Convenções gráficas da escrita: direção, acentuação, 
pontuação e segmentação. 

(EF02LP12) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à 

 • Cantiga 

• História 
em 
quadrinh
os 

• Legenda 

• Cardápio 

 
Anális

e 
Linguísti
ca 

• Unidades fonológicas e segmentos sonoros 

• Categorização gráfica e funcional das letras. 

• Relação grafofonêmica (regulares diretas: A, B, P, T, D, F e 
V). 

 

• Relação grafofonêmica (regulares contextuais e/i, o/u e c/q. 
 

• Nasalização de palavras (n, m, til (~)). 

• Decodificação e codificação 

sua finalidade. 
(EF02LP30BRU) Perceber o princípio 

acrofônico da letra C. 
(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico 
que opera nos nomes das letras do alfabeto 
(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e 
remover e substituir sílabas iniciais, mediais 
ou finais para criar novas palavras. (EF02LP08) 
Segmentar corretamente as palavras e 
escrever frases e textos. (EF02LP31BRU) Ler 
e escrever palavras com correspondências 
regulares diretas entre letras e fonemas (A, B, 
P, T, D, F e V) e correspondências regulares 
contextuais (E/I e O/U e C/Q), em posição 
átona em final de palavra. 
(Adaptada/EF02LP0) (F02LP04) Ler e 
escrever corretamente palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas. 
(EF02LP05) Ler e escrever corretamente 
palavras com marcas de nasalidade. 



 

Bilhete Produção de 
texto escrito 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
Lugar de produção: casa, escola, ambiente comercial etc. 
Emissor do texto: quem escreve o bilhete 
Receptor: pessoa a quem se destina o bilhete (amigos de escola, 
irmãos, pais, colegas de trabalho etc.) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Lugar histórico social da interação: variável (casa, escola, 

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e 
cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em 
bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, 
receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou      
impressos),      a      formatação      e 
diagramação específica de cada um desses 

   lojas, igrejas, escritório etc.) 
Posição social do emissor: autor do bilhete - filho, amigo, irmão, 
funcionário etc. 
Posição social de receptor: familiares, professores, amigos, 
clientes, estudantes etc. 
Objetivo da Interação: Informar ou avisar alguém sobre algo. Em 
alguns contextos, o bilhete pode, ainda, ser utilizado para 
solicitar algo. 
c) Conteúdo temático: Os temas dos bilhetes são variáveis e 
amplos, mas sempre devem conter data, mensagem, despedida 
e assinatura. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: data, mensagem, despedida e 
assinatura. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: script e fragmentos de sequência 
narrativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexões: operadores temporais (amanhã, logo, ontem, dias da 
semana etc.) e operadores espaciais (aqui, lá, lugares possíveis). 
Coesão nominal: retomadas por anáfora nominal e pronominal 
e apagamento. 
Coesão verbal: pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, 
presente e futuro do indicativo (fui, volto logo, deixei, estou, 
voltarei, irei etc.). Pode ocorrer a presença do imperativo, 
dependendo do conteúdo temático. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: vozes sociais, institucionais, das personagens e do autor 
empírico. 

- Modalizações:   apreciativas,   pragmáticas,    lógicas    e 

gêneros. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 

 



 

    deônticas. 
- Escolhas lexicais: apresenta um grau de intimidade entre o 
emissor e o receptor, admitindo assim uma linguagem mais 
informal. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; CAVALIERI, A. M. no prelo 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

 Contos 
de fadas 

 Contos 
maravilhos
os 

 Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura) 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador: organizador da roda, da 
ordem e do tempo de falas; participantes da roda de conversa 
(quando houver uma simetria de conhecimento - objeto da roda 
de conversa - com o mediador); 

- Posição social do receptor: mediador (quando houver uma 
simetria de conhecimento - objeto da roda de conversa com os 
participantes) e participantes da roda de conversa. 

- Lugar social: instituição escolar, onde se aprende a ouvir e a 
falar; 

- Objetivo da interação: dialogar sobre assuntos sociais de 
interesse coletivo (veiculados ou não na mídia local) e culturais 
de interesse dos participantes (gêneros literários, livros, obras de 
arte, músicas, filmes etc.). 
c) Conteúdo temático:   temas sociais, culturais e políticos de 
interesse coletivo. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de 
uma narrativa ficcional e sua resolução, além 
de palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes. 

 
 



 

    CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- Acolhimento/saudação; 

- Apresentação do objeto cultural e/ou do tema motivador da 
roda de conversa; 

- Trocas verbais sobre o tema; 

- Síntese do objeto cultural e/ou do tema motivador da roda 
de conversa; 

- Conclusões sobre o tema motivador da roda de conversa; 

- Encerramento da roda de conversa. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio das
 sequências explicativa, argumentativa, descritiva e dialogal. 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização 
Conexão 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, desde 
que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: uso de anáforas nominais, pronominais, elipses 
e repetição. 
Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para levantamento de hipóteses de 
conclusão sobre o tema motivador da roda de conversa. 

- b) Operações enunciativas  

- Vozes: mediador; participantes da roda de conversa; vozes 
sociais e institucionais. 

- Modalização: deôntica, lógica, apreciativa e pragmática. 
 

Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G; no prelo. 

 



 

 Campo das 
Práticas de 
Estudos e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/Escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

 

• Turnos de fala 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da 
fala. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário, de 
modo a compreender que a escuta atenta 
contribui para o aprendizado. 
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos 
utilizados para apresentar informações 
coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, 
pequenas entrevistas, registros 
de experimentações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ano/Bimestr
e 

Campo de 
Atuação 

Gêneros Textuais Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

2
º 

an
o

 2
º 

b
im

es
tr

e 
Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

• Canção 

• Quadrinha 

• Trava-língua 

• Anúncio 
publicitár
io 

• Cartaz 

• Folheto 

• Poema 

• Legenda 

• Cardápio 

Leitura/Escuta 
 
 
 
 

Oralidade 
 
 
 
 
 

Análise 
Linguísti
ca 

• Unidade textual (gêneros textuais) 

• Segmentação de palavras 
 

• Relação grafofonêmica (regulares contextuais R/RR, 
G/GU, G/J, U/L, S/SS e Z em início de palavras) 

 

• Nasalização de palavras 

• Decodificação e codificação 

(EF02LP32BRU) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas (A, B, P, T, D, F e V) e 
correspondências regulares contextuais 
(R/RR, G/GU, G/J, U/L, S/SS e Z em início de 
palavras). Adaptada/EF02LP03 (EF02LP02) 
Segmentar palavras em sílabas e remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais 
para criar novas palavras. (F02LP04) Ler e 
escrever corretamente palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas. 
(EF02LP33BRU) Analisar em cartazes e 
folhetos de divulgação de eventos da escola 
ou da comunidade, a linguagem persuasiva 
e elementos textuais e visuais (tamanho da 
letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema / assunto do texto. (adaptada de -
EF02LP18) (EF02LP21) Explorar, com a 
mediação do professor textos
 informativos de diferentes 
ambientes digitais de pesquisa, conhecendo 
suas possibilidades. (EF02LP07)
 Escrever  palavras,
 frases, textos curtos nas 
formas imprensa e cursiva 
(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, 
obedecendo ao ritmo e à melodia. 
(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o 
formato do texto na página, as 
ilustrações e outros efeitos visuais. 

 



 

 Todos os 
Campos 
de 
atuação 

Convite 
(instituciona
l) 

Produção de 
texto 
(escrito/oral) 
colaborativa e 
autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” o modo 4 “Leitura de Gênero 
Multissemiótico” e o anexo B “Produção de gêneros de textos 
orais”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
-Posição social do emissor: anfitrião da festa (promotor do 
evento). 
-Posição social do receptor: convidado. 
-Lugar social: variável (casa, escola, igrejas etc.). 
-Objetivo da interação: 1) caracterizar/descrever o evento e 2) 
convidar e/ou chamar alguém (solicitar a presença) para estar 
em um lugar e/ou evento (festa, apresentação, show, 
conferência, reunião etc.) para determinado fim (divertir-se, 
instruir-se, decidir-se sobre algo etc.). 
- Suporte de circulação: impresso (folha de papel), serviço 
transportador do convite; digital (e-mail, whatsapp, facebook, 
etc.) e oral (carro de som, autofalante, áudio). c)Conteúdo 
temático: informações pertinentes ao evento: data, local, 
horário, motivo e outras informações ligadas ao tipo de evento. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: data, horário, local, o evento (motivo), 
pode, ainda, haver ou não, imagens temáticas. Essas partes não 
têm ordem fixa e podem se intercalar. As partes que informam 
sobre o evento são descritivas; a determinação ou incitação do 
ato é sempre injuntiva. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: esquematização e Injuntivo de 
persuasão. A planificação do convite é feita por frases 

(EF02LP34BRU)  Planejar e 
 produzir convites para os 
eventos da escola ou da comunidade,
 utilizando 
 linguagem persuasiva e 
elementos textuais e visuais (tamanho da 
letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema / assunto do texto. (adaptada/ 
EF02LP18) (EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 

 
 



 

    independentes entre si constituída por unidades de conteúdo 
(data, horário, local, dados do evento: motivo) mas organizadas 
sequencialmente a partir de modos estereotipados 
culturalmente, as quais produzem efeitos de coerência 
semântica ao considerar a situação discursiva e o tema do texto. 

 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: baixa densidade de elementos de conexão (operadores 
linguísticos de conexão interna). 
Coesão nominal: retomadas anafóricas (baixa densidade) 
Coesão verbal: imperativo; futuro do presente (venha, 
compareça, esteja, celebre, será realizada, haverá etc.) e, 
eventualmente, auxiliares modais. A
 função sociocomunicativa de solicitar a 
presença do alocutário do convite é realizada no presente do 
indicativo, mas essa forma verbal aparece com valor de futuro, 
produzindo o efeito de incitação à realização da ação; 
Verbos estáticos na descrição (verbos de ligação); predominância 
de frases nominais; 
Na descrição há o predomínio da certeza da ação; 
Verbos dinâmicos na injunção. 

 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: voz do autor; vozes sociais; vozes institucionais. 

- Modalizações: baixa densidade, mas podem aparecer 
modalizações lógicas, deônticas, pragmáticas e apreciativa. 

 
Fonte: MANZONI. R. M; CAVALIERI. A. M. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 



 

Campo 
Artístico- 
Literário 
(os gêneros 
desse campo 
de atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo as 
etapas do 
Método 
Recepcional) 

• Contos 
de fadas 

 

• Contos 
maravilhos
os 

 

• Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura) 

 

- Vide modelização do gênero Roda de conversa no 1º bimestre 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de 
uma narrativa ficcional e sua resolução, além 
de palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes. 

 Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/Escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

 
- Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da fala 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário, de 
modo a compreender que a escuta atenta 
contribui para o aprendizado. 
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos 
utilizados para apresentar informações 
coletadas em atividades de pesquisa 
(enquetes, pequenas entrevistas, registros 
de experimentações). 
 
 



 

Ano/ 
Bimest
re 

Campo 
de 
Atuaçã
o 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

2
º 

an
o

 3
º 

b
im

e
st

re
 

Todos os 
Campos 
de 
atuação 

• Contos 
de fada 

• Contos 
maravilhos
os 

Leitura/Escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
Oralidade 

• Relação grafofonêmica (regulares contextuais R/RR, 
G/GU,G/J,U/L, S/SS e Z em início de palavras) 

• Nasalização de palavra (n, m, til (~)) 

• Segmentação da escrita 

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos 
literários lidos pelo professor. 
(EF02LP35BRU) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (A, B, P, T, D, F e V) 

  • Canção 

• Poema 

• Legenda 

• Anúncio 
publicitár
io 

• Cartaz 

• Reescrita 
 
 

• Relato de 
experiênc
ia pessoal 

 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
texto escrito 
e oral 
(colaborativa 
e autônoma) 

• Reescrita de início e/ou final de conto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros 
orais”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 
a) Contexto físico de produção do texto 
Lugar de produção: lugar onde o relato é produzido (escola, 
casa). 
Momento de produção: quando se quer rememorar uma 
experiência e documentá-la. 
Emissor do texto: pessoa – ou um grupo - que relata fatos 
vivenciados por ela (individualmente ou não), a fim de 
compartilhar experiências ou registrar os acontecimentos da 
vida relacionados com situações específicas, tempos e temas 
determinados, relatados. 
Receptor: leitores que se interessarem pelo compartilhamento 
das experiências em questão. 
a)   Contexto sociossubjetivo de produção: 

Lugar histórico social da interação: variáveis (casa, escola, sítio, 
praia etc.) 
Posição social do emissor: familiares, professores, amigos, 
clientes. 
Posição social do receptor: familiares, professores, amigos, 

e correspondências regulares contextuais 
(R/RR, G/GU, G/J, U/L, S/SS e Z em início de 
palavras). Adaptada/EF02LP03 (EF02LP07)
 Escrever palavras,
 frases, textos curtos nas 
formas imprensa e cursiva. 
(EF02LP08) Segmentar corretamente as 
palavras e escrever frases e textos. 
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos 
relatos de observação de processos, de fatos, 
de experiências pessoais, mantendo as 
características do gênero, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em 
relatos de experiências pessoais, a sequência 
dos fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo (“antes”, 
“depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro 
dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), 
e o nível de informatividade necessário. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 

 
 



 

    clientes. 
Objetivo da Interação: Produzir uma memória escrita de situações 
vivenciadas, compartilhando experiências vividas. 
c) Conteúdo temático: Situações vivenciadas por uma pessoa 
(individualmente ou não), relacionadas com períodos específicos 
da sua vida (infância, adolescência, férias escolares, escolaridade 
etc.), espaços determinados (acontecimentos ocorridos no sítio, 
tempo de residência no interior, tempo vivido na cidade grande, 
tempo de vida num apartamento etc.), temas pontuais 
(travessuras, situações engraçadas, situações tristes, momentos 
de medo, demonstrações de amizade, situações de bullying etc.). 
Apresentação das ações sequenciando-as temporalmente, 
estabelecendo relação com o tema/espaço/período focalizado 
no texto, explicitando sensações, sentimentos, emoções 
provocadas pelas experiências. Nesse processo, poderá ou não 
ser estabelecida relação de causalidade entre as ações/ fatos 
relatados, pois se trata de ações acontecidas no domínio do real 
e, dessa maneira, o que define a relação de causalidade são os 
fatos, em si, ou a perspectiva/ compreensão do relator. 

 
 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- Contextualização inicial do relato,
 identificando tema/espaço/período. 
-Identificação do relator como sujeito das ações relatadas e 
experiências vivenciadas. 

- Referência à(s) ação(ões)/situação(ões) que será(ão) 
relatada(s). 

- Encerramento, pontuando   os   sentimentos,   efeitos, 
repercussões das ações relatadas na vida do relator e dos 

 

 
 



 

    envolvidos. 

b) Tipo de discurso: relato interativo. 

c) Sequências textuais: script, fragmentos das sequências 
narrativa e descritiva. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: operadores lógicos (contudo, no entanto etc.), 
operadores temporais (ontem, ano passado, na época da 
infância), e operadores espaciais (aqui, lá, na casa da avó, etc.) 
Coesão nominal: anáforas pronominais (pronomes em 1ª pessoa 
do singular ou do plural), apagamentos (elipses) e anáforas 
nominais. 
Coesão verbal: Par perfeito-imperfeito para relatar ações do 
passado e, presente, para relatar fatos que ainda acontecem até 
o momento da produção. 

b) Operações enunciativas 
Vozes: vozes de terceiros que estão envolvidos nos fatos 

relatados, a voz do autor e vozes sociais. 
Modalizações: apreciativas, pragmáticas e lógicas. 

 
Fonte: Adaptado de BRÄKLING. K. L. Manual para Avaliação das 
Redações do SARESP 2008 e 2009. São Paulo (SP): 2008, 2009. 

 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 

- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação 
do professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos e 

Você sabia? Leitura/escut
a 
(compartilhad
a 

e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai
 ler 
(pressuposições antecipadoras
 dos 



 

 
 

 Pesquisa   
Oralidade 

• Turnos de fala 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da fala 

sentidos, da forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário, de 
modo a compreender que a escuta atenta 
contribui para o aprendizado. 
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos 
utilizados para apresentar informações 
coletadas em atividades de pesquisa 
(enquetes, pequenas entrevistas, registros de 
experimentações). 



 

 
 

 Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo as 
etapas do 
Método 
Recepciona
l) 

• Contos de fadas 

• Contos 
maravilhos
os 

• Poema 

• Canção 

• Roda 
de 
Conver
sa 

Leitura/Escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura” e o modo 6 “Leitura de poema”. 

 

- Vide modelização do gênero Roda de conversa no 1º 
bimestre. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de 
uma narrativa ficcional e sua resolução, além 
de palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes. 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

2
º 

an
o

 4
º 

b
im

es
tr

e 

Todos os 
Campos 
de 
atuação 

Regras do jogo Leitura/Escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 

- Relação grafofonêmica (regulares contextuais R/RR, G/GU, G/J, 
U/L, S/SS e Z em início de palavras). 

 

- Correspondências irregulares 
 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e o modo 4 “Leitura de gênero 

(EF02LP36BRU) Ler e escrever palavras com 
letras regulares contextuais. (EF02LP37BRU) 
Utilizar ao produzir o texto, grafia correta de 
palavras com letras irregulares. 
(EF02LP38BRU) Planejar e produzir, com 

certa autonomia, regras de
 jogo 



 

 
 

    
 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 

(autônoma) 

multissemiótico”. 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
Lugar de produção: onde o gênero é produzido (escola, casa 
etc.) 
Momento de produção: anteriormente ao momento histórico 
contemporâneo ao jogo. 
Emissor do texto: empresas; em caso de produção empírica, 
são produzidos por alunos. 
Receptor: pessoas de todas as idades 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Lugar histórico social da interação: variáveis (empresas, casa, 
escola etc.). 
Posição social do emissor: empresários, professores, estudantes 
etc. 
Posição social do receptor: familiares, professores, amigos, 
clientes, alunos etc. 
Objetivo da interação: instruir, ensinar o jogo. 

c) Conteúdo temático: as regras de um jogo e suas 
respectivas etapas. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: 
-Título (próprio nome do jogo) 
- número de jogadores 
-indicação de faixa etária 
-objetivo 
-preparação 
-etapas do jogo 
-informação sobre o desempenho do vencedor. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências Textuais: Predomina a sequência injuntiva, 
porém é possível encontrar, com menos frequência, as 
explicativas, script e esquematização. 

considerando a situação comunicativa e as 
características do gênero. (adaptada de 
EF02LP23) 
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, 
grafia correta de palavras conhecidas ou 
com estruturas silábicas já dominadas, letras 
maiúsculas em início de frases e em 
substantivos próprios, segmentação entre as
 palavras, ponto final, ponto
 de interrogação e ponto de exclamação. 
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto 
final, ponto de interrogação e ponto de 
exclamação. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

 
 

     
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: operadores textuais lógicos (de acordo, entretanto, 
porém, mas, assim, também, além de, apesar de, bem como, ou, 
por exemplo, que, portanto, então, finalmente etc.) e temporais 
(quando, por fim, em seguida, cada vez que, após). 
Coesão nominal: anáforas pronominais e apagamentos. Coesão 
verbal: os tempos verbais predominantemente nos enunciados 
do gênero são: imperativo Afirmativo (coloque, separe, junte 
etc.), formas verbais perifrásticas: verbos no Presente do 
Indicativo + infinitivo (deve lançar, pode ser, pode entrar etc.) 
ou verbos no Futuro do Presente + Infinitivo (deverá jogar, 
poderá escolher etc.). 

b) Operações enunciativas 
Vozes: autor do texto, da empresa fabricante do jogo e dos 
envolvidos no jogo. 
Modalizações: deôntica, apreciativa, lógica e pragmática. 
Fonte: MANZONI, R. M. CAVALIERI. A.M. no prelo 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

Entrevista 
(Sugestão: 
entrevista com 
membros da 
família sobre 
jogos da 
infância) 

Leitura/Escuta 
 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO: 

a) Contexto físico de produção do texto 
Lugar de produção: onde o gênero é produzido (escola, casa, 
estúdio de televisão, rádio etc.). 
Emissor do texto: quem faz a entrevista 
Receptor: quem é entrevistado 

(EF02LP20) Reconhecer a função de textos 
utilizados para apresentar informações 
coletadas em atividades de pesquisa 
(enquetes, pequenas entrevistas, registros 
de experimentações). 
(EF02LP24) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, relatos de experimentos, registros    
de    observação,    entrevistas, 
dentre     outros     gêneros     do     campo 



 

 
 

   Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 

Produção de 
texto oral 
(autônoma) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: entrevistador (provocador da fala do 
entrevistado) 
Posição social do receptor: entrevistado (alguém que deve 
responder aos questionamentos do entrevistador, enveredando 
por um determinado caminho: o entrevistado “veste” 
determinada “máscara” social dependendo do estilo e dos 
objetivos do suporte (programa televisivo, jornal, revista, portal 
da internet etc.)). 
Lugar social: esfera jornalística, literária, midiática. 
Objetivo da interação: entreter, informar, esclarecer assuntos, 
formar opinião etc. 

c) Conteúdo temático: assuntos de interesse social, cultural e 
político geralmente relacionados à vida pessoal, profissional ou 
acadêmica do entrevistado. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: pode ser estruturado a partir do relato 
de acontecimentos sociais, políticos, culturais e vividos; de uma 
exposição de fatos e ideias, que pode se fundamentar, por 
exemplo, na sequência argumentativa (defesa de uma tese). Em 
qualquer caso, a sequência dialogal (perguntas e respostas) é 
que estrutura o gênero. As respostas aparecem sempre em 
primeira pessoa, mantendo um diálogo muito próximo com o 
interlocutor. As perguntas são sempre direcionadas ao outro – 
“tu/você”. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequência textual: dialogal. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização: 
Conexão: os conectivos são de diversas ordens. No caso das 
entrevistas orais, há a mobilização de marcadores 

investigativo, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, considerando a
 situação  comunicativa e   o 
tema/assunto/ finalidade do texto. 
(EF02LP22) Planejar e  produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do
 professor,  pequenos  relatos 
 de experimentos, entrevistas, verbetes 
de enciclopédia  infantil,  dentre 
 outros gêneros do campo investigativo, 
digitais ou impressos, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF02LP25) Identificar e reproduzir, em 
relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 



 

 
 

    interacionais da conversação (né, entendeu? etc.). 
Coesão nominal: as retomadas são feitas, geralmente, por 
pronomes pessoais, relativos, demonstrativos, possessivos e 
alguns sintagmas nominais. 
Coesão verbal: tempo verbal de referência da pergunta é 
sempre o presente. No caso da resposta, vai depender do tipo 
de discurso utilizado. 
b) Operações enunciativas: 
Vozes: pluralidade de vozes (entrevistador, entrevistado, sociais, 
cultural etc.). 
Modalizações: apreciativa, lógica, pragmática e deôntica. 
Léxico: ligado ao conteúdo temático da entrevista. 

 
Fonte: Adaptado de BARROS, E, M, D; FELIX, S. 2012. Curitiba: 
SEED/PR., 2012. V.I. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 

professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Você sabia? Leitura/Escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

 

• Turnos de fala 
 

• Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da 
fala. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação 
das 
hipóteses realizadas. 



 

 
 

     (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário, de 
modo a compreender que a escuta atenta 
contribui para o aprendizado. 
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos 
utilizados para apresentar informações 
coletadas em atividades de pesquisa 
(enquetes, pequenas entrevistas, registros 
de experimentações). 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

• Contos 
de fadas 

• Contos 
maravilhos
os 

• Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/Escut
a 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura”. 

 

- Vide modelização do gênero Roda de conversa no 1º 
bimestre. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros 
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de 
uma narrativa ficcional e sua resolução, 
além de palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes. 



 

3º ANO 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

3
º 

an
o

 1
º 

B
im

e
st

re
 

Campo 
Artístic
o - 
Literári
o 

(os gêneros 
desse 
campo 
de 
atuação 
serão 
escolhido
s 
conforme 
a história 
de leitura 
da turma, 
seguindo 
as etapas 
do 
Método 
Recepcion
al) 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura) 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 
Onde foi produzido?) 
 b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador: organizador da roda, da 
ordem e do tempo de falas; participantes da roda de conversa 
(quando houver uma simetria de conhecimento - objeto da roda 
de conversa - com o mediador); 

- Posição social do receptor: mediador (quando houver uma 
simetria de conhecimento - objeto da roda de conversa com os 
participantes) e participantes da roda de conversa. 

- Lugar social: instituição escolar, onde se aprende a ouvir e a 
falar; 

- Objetivo da interação: dialogar sobre assuntos sociais de 
interesse coletivo (veiculados ou não na mídia local) e culturais 
de interesse dos participantes (gêneros literários, livros, obras de 
arte, músicas, filmes etc.). 
c) Conteúdo temático:   temas sociais, culturais e políticos de 
interesse coletivo. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- Acolhimento/saudação; 

- Apresentação do objeto cultural e/ou do tema motivador da 
roda de conversa; 

- Trocas verbais sobre o tema; 

- Síntese do objeto cultural e/ou do tema motivador da roda 
de conversa; 

- Conclusões sobre o tema motivador da roda de conversa; 

- Encerramento da roda de conversa. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio das
 sequências explicativa, argumentativa, descritiva e dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições 
de produção e gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 

autônoma, textos literários de diferentes 

gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 

ilustrações, estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores.  

(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conversação, formas de 
tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor.recepção 
desse texto, o 



 

    Conexão: 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, 
desde que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: uso de anáforas nominais, pronominais, elipses 
e repetição. 
Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para levantamento de hipóteses de 
conclusão sobre o tema motivador da roda de conversa. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: mediador; participantes da roda de conversa; vozes 
sociais e institucionais. 

- Modalização: deôntica, lógica, apreciativa e pragmática. 
 

Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G; no prelo. 

 

Campo 
Artístic
o - 
literári
o 

Conto de Fadas Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor e, mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos de maior porte 
como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.) e 
crônicas. 
(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando perguntas pertinentes     
ao     tema     e     solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 
Artístic
o - 
literári
o 

Conto 
maravilhos
o 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 

Produção de 
texto escrito 
(reescrita de 
final de 
conto) 
(autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 
Emissor: escritor (autor do conto); 
Destinatário: leitores que apreciam narrativas do universo 
maravilhoso, em especial o público infanto-juvenil; 
Papel discursivo do emissor: preservar e disseminar histórias 
populares, promover reflexões acerca de temas sociais; 
Papel discursivo do destinatário: contribuir para o processo 
de preservação de contos populares, além do papel 
humanizador ao abordar temas de relevância social que 
demandam reflexão por parte do sujeito leitor; Conteúdo 
temático: histórias universais e atemporais que abordam 
questões sociais e sentimentos comuns, inerentes à vida; 
Suporte: livros, físicos e virtuais; 
Meio de circulação: ambientes residenciais e educacionais, 
quando adaptado para o ensino. 

 
 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano geral do texto: texto em prosa, relativamente curto se 
comparado a um romance, composto por título, corpo textual e 
ilustração; 

b) Tipo de discurso: narração. 

c) Sequência predominante: sequência narrativa, embora 
apareçam também as sequências dialogais e descritivas. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO- DISCURSIVAS 
Operações de textualização 
Conexão: presença de organizadores temporais e espaciais; 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia,   narrativas    ficcionais 
 que apresentem   cenários  e 
 personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: 
 enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
 sua diversidade   cultural, 
 como patrimônio artístico da 
humanidade. (EF35LP22) Perceber diálogos 
em  textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se for o 
caso, o uso de variedades linguísticas no 
discurso direto. 
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 

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. 
(EF35LP25) Reescrever narrativas, 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. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, 
tais como ortografia, regras básicas de 



 

    Coesão nominal: são utilizadas muitas retomadas nominais, 
principalmente a substituição por sinônimos; 
Coesão verbal: Há a predominância dos verbos de ação 
conjugados no pretérito perfeito 
Operações enunciativas 
Vozes: a do autor; a do narrador, que organiza o enredo e as 
vozes dos personagens que aparecem, principalmente, por meio 
do discurso direto; 
Modalizações: são mais frequentes na voz no narrador que tenta 
persuadir o leitor por meio de modalizações apreciativas; 
Escolha lexical: é condicionada ao ambiente fantasioso no qual 
as narrativas se desenvolvem, palavras que remetem ao mistério 
e ao onírico são amplamente exploradas. A utilização dos sinais 
de pontuação segue os padrões da narração: ponto final, de 
exclamação, de interrogação, dois- pontos e travessão. Há a 
presença de metáforas e outras figuras de linguagem. Podem 
aparecer elementos paratextuais como as ilustrações. 

 
Fonte: Adaptado de SENE. A. R. L. de, p.6-7, 2019. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em numerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto, determinando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e explicando 
o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. (EF35LP09)
 Organizar o texto
 em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos segundo as 
normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou 
digital. 



 

 Campo 
Artístic
o- 
literári
o 

Reconto 
de conto 
maravilho
so 

Leitura/Escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 

Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 
 

Produção de 
texto oral 
(autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção. 

- Posição social do emissor: estudantes. 
-Posição social do receptor: estudantes, professores e membros 
da comunidade escolar. 

- Lugar social: esfera escolar. 
-Objetivo da interação: recontar o conto maravilhoso produzido 
em sala de aula para os colegas de sala e o professor. 
c)Conteúdo temático: depende do conto maravilhoso original a 
ser recontado, no qual deverá conter suas principais partes. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: 

1) Título do conto maravilhoso; 

2) Organização da fala a partir de um resumo das principais 
partes do texto original, obedecendo a estrutura da narrativa: 
- Apresentação: dos personagens, do local e do tempo em que 

se desenvolve a trama. 
- Desenvolvimento: maior parte da história, se desenvolve em 
torno das ações dos personagens. 

- Clímax: uma parte da história, sendo o momento mais 
emocionante da narrativa. 

- Desfecho: é a parte final da narrativa e, conforme os 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 
não linguísticos (paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários lidos pelo 
professor e produzidos pelos alunos. 
(EF35LP18)  Escutar, com  
 atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas,
 formulando   
 perguntas pertinentes ao
 tema  e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 



 

    acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. 

b) Tipo de discurso: narração. 

c) Sequências textuais: narrativa, descritiva e script. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: predomínio de organizadores textuais temporais e 
advérbios (de lugar, de tempo, de modo), organizadores 
espaciais (lá, na cidade, no campo etc.) e conectivos lógicos 
(mas, porém, porque etc.) 
Coesão nominal: presença de pronomes pessoais, possessivos, 
demonstrativos, relativos, entre outros. 
Retomadas nominais, principalmente a substituição por 
sinônimos. 
Coesão verbal: predomínio do pretérito perfeito e imperfeito do 
modo indicativo. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: autor; narrador que organiza o enredo e as dos 
personagens que aparecem, principalmente, por meio do 
discurso direto e do autor do reconto. 

- Modalizações: apreciativas, lógicas, pragmáticas e deônticas. 
 

Fonte: MANZONI, R.M.; GLADENUCCI. P. F. S.; MEDEIROS. 
A. R. da S. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 
 

 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

3
º 

an
o

 
2

º 

b
im

es
tr

e 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e 

autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura”. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições        
antecipadoras        dos 
sentidos, da forma e da função social do 



 

 (os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

   texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e 
o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem
 ilustrações,
 estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

• Relat
o 
pess
oal 

 

• Relato de 
experiênc
ia de 
vivida 

 

• Tirinha 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias 
em quadrinhos e tirinhas, relacionando 
imagens    e    palavras    e    interpretando 
recursos   gráficos   (tipos   de   balões,   de 
letras, onomatopeias). 



 

 Campo da 
Vida 
Pública 

• Notícia  
Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: não implicado no texto, assume o papel de jornalista 
ou redator. 
Receptor: leitores de jornal/revista. 
Lugar de produção: jornal e revistas. 
Momento de produção: ato de produção da notícia. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: estudantes do 3º ano do ensino 
fundamental. 
Posição social do receptor: estudantes do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental, professores, pais de alunos e funcionários da 
escola. 
Lugar social: esfera escolar. 
Objetivo: informar fatos verídicos e recentes ao leitor. 

c) Conteúdo temático: o conteúdo da notícia refere-se à 
descrição de fatos reais e recentes e suas informações precisam 
ser relevantes. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 
Plano global do texto 
 

a) Estrutura de base: Manchete ou título principal; Título 
auxiliar; Lide (do inglês lead) e Corpo da notícia. 
Manchete ou título principal – grafado de forma bem evidente 
para despertar a atenção do leitor. 
Título auxiliar – complemento do principal, acrescenta-lhe 
algumas informações para torná-lo ainda mais atrativo. 
Lide (do inglês lead) - Corresponde ao primeiro parágrafo, e 
normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, 
procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes 
indagações: O quê? Quem? Onde? Como? Quando? Por quê? 
Corpo da notícia – Relaciona-se à informação propriamente dita, 
procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se 
refere aos acontecimentos mencionados. 

b) Tipo de discurso: relato interativo. 

c) Sequências textuais: script e fragmentos da sequência 
narrativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexão: conectores espaciais e temporais organizam a notícia 
de acordo com a cronologia de fatos narrados. 
Articulam duas frases com sentido de adição ou de oposição e 

(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 

professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização 
e forma do texto e seu tema, pesquisando em 
meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção 
do texto, organizando em tópicos os dados e 
as fontes pesquisadas. 
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em 
notícias,   manchetes,   lides   e   corpo   de 
notícias simples para público infantil digitais 
ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais.  
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração 
dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

de encaixamento (subordinação). 
Coesão nominal: retomadas de referentes por mecanismos 
anafóricos: elipse, pronominalização, substituição lexical, 
repetição fiel do léxico e definitivização. 
Coesão verbal: tempos verbais do pretérito perfeito e 
imperfeito. 
Operações enunciativas 
Vozes: voz do autor informando o fato e vozes sociais por meio 
de comentários apresentados por formas tipográficas como 
aspas e itálico. 
Modalização: baixa densidade: em algumas notícias, há 
ocorrência de modalização lógica que gera um efeito de 
verdade. 

 
Fonte: PANSANI. V. A. S., p. 49-50, 2017. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 
 
 
 



 

 Campo da 
vida 
cotidiana 

Relato 
de 
passei
o 

Leitura/ 
Escuta 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
semiótic
a 

 
 
 

Produção de 
texto oral 
(autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto (Quem é o autor? 
Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: estudantes do 3º ano que vem a 
frente da classe para relatar um passeio marcante em sua vida. 
Posição social do receptor: os próprios colegas de classe que 
têm o interesse ou a possibilidade de ir ao mesmo destino, ou 
que desejam aprender mais sobre a visita a determinado lugar 
etc. 
Lugar social: esfera escolar (quando adaptado ao ensino) Objetivo 
de interação: relatar, de forma subjetiva e sensorial, quais foram 
as sensações desencadeadas ao realizar determinado passeio; 
relatar os lugares ou pontos que mais chamaram a atenção e de 
que mais gostou; promover o passeio ou o lugar de maneira que 
os colegas sintam vontade de realizar o mesmo passeio. 

c) Conteúdo temático: fatos que aconteceram no passeio 
(familiar, escolar, lazer etc.) descrito de forma subjetiva, criativa 
e detalhada. 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF15LP20BRU) Planejar e produzir relatos de 
passeios, mantendo as características do 
gênero considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto do texto. 
Adaptada (EF15LP05) 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 
não linguísticos (paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 
(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, preocupando-
se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado. 
(EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando
 perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 



 

    CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano geral do texto 

 
1ª Fase - Abertura 
A professora vem à frente da classe, saúda os alunos e explica o 
motivo da interação oral (pode até dizer sobre qual passeio 
os alunos irão relatar). Em seguida, apresenta os alunos e qual 
passeio será relatado. 
2ª Fase - Apresentação da localização geográfica do passeio 
Assumindo o turno de fala, o aluno pode expor qual é o destino 
que será objeto do relato, em que região ou Estado fica 
determinado ponto de visitação; quanto tempo leva da cidade 
de origem até o determinado local; quais são as dificuldades para 
se chegar ao lugar e as suas facilidades também. 
3ª Fase - Apresentação das fotografias ou souvenir 
Nessa, o aluno pode apresentar fotografias, imagens e souvenirs 
que são típicos do local, no qual o passeio foi realizado. Ao 
apresentar as fotografias, o aluno pode ir relatando o que mais 
gostou de cada um desses pontos que estão sendo projetados. 
4ª Fase – Relatando o passeio para os colegas 
Nesse momento, o aluno entra no relato propriamente dito. 
Aqui, ele pode falar sobre as sensações que teve durante o 
passeio; quais situações especiais viveu nesse lugar; o quê 
vivenciou lá, que não havia vivenciado e visto em sua cidade etc. 
5ª Fase – Eu recomendo a visita à(ao) .......... porque.......... 
Nessa fase, o aluno deve argumentar por que recomenda 
determinado lugar para a visitação, procurando recapitular as 
informações que já foram relatadas sobre o passeio, 
acrescentando curiosidades sobre o passeio e o lugar de 
visitação. 

 



 

    6ª Fase – As impressões dos colegas 
Nesse momento, o aluno agradece aos colegas pela escuta ativa 
do relato e abre espaço para interação a fim de que os colegas 
comentem se já fizeram determinado passeio, se ficaram com o 
desejo de ir ao lugar do passeio etc. 
b) Tipo de discurso: relato interativo. 
c)Sequências textuais: 
1ª Fase de abertura: sequência dialogal; 
2ª Fase de apresentação do tema do relato: descritiva e 
esquematização; 
3ª Fase de apresentação dos documentos: descritiva e 
esquematização; 
4ª Fase – relatando a experiência inesquecível: script, 
esquematização e fragmentos da narrativa; 
5ª Fase – o que a experiência inesquecível ensinou: explicativa e 
fragmentos da argumentativa. 
6ª Fase – ouvindo outras vozes: dialogal 

 
CAPACIDADE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA 

Operações de textualização 
Conexão: 

- Organizadores lógicos: Então, a aluna X irá relatar sobre sua 
experiência inesquecível...; É preciso que todos vocês escutem 
com atenção ao relato; Então, esse foi meu relato de experiência 
inesquecível...; “Para recapitular...”; portanto, o...”; “Bom, 
agora, eu gostaria de abrir para as perguntas e comentários dos 
colegas...”; “Eu relatei que...”; “por exemplo...;” “para 
exemplificar...”, “como forma de ilustrar...” 

- Organizadores espaciais: Eu ainda morava na cidade de... 
quando...; minha casa ficava na travessa chamada Antônio 
Carlos... Lá eu vivi uma das experiências mais inesquecíveis da 
minha vida... 
Organizadores temporais: A experiência inesquecível que vou 
relatar a vocês aconteceu no ano de 2017...; Naquele ano 
tivemos a oportunidade de...; Depois de ter vivido tal situação, 
eu tive a sensação de... ; Hoje meu relato de experiência 
inesquecível falará sobre...” 

 

 



 

    Coesão Nominal: abundância de sintagmas nominais com 
repetição lexical, sobretudo, o sintagma que denomina a 
experiência inesquecível; anáforas nominais com substituição de 
item lexical, anáforas pronominais; poucas incidências de 
apagamentos. Abundância da 1ª pessoa do singular, o que dita o 
tom subjetivo e pessoal do relato, possibilidade de implicações 
de outros personagens que serão marcadas com a 1ª pessoa do 
plural. 
Coesão Verbal: predomínio do tempo passado do verbo, tanto 
pretérito perfeito quanto imperfeito, sobretudo na fase 4ª 
(Relatando o passeio para os colegas); presença do futuro 
perifrástico + infinitivo na fase 1ª (Abertura); presença do 
presente gnômico, na fase 6ª (Ouvindo outras vozes). 
Operações enunciativas 
Vozes: do autor empírico (abundância); de personagens 
implicados como agentes nas ações constitutivas do conteúdo 
temático; de instituições sociais determinadas e indeterminadas 
que constituem a memória discursiva do agente produtor (em 
menor frequência, comparadas com as demais); 
Modalizações: 

- apreciativas: felizmente ... muito
 divertido... infelizmente... (em maior número); 

- pragmáticas: quis... pôde... fomos... fizemos... (em maior 
número) 

- deônticas: deve ser... pode ser... não devíamos... (menor 
número de ocorrências); 

- Lógicas: é evidente que ...; é necessário etc. (menor 
número de ocorrências)  
Fonte: MANZONI, R.M; NASCIMENTO,D.D. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 



 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

3
º 

an
o

 
3º

 

b
im

es
tr

e 

Campo 
Artístic
o- 
literári
o 

(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

• Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura”. 

 

- Vide modelização do gênero Roda de conversa no 1º 
bimestre. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem
 ilustrações,
 estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

Campo 
das 
Práticas 
de 

• Texto 
científico 

Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com 
autonomia, relatos de observações e de 



 

 
 

 Estudos 
e 
Pesquis
a 

• Infográfic
o 

(colaborativa 
e 
autônoma) 

 pesquisas em fontes de informações, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 

Campo 
das 
práticas 
de estudo 
e 
pesquisa 

Ficha técnica 
(sugestão: 
ficha técnica 
com 
especificações 
de animais) 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
texto escrito 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 

foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: especialista em determinado assunto 
ou alguém que domina o tema ou estudante do tema que 
pretende sistematizá-lo para torná-lo mais acessível. 
Posição social do receptor: pessoa interessada em aprender ou 
se informar sobre o tema da ficha técnica. 
Lugar social: domínio social de construção e transmissão de 
saberes (bibliotecas, ambientes de estudo e pesquisa, 
laboratórios, universidades, escolas). 
Objetivos da interação: destina-se a compartilhar, de modo 
sucinto, informações específicas de algum objeto ou ser 
vivo. 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com 
autonomia, relatos de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário e 
enciclopédias digitais sites de buscas e livros 
científicos para esclarecer dúvidas sobre a 
escrita de palavras, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares fonema-
grafema de cunho científico. 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 
(EF03LP25) Planejar e produzir textos para 
apresentar resultados de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, 
incluindo,   quando   pertinente,   imagens, 
diagramas e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comunicativa e o 



 

   (autônoma) Conteúdo temático: informações básicas sobre seres vivos ou 
objetos variados (uma cadeira, um jogo, um livro etc.). 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 
Título (palavra ou expressão que denomina o ser ou objeto a ser 
detalhado). 
Breve apresentação do objeto ou do ser vivo (definição, 
características gerais, finalidade). 
Desenvolvimento que pode ser organizado em tabelas que 
enumerem os aspectos (à esquerda) e seu detalhamento (à 
direita). 
Exemplo (animais): 
Nome científico; tamanho; peso; dieta. 
Características físicas: hábitos; tempo de vida; reprodução; 
curiosidades. 
Pode, ainda, haver ilustrações (fotografias, esquemas) e boxes 
com destaque de alguma informação. 

b) Tipo de discurso: teórico. 

c) Sequências textuais: sequência descritiva
 e esquematização. 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
Operações de textualização 
Conexão: 

- Por meio da segmentação gráfica pela articulação entre 
título, sub títulos e inserção de itens na ficha. 

- Por meio de conectores lógico-semânticos e conectores 
argumentativos 
Conjunções aditivas: e, nem, mas também etc. 
Conjunções adversativas: mas, porém, contudo etc. 
Conjunções condicionais: se, caso, contanto que etc. 
Conjunções explicativas e causais: pois, porque etc. 
Conjunções conclusivas: por isso, portanto, logo etc. 
Expressões denotativas: ou seja, isto é, por exemplo, quer 

tema/assunto do texto. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

    dizer etc. 
Coesão nominal: retomada ao longo do texto, tema da ficha, por 
meio de recursos anafóricos pronominais (ele, o, a, lhe, dela, 
disso) e nominais (sinônimos, hiperônimos). 
Coesão verbal: predominam os verbos do mundo do EXPOR, ou 
seja, Presente do Indicativo, Presente do Subjuntivo e Futuro do 
Presente, com uso da 3ª. pessoa. 
Operações enunciativas 
Vozes: voz do autor empírico e vozes sociais de autoridade 
representadas em estudos ou estudiosos do tema que oferecem 
legitimidade para a exposição do conceito. É marcada por 
introdutores de domínios discursivos (ex.: De acordo com a 
astronomia, segundo o autor...). 
Modalizações: predominam as lógicas, com fatos atestáveis, 
possíveis ou prováveis, com valor de verdade. Geralmente são 
marcados por verbos relacionais (ser, estar) e existenciais 
(haver, existir, ocorrer) e frases declarativas (que lhe conferem 
valor de verdade permanente ou incontestável). 

 
Fonte: MANZONI, R.M.; CAVALCANTI. T. dos S., no prelo. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 



 

 Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Relato de 
experiênc
ia 
científica 

Leitura/ 
Escuta 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Lugar social: esfera escolar 

- Papel social do agente produtor: estudantes do 3º ano que 
vêm à frente da classe para relatar os dados, as observações, as 
análises e até mesmo as descobertas realizadas quando de uma 
experiência científica. 

- Papel social dos destinatários: estudantes do 1º ao 5º ano que 
desejam aprender mais sobre determinado objeto de pesquisa, 
sobre determinado experimento científico. 
-Objetivo de interação: relatar os resultados de um experimento 
científico, as análises e conclusões obtidas via experimento 
científico. 
c) Conteúdo temático: as descobertas científicas realizadas em 
pesquisa sobre o assunto e as conclusões que podem ser obtidas 
com base em determinada investigação científica. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano geral do texto 
1ª Fase - Abertura 
O professor saúda a turma e apresenta os alunos que irão relatar 
sobre determinado experimento científico. Em linhas gerais, o 
professor pode falar sobre qual experiência científica os alunos 
irão relatar. 
2ª Fase - Apresentação do experimento científico 
Os alunos assumem o relato, passam a falar sobre qual 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com 
autonomia, relatos de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF03LP25) Planejar e produzir textos para 
apresentar resultados de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, 
incluindo, quando pertinente, imagens, 
diagramas e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, preocupando-
se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, com apoio de 
recursos multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação 
comunicativa. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 

professores e colegas, formulando perguntas     
pertinentes     ao     tema     e 
solicitando esclarecimentos sempre que 



 

    experimento científico eles irão relatar, explicam à qual área do 
conhecimento refere-se o experimento e explica o quê se pode 
aprender com tal experimento. 
3ª Fase - Apresentação da pergunta de pesquisa e das hipóteses 
Nessa fase, o aluno apresenta, para turma, qual pergunta 
desencadeou determinada experiência científica. Em seguida, 
apresenta as hipóteses que formulou com base na experiência 
para responder à pergunta de pesquisa. Para encerrar, compara 
as hipóteses e as respostas aprendidas, com base na experiência 
científica de pesquisa em diferentes fontes como, enciclopédia, 
sites da internet, guia de curiosidades etc. 
4ª Fase – Apresentando os dados do experimento 
Trata-se do relato de experiência científica propriamente dito, 
pois, aqui, o aluno pode relatar como foi a experiência de 
construir o experimento, quanto tempo demandou de 
observação, análise; quais os resultados que se obteve e o que 
isso lhe ajuda a conectar com os estudos em determinada área 
do conhecimento. 
5ª Fase – Recapitulando as principais informações 
Aqui, o aluno recapitula as principais informações relatadas 
durante o relato oral, acrescenta alguma curiosidade sobre o 
experimento e incentiva os colegas a fazerem experimentos 
científicos. 
6ª Fase – Ampliando o conhecimento sobre o experimento do 
auditório 
Nessa fase, os alunos agradecem os colegas pela escuta ativa do 
relato e abre espaço para interlocução dos colegas para 
comentários ou perguntas sobre o experimento relatado. 

b) Tipo de discurso: interativo 

c) Sequências textuais: 
1ª Fase de abertura: dialogal; 

necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 



 

    2ª Fase de apresentação do experimento científico: descritiva e 
esquematização; 
3ª Fase de apresentação do passo a passo do experimento: 
explicativa, descritiva e esquematização; 
4 ª Fase – apresentando os dados do experimento: descritiva e 
explicativa; 
5ª Fase – recapitulando as principais informações: 
esquematizações e explicativa; 
6 ª Fase – ampliando o conhecimento sobre o experimento do 
auditório: dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexão: 
-Organizadores lógicos entre as partes do relato: Então, o grupo 
X irá apresentar seu relato de experiência científica...; Então, 
falemos agora sobre...; Então, essa experiência ajuda a 
compreender o funcionamento de X...; É preciso, agora, opor....; 
então, chegamos ao final...; “Para recapitular...”; portanto, o...”; 
“Bom, agora, eu gostaria de abrir para as perguntas e 
comentários dos colegas...”; “Eu relatei que...”; “por exemplo...”; 
“para exemplificar...”; “como forma de ilustrar...” 

- Organizadores espaciais: Na aula de Ciências, meu grupo...; 
Na aula de Astronomia...; No laboratório...; No google... etc. 

- Organizadores temporais: Depois, juntamos um pouco de 
água...; Em seguida, cortamos ao meio o talo de uma flor...; No 
dia seguinte, observamos que a cor das pétalas das flores... 
Coesão nominal: abundância de anáforas nominais, 
pronominais, apagamento e repetição. 
Coesão verbal: predomínio do pretérito perfeito e do 
pretérito imperfeito, na 3ª, 4ª e 5ª fases (Presença do futuro 
perifrástico + infinitivo na 1ª Fase (Abertura); Presença do 
presente (2ª e 6ª fases). 
 

 



 

    Operações enunciativas 
Vozes: 

- Vozes dos textos de referência (predomínio); 
-Vozes de instituições sociais determinadas e indeterminadas 
que constituem a memória discursiva do agente produtor; 

- Vozes de personagens implicados como agentes nas ações 
constitutivas do conteúdo temático; 

- Vozes do autor empírico. 
Modalizações: 

- lógicas: é evidente que...; é necessário...; 

- deônticas: deve ser; pode ser etc...; 
-pragmáticas: quis, pôde, fez etc. 
-apreciativas: infelizmente, geralmente etc. 

 
Fonte: MANZONI, R.M.; NASCIMENTO, D.D. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

3
º 

an
o

 
4

º 

b
im

es
tr

e 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

 
(os gêneros 
desse 
campo 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura). 

 

- Vide modelização do gênero Roda de conversa no 1º 
bimestre. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do 
texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições 



 

 de atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

   de produção e recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas. 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

• Estatuto 
da criança 
e do 
adolescen
te 

• Regras 
escolar
es 

• Enunciad
os de 
tarefas e 
avaliações 
escolares 

• Notícia 

• Reportagem 

Leitura/ 
Oralida
de 

 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura”. 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia efluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 



 

 Campo da 
Vida 
Pública 

Carta do leitor 
(infantil - 
temas tratados 
no ECA) 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, modo 3, “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto (Quem é o autor? 
Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: pessoas que produzem o texto e 
assumem o papel de apreciador do texto publicado. 
Posição social do receptor: interlocução em que criança(s) se 
dirige(m) a um público variado para emitir opinião sobre algum 
tema. 
Lugar social: jornal, revista e escola (quando adaptado ao 
ensino). 
Objetivo: comentar sobre matérias publicadas em jornal ou 
revista para o público infantil, emitindo opiniões a favor ou 
contra o assunto. 

c) Conteúdo temático: temas atuais que abordem questões 
sociais, numa busca em defender a opinião sobre temas 
debatidos na sociedade ou sobre o que foi dito em exemplares 
de jornal ou revista realizando comentários sobre as matérias 
publicadas, elogiar, agradecer, reivindicar direitos, reclamar e 
opinar sobre temas controversos. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: o texto é organizado em prosa e 
geralmente é curto; a linguagem é formal ou informal depende 
do público a que se destina; suas partes: a) data; 
b) local e o vocativo (nome do jornal ou revista), chamado de 
cabeçalho; c) título; d) o corpo de texto que contém as 
informações que se pretende dizer, despedida cordial 
juntamente com a assinatura de quem a escreveu. 
b) Tipo de discurso: interativo. 

(EF03LP18) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e 
de reclamação a jornais, revistas) e notícias, 
dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
de acordo com as convenções do gênero 
carta e considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. (EF15LP01) 
Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhecendo para que 
foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em 
gêneros epistolares e diários, a formatação 
própria desses textos (relatos de 
acontecimentos, expressão de vivências, 
emoções, opiniões ou críticas) e a 
diagramação específica dos textos desses 
gêneros (data, saudação, corpo do texto, 
despedida, assinatura). 
(EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou digital (cartas 
do leitor ou de reclamação a jornais ou 
revistas), dentre outros gêneros do campo 
político-cidadão, com opiniões e críticas, de 
acordo com as convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes 
de um texto, identificando 



 

    c)Sequências textuais: argumentativa, explicativa e descritiva. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: uso de operadores argumentativos para articular os 
contra-argumentos relativos a um outro posicionamento sobre o 
tema, tais como: pois, no entanto, porque, mas, até etc. 
Coesão nominal: anáforas nominais, pronominais e 
apagamentos. 
Coesão verbal: pretérito perfeito e imperfeito; futuro do 
pretérito do indicativo. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: voz do agente produtor, vozes sociais determinadas e 
indeterminadas e vozes institucionais. 

- Modalizações: apreciativas, lógicas e pragmática. 
 

Fonte: Adaptado de STRIQUER, M. dos S. D.; SOUZA, S. N., 
p. 1-20, 2020 e NASCIMENTO, E. L.; ROSA, C. B., p. 1-6, 2005. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou  pronominais (uso 
 de pronomes 
 anafóricos –
 pessoais, possessivos,  
 demonstrativos)  que 
contribuem para a continuidade do texto. 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 
produção textual pronomes pessoais, 
possessivos  e  demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 

Campo da 
Vida 
Pública 

Assemble
ia de 
Classe 

Leitura/ 
Escuta 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?). 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
- Posição social do emissor: mediador, presidente da mesa, vice-
presidente, 1º e 2º secretários e participantes 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, preocupando-
se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas     
pertinentes     ao     tema     e 
solicitando esclarecimentos sempre que 



 

   Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

(depende do turno de fala). 

- Posição social do receptor: mediador, presidente da mesa, 
vice-presidente, 1º e 2º secretários e participantes (depende do 
turno de fala). 

- Lugar social: escola 

- Objetivos da interação: analisar as críticas feitas, buscar 
soluções para as procedentes no grupo e/ou encaminhá-las a 
instâncias superiores, quando necessário; esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento de algumas regras e/ou burocracias 
escolares; elencar as felicitações do grupo em relação às boas 
iniciativas e bons comportamentos para manutenção desses 
pontos fortes e analisar as propostas sugeridas de melhorias 
para comunidade escolar. 
c) Conteúdo temático: situações polêmicas e/ou virtuosas 
vivenciadas na comunidade escolar. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Abertura da assembleia; 

- Apresentação do conteúdo temático dos bilhetes; 

- Enunciação responsiva dos citados nos bilhetes; 
-Apresentação das propostas para solução dos conteúdos 
temáticos veiculados pelos bilhetes discutidos; 

- Votação das propostas sugeridas para eleição daquela mais 
eficaz para a resolução dos conteúdos temáticos discutidos nos 
bilhetes; 

- Encerramento da assembleia. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: dialogal; explicativa; argumentativa, 
descritiva e script. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: 

necessário. 
(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conversação, formas de 
tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 
não linguísticos
 paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista 
sobre tema polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 



 

    - marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, desde 
que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: predomínio de anáforas pronominais em 
relação às nominais; apagamentos. 
Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para sugestão de algumas resoluções. 
b) Operações enunciativas 
-Vozes: mediador; presidente da mesa; participantes; vozes 
sociais; vozes institucionais. 
-Modalizações: lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 



 

4º ANO 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

4
º 

an
o

 
1

º 

B
im

es
tr

e 
Campo Artístico 
– literário 

 
(os gêneros desse 
campo de atuação 
serão escolhidos 
conforme a história 
de leitura da turma, 
seguindo as etapas 
do Método 
Recepcional) 

Roda de 
conversa 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método 
Recepcional de Leitura) 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador: organizador da 
roda, da ordem e do tempo de falas; participantes da 
roda de conversa (quando houver uma simetria de 
conhecimento - objeto da roda de conversa - com o 
mediador); 

- Posição social do receptor: mediador (quando 
houver uma simetria de conhecimento - objeto da roda 
de conversa com os participantes) e participantes da 
roda de conversa. 

- Lugar social: instituição escolar, onde se aprende a 
ouvir e a falar; 

- Objetivo de interação: dialogar sobre assuntos 
sociais de interesse coletivo (veiculados ou não na 
mídia local) e culturais de interesse dos participantes 
(gêneros literários, livros, obras de arte, músicas, filmes 
etc.). 
c) Conteúdo temático: temas sociais, culturais e 
políticos de interesse coletivo. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas. 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem
 ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 



 

    CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- Acolhimento/saudação; 

- Apresentação do objeto cultural e/ou do tema motivador da 
roda de conversa; 

- Trocas verbais sobre o tema; 

- Síntese do objeto cultural e/ou do tema motivador da roda 
de conversa; 

- Conclusões sobre o tema motivador da roda de conversa; 

- Encerramento da roda de conversa. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio das
 sequências explicativa, argumentativa, descritiva e dialogal. 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização 
Conexões 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, desde 
que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: uso de anáforas nominais, pronominais, elipses 
e repetição. 
Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para levantamento de hipóteses de 
conclusão sobre o tema motivador da roda de conversa. 
b) Operações enunciativas 
- Vozes: mediador; participantes da roda de conversa; vozes 
sociais e institucionais. 
- Modalização: deôntica, lógica, apreciativa e pragmática. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G; no prelo. 

(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando 
e utilizando, durante a conversação, formas 
de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 



 

 Todos os 
Campos 
de 
Atuação 

• Texto 
científi
co 

• Você sabia? 

• Enuncia
do de 
tarefa 
avaliaçã
o 
escolar 

• HQ 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, modo
 2 “Procedimentos essenciais de processamento de leitura” 

(EF04LP19) Ler e compreender textos 
expositivos de divulgação científica para 
crianças,  considerando  a situação 
comunicativa e o tema/ assunto do texto. 
(EF35LP01)  Ler e 
 compreender, silenciosamente e, 
em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com  nível 
 de   textualidade adequado. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

Campo 
das 
práticas 
de estudo 
e 
pesquisa 

Guia de 
curiosida
de 
científica 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 

Produção de 
texto escrito 

(autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: pessoa física que escreve o guia de curiosidades/ 
produtores ou locutores do texto descritos no final da página das 
revistas onde o texto foi registrado. 
Receptor: crianças, adultos, sobretudo, professores e 
especialistas, além de outras pessoas que tenham interesse pela 
leitura desse tipo de revista. 
Lugar de produção: variável (revista; casa; editora e, sala de aula, 
quando adaptado para o ensino). 
Momento da produção: produzidos no ano de publicação dos 
exemplares do livro ou revista. 
 

(EF04LP19) Ler e compreender textos 
expositivos de divulgação científica para 
crianças, considerando 
 a  situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do texto e 
seu tema, pesquisando   em   meios   
impressos   ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção 
do texto, organizando em tópicos os dados e 
as fontes pesquisadas. 
 



 

    b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do agente/produtor: estudantes, professores e 
pesquisadores de universidades, integrantes de institutos de 
pesquisas, laboratórios de pesquisas, de museus, nas áreas de 
ecologia, biociências, artes, humanidades, zoologia, química, 
física, entre tantos outros, dependendo do assunto abordado nos 
textos. 
Posição social do destinatário/interlocutor: trata-se de pessoas 
interessadas com a história, ciência e com o conhecimento de 
modo geral. 
Lugar social: esfera escolar e ambientes de estudo e pesquisa. 
Objetivo da interação: instigar a busca de respostas de temas 
(curiosidades), que têm relação com as ciências ou com assuntos 
sociais e históricos. 
Conteúdo temático: os textos retratam temas, geralmente sobre 
conceitos científicos relacionados às ciências e à história. Sua 
intenção comunicativa de ampliar o conhecimento do autor do 
texto pela pesquisa de temas que deseja conhecer pela 
curiosidade. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a ) Plano global do texto 
Estrutura de base: 

1) Entrada e corpo (no caso, a pergunta e a resposta 
apresentam uma breve exposição do assunto apontado na 
pergunta); 

2) a extensão da resposta é curta. 
Título do texto é a pergunta (o tema da curiosidade e o 
questionamento deverá despertar a curiosidade do leitor) com 
resposta sintetizada (explicação relacionada com a pergunta), 
além do corpo (texto curto), que desenvolve a 
resposta da questão inicial com explicações elaboradas a 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, 
recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível adequado de 
informatividade. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

    partir de pesquisas em textos científicos. 

- Ilustração relacionada ao tema da pergunta (opcional); 

- Indicação da fonte da pesquisa sobre o tema da curiosidade 
(site, enciclopédias impressas e digitais, livros, revistas) ao final 
do texto. 
b) Tipo de discurso: interativo e teórico (misto). c)Sequências 
textuais: explicativa (fase da constatação inicial e
 problematização numa linguagem
 comum (título/pergunta). 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: operadores lógicos – argumentativos: mas, porém, 
que, então, assim, e, como, para, ou, nem, para isso, porque, 
o que, além, quando, uma vez que, se, isto é etc. As que 
predominam na maioria dos textos são: e, que, como, mas. 
Coesão Nominal: predominam as anáforas pronominais: 
pronomes relativos, possessivos e demonstrativos (essa, esse, 
desse); e anáforas nominais. 
Coesão Verbal:   há predominância de verbos do presente do 
indicativo, conjugados na 3a pessoa do singular. O tempo verbal 
se associa ao momento presente em que as informações são 
transmitidas e, além disso, evidencia um caráter de verdade às 
informações. 
Operações enunciativas 
Vozes: as vozes predominantes nesses textos são as voltadas à 
ciência e à história. 
Modalizações: deônticas e lógicas. 
Escolha de léxicos: palavras que ressaltam a objetividade 
(quase, sempre, mas a verdade, pode, importante, essenciais 
etc.). 

 
Fonte: MOURA, F. S. de M.; BUENO, L., p.51, 2018. 
 
 - Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 



 

  Glossár
io de 
texto 
científi
co 

 
 
 
 
 
 
 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção (Quem é o autor? Quem é o 
leitor? Quando foi produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição do agente/produtor: estudantes, pesquisadores e 
professores. 
Posição social do destinatário/interlocutor: estudantes, 
pesquisadores, professores e pessoas interessadas em ampliar os 
conceitos científicos. 
Lugar social: esfera escolar e ambientes de estudo e pesquisa. 
Objetivo da interação: disponibilizar ao público leitor uma fonte 
de consulta sobre palavras, termos de áreas específicas de 
conhecimento ou informações específicas (científicas sobre um 
determinado tema). 

c) Conteúdo temático - termos técnicos específicos de uma área 
do conhecimento para consulta do leitor. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: há duas partes constitutivas: conceito 
(palavra) e o juízo do conceito (corpo do texto). 

b) Tipo de discurso: interativo e teórico (misto). c)Sequências
 textuais: esquematização, descritiva
 e explicativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexão: operadores lógicos (que, contudo, portanto etc.) 

(EF04LP19) Ler e compreender textos 
expositivos de divulgação científica para 
crianças,  considerando  a
 situação comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. (EF35LP05) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do 
texto. (EF35LP12) Recorrer ao dicionário e 
enciclopédias digitais sites de buscas e livros 
científicos para esclarecer dúvidas sobre a 
escrita de palavras, especialmente no caso
 de palavras com
 relações irregulares fonema-grafema de 
cunho científico. 
(EF04LP28BRU) Planejar e
 produzir glossário de 
palavras e ou termos para compreensão de 
textos científicos. (EF15LP06) Reler e revisar 
o texto produzido com a ajuda do professor e 
a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

    e temporais (quando). 
Coesão   nominal: anáforas nominais, pronominais e 
apagamentos. 
Coesão verbal: predomínio do tempo verbal presente do 
indicativo. 
Operações enunciativas 
Vozes: uso de voz passiva, impessoalização, que caracteriza um 
apagamento do sujeito típico do texto científico. 
Modalizações: lógicas. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; AFONSO, M.; RODRIGUES, L. A. no 
prelo 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 
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º 

an
o

 2
º 

b
im

e
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re
 

Campo 
Artístic
o- 
literári
o 

(os gêneros 
desse 
campo de 
atuação 
serão 
escolhidos 
conforme a 
história de 
leitura da 
turma, 
seguindo 
as etapas 
do Método 
Recepciona
l) 

Roda 
de 
conver
sa 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

Vide anexo A “Modos de leitura", o modo 5 “Método 
Recepcional de leitura”. 

 
- Vide modelização do gênero Roda de conversa no 1º bimestre. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse texto, o gênero, 
o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles 



 

     sem ilustrações,
 estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. (EF35LP23) 
Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, 
estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
(EF35LP31) Identificar, em textos 
versificados, efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas. 

Campo 
da Vida 
Cotidian
a 

• Relato 
de 
passeio 

 

• Relato 
de 
viagem 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura”. 

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

Campo 
da Vida 
Cotidian
a 

Autobiografia Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(autônoma
) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, modo 3, “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: pessoa física que escreve a autobiografia: ocorre a 
identidade entre autor, narrador e personagem. 
Receptor: público diferenciado da mídia. 
Lugar de produção: variável: casa e escola (quando adaptado ao 
ensino). 
Momento de produção: ato da produção textual. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: escritores, jornalistas, pessoas 
famosas e aluno (quando adaptado ao ensino) 
Posição social do receptor: comunidade escolar e familiar etc. 
Lugar social: esfera escolar (quando adaptado ao ensino). 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP20BRU) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização 
e forma do texto e seu tema, pesquisando em 
meios pessoais (fotos, diários,     entrevistas     
com     familiares), 
impressos ou digitais, sempre que for 



 

    Objetivo da interação: relatar, em ordem cronológica, fatos 
marcantes da própria vida do autor. 
c) Conteúdo temático: principais assuntos da trajetória de vida 
da pessoa (autor do texto autobiográfico), apresentado nas 
seguintes categorias: identificação; família; amigos; escola; 
rotina pessoal; idiossincrasias e perspectiva de futuro. 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 
Título e corpo de texto que se apresenta da seguinte forma: 

1) apresentação inicial da pessoa com descrições (nome 
completo, data de nascimento, filiação, cidade de origem); 

2) seleção dos principais fatos de sua trajetória de vida pessoal, 
por categorias, seguindo uma ordem cronológica dos 
acontecimentos. 

b) Tipo de discurso: relato interativo. 

c) Sequências textuais: predominantemente por scripts (cujos 
fatos se sucedem cronologicamente, sem marcas de conflito). 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: organizadores textuais temporais, lógicos e espaciais 
para marcarem as diversas articulações da progressão temática 
(predominantemente os de valor temporal). 
Coesão nominal: diversas formas de retomadas dos referentes 
textuais para dar progressão ao conteúdo temático: 

- anáforas pronominais de 1ª pessoa. 

- anáforas nominais 

- retomada por apagamento 

- anáforas nominais de repetição fiel do sintagma 
antecedente. 

preciso, informações necessárias
 à produção do texto. (Adaptada 
EF15LP05) (EF35LP09) Organizar o texto em 
unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas gráficas e de 
acordo com as características do gênero 
textual. (EF05LP26) Utilizar, ao produzir o 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: regras sintáticas de 
concordância nominal e verbal, convenções 
de escrita de citações, pontuação (ponto 
final, dois- pontos, vírgulas em enumerações) 
e regras ortográficas. 
(EF35LP06) Recuperar relações
 entre partes de   um  texto, 
 identificando substituições lexicais 
(de substantivos por sinônimos) ou 
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos  –  pessoais, 
possessivos,    demonstrativos)  
 que contribuem para a 
continuidade do texto. (EF15LP06) Reler e 
revisar o texto produzido com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, para 
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

    Coesão verbal: escrito em 1ª pessoa do singular com formas 
verbais do sistema dos tempos pretérito perfeito – imperfeito 
(predominantemente) e do presente. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: sociais, institucionais com predomínio da voz do autor. 

- Modalizações: predominantes: lógicas e apreciativas, da 
ordem das condições de verdade, e por tratarem das avaliações 
do autor, marcadas pelos adjetivos (como sinal de subjetividade) 
e pragmáticas. 

 
Fonte: GLADENUCCI, P. F. S. 2019. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?). 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: estudantes do 4º que vêm à frente da 
turma para relatar uma experiência inesquecível em sua vida. 
Posição social do receptor: colegas de turma. 
Lugar social: esfera escolar. 
Objetivo da interação: relatar uma experiência marcante para 
os colegas da turma. 

c) Conteúdo temático: acontecimento subjetivo que se tornou 
inesquecível para o aluno locutor. 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF15LP21BRU) Planejar e produzir relato 
oral de experiência inesquecível, mantendo 
as características do gênero considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto do 
texto. 
(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio        oral        com        clareza, 
preocupando-se   em   ser   compreendido 



 

    
 
 
 
 

Produção de 
texto oral 
(autônoma) 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano geral do texto 
1ª Fase - Abertura 
O professor vem diante da turma e saúda o auditório, em 
seguida apresenta o aluno que fará o relato de experiência 
inesquecível. 
2ª Fase - Apresentação do objeto e do motivo de o relato ser 
inesquecível 
Aqui, o aluno assume o turno de fala, cumprimenta o auditório 
e expõe qual será a experiência inesquecível que irá socializar 
com os colegas. Relatar qual experiência, quando, onde, como 
ocorreu e quem eram os envolvidos. 3ª Fase - Apresentação dos 
objetos e documentos relacionados à experiência 
Nessa fase, o aluno apresenta documentos que comprovem a 
experiência inesquecível, como, por exemplo, objetos 
característicos da cultura local, fotos, notícias de jornal, 
reportagens, notícias em sites, texto do diário íntimo etc. 
4ª Fase – Relatando a experiência inesquecível 
Nessa fase, o aluno entra no relato propriamente dito, e relata 
com detalhes a experiência inesquecível. 
5ª Fase – O que a experiência inesquecível ensinou 
O aluno, em linhas gerais, pode expor quais foram as principais 
aprendizagens que obteve em tal experiência, se houver. 
6ª Fase – Ouvindo outras vozes 
Nessa fase, o aluno agradece a escuta ativa dos colegas e abre 
para que eles façam perguntas ou comentem a experiência 
relatada. 

b) Tipo de discurso: relato interativo. 

c) Sequências textuais: 
1ª Fase: dialogal 
2ª Fase: script 
3ª Fase: descritiva, esquematizações e fragmentos da 

pelo interlocutor e usando a palavra com tom 
de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 
(EF35LP18) Escutar, com  
 atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas,
 formulando   
 perguntas pertinentes ao
 tema  e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 



 

    explicativa. 
4ª Fase: script, esquematização, descritiva e fragmentos da 
explicativa. 
5ª Fase: explicativa. 
6ª Fase: dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexão: 

- Organizadores lógicos: Então, a aluna X irá relatar sobre sua 
experiência inesquecível...; É preciso que todos vocês escutem 
com atenção ao relato; Então, esse foi meu relato de experiência 
inesquecível...; portanto, o...”; “Bom, agora, eu gostaria de abrir 
para as perguntas e comentários dos colegas...”; “Eu relatei 
que...”. 

- Organizadores espaciais: Eu ainda morava na cidade de... 
quando...; minha casa ficava na travessa chamada Antônio 
Carlos... Lá eu vivi uma das experiências mais inesquecíveis da 
minha vida... 

- Organizadores temporais: A experiência inesquecível que vou 
relatar a vocês aconteceu no ano de 2017...; Naquele ano, 
tivemos a oportunidade de...; Depois de ter vivido tal situação, 
eu tive a sensação de...; Hoje, meu relato de experiência 
inesquecível é sobre...” 
Coesão nominal: abundância de sintagmas nominais com 
repetição lexical, sobretudo, o sintagma que denomina a 
experiência inesquecível; anáforas nominais com substituição de 
item lexical, anáforas pronominais; apagamentos. Abundância 
de pronomes na 1ª pessoa do singular ou no plural conforme o 
número de pessoas envolvidas no relato. 
Coesão verbal: predomínio do pretérito perfeito e imperfeito, 
sobretudo, na fase 4ª; Presença do futuro perifrástico + 
infinitivo na fase 1ª; Presença do presente 

 



 

    gnômico, na fase 6ª. 
Operações enunciativas 
Vozes: do autor empírico (abundância); de personagens 
enquanto agentes nas ações constitutivas do conteúdo 
temático; de instituições sociais determinadas e indeterminadas 
que constituem a memória discursiva do agente produtor (em 
menor frequência se comparado com as demais). 
Modalizações: 

- apreciativas: felizmente ... muito
 divertido... infelizmente... (em maior número); 

- pragmáticas: quis... pôde... fomos... fizemos... (em maior 
número) 

- deônticas: deve ser... pode ser... não devíamos... (menor 
número de ocorrências); 

- Lógicas: é evidente que ...; é necessário etc (menor número 
de ocorrências) 

 
Fonte: MANZONI, R.; M; NASCIMENTO,D.D. no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

4
º 

an
o

 
3

º 

b
im

es
tr

e 

Campo 
Da Vida 
Pública 

• Relato 
histórico 
de 
afrodesce
n dentes 

 

• Biografia 
de 
afrodesce
n 
dentes 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia efluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF15LP01) Identificar a função social de 



 

     textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a 
quem se destinam. 

Campo 
Artístic
o- 
literári
o 

Conto 
africano 
(infantil) 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 

Produção de 
texto escrito 
(reescrita de 
final de conto) 
(autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: autores de livros infantojuvenis e pessoas que narram 
histórias no intuito de contribuir para o processo de preservação 
de contos populares. 
Receptor: pessoas que apreciam e leem narrativas da cultura 
afrodescendente, em especial o público infantojuvenil. 
Lugar de produção: variáveis (casa, editoras de livros e escola, 
quando adaptada para o ensino). 
Momento de produção: produzido no ano de sua publicação e 
na aula cuja atividade foi planejada. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: pessoas que preservam e difundem 
histórias populares relacionadas à cultura afrodescendente. 
Posição social do receptor: autores de
 contos infantojuvenis e estudantes (quando 
adaptado ao ensino). Lugar social: mídia impressa e digital e 
esfera escolar (quando adaptada ao ensino). 
Objetivo: transmitir narrativas acumuladas pelo imaginário 
popular ao longo da história da humanidade para preservação 
do patrimônio cultural. Os contos africanos 
retratam   a   herança   a   nós   legada   da   África   e   seus 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia,   narrativas    ficcionais 
 que apresentem   cenários  e 
 personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: 
 enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
 sua diversidade   cultural, 
 como patrimônio artístico da 
humanidade. (EF35LP25) Reescrever 
narrativas, 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. (EF35LP30) 
Diferenciar discurso indireto e discurso 
direto, determinando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas 
no discurso direto, quando for o caso. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 



 

    descendentes demonstrando a diversidade étnica e cultural de 
seu povo 
Conteúdo temático: temas de relevância social que demandam 
reflexão, com marcante presença do imaginário, do 
sobrenatural e dos elementos míticos. Descrevem a forma como 
seres humanos, o mundo, os animais, as relações entre os 
homens foram criados explorando a animização da natureza. 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 
Texto em prosa e relativamente curto, composto por título, 
corpo textual e ilustração. 
Elementos da narrativa: 
-Narrador: narrador observador, narrador personagem e 
narrador onisciente; 
-Enredo: o desenrolar dos fatos os quais são carregados de 
metáforas e desfechos surpreendentes, falam de valores 
importantes para descortinar as múltiplas dimensões da vida na 
sociedade; 
Estrutura do enredo 
Apresentação: na parte inicial, o autor do texto apresenta os 
personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama; 
Desenvolvimento: grande parte da história é desenvolvida com 
foco nas ações dos personagens; 
Clímax: designa o momento mais emocionante da narrativa; 
Desfecho: também chamado de conclusão, é determinado pela 
parte final da narrativa quando os conflitos vão sendo 
desenvolvidos. 
-Personagens: protagonista, antagonista, personagens e 
secundários, os quais podem ser caracterizados como plano e 
redondo. 
-Tempo: está relacionado com a marcação do tempo 

expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações  entre 
partes de   um  texto, 
 identificando substituições lexicais 
(de substantivos por sinônimos) ou 
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos   –   pessoais, 
possessivos,    demonstrativos)  
 que contribuem para a 
continuidade do texto. (EF35LP09) 
 Organizar  o   texto  em 
unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas gráficas e de 
acordo com as características do gênero 
textual. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 
produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a 

https://www.todamateria.com.br/enredo/


 

    dentro da narrativa, pode ser cronológico ou psicológico; 
-Espaço: local(is) onde a narrativa se desenvolve. 

b) Tipo de discurso: narração 

c) Sequências textuais: narrativa, dialogal e descritiva. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: presença dos organizadores lógicos, temporais e 
espaciais com predominância dos dois últimos. 
Coesão nominal: anáforas nominais, pronominais, apagamentos 
e substituição por sinônimos. 
Coesão verbal: predominância do pretérito perfeito e imperfeito 
do modo indicativo; com exploração de verbos dicendi. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: sociais, da cultura popular, do autor, do narrador que 
organiza o enredo e as dos personagens. 

- Modalizações: apreciativa, lógica, deôntica e pragmática. 
 

Fonte: Adaptado de SENE. A. R.L. de, 2019 e GUEDES, K. C. G., 
2014. 

 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

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



 

 Campo 
da Vida 
Pública 

Relato 
histórico 
(Descendente
s africanos) 

Leitura/escut
a 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 
 
 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: estudantes do 4º ano que vão à 
frente da classe para relatar fatos históricos que influenciam a 
sociedade local. 
Posição social do receptor: estudantes do 1º ao 5º ano que 
foram conscientizados nas aulas sobre a importância dos fatos 
históricos como influenciadores do presente e da sociedade. Pais 
de alunos e comunidade escolar que poderão assisti-los e 
aprender mais sobre a história de um personagem (individual ou 
coletivo) e seus feitos na formação de tal sociedade. 
Lugar social: esfera escolar (quando adaptado ao ensino) 
Objetivo da interação: evidenciar o quanto o passado pode estar 
manifestado no presente de uma sociedade, por meio da 
conservação de valores, visões de mundo, ideologias e práticas. 
Utilizar as fontes históricas para destacar os acontecimentos 
temporais marcantes para um período e o quanto esse 
permanece e age no presente das pessoas. 

c) Conteúdo temático: ações de personagens individuais ou 
coletivos que influenciaram uma época ou alteraram um 
paradigma social, revolucionaram o ciclo e o estado das coisas, 
constituindo, assim, as ações em fatos históricos. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano geral do texto 
1ª Fase - Abertura: o professor vem diante da classe, saúda o 
auditório, faz uma breve fala sobre a importância do 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF04LP29BRU) Planejar e produzir relato 
oral histórico, mantendo as características do
 gênero considerando a
 situação comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. (EF15LP09) Expressar-se 
em situações de intercâmbio  oral
 com   clareza, 
preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 
(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando
 perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 



 

    estudo dos fatos históricos; procura demonstrar que os fatos 
históricos se atualizam no presente e nos auxiliam a prospectar 
o futuro, apresenta os alunos que irão relatar o fato histórico; 
2ª Fase - Apresentação da biografia do personagem: em linhas 
gerais, o aluno apresenta o nome completo do personagem 
(individual ou coletivo), expõe o ano do nascimento e do 
falecimento; data o século que o personagem viveu; expõe 
alguns paradigmas dessa época, as dificuldades etc; Argumenta 
sobre a importância de saber as ações históricas de tal 
personagem para atualidade; 
3ª Fase - Apresentação das fontes consultadas: o aluno explica 
em quais fontes históricas coletou os dados que serão 
apresentados. O aluno deve usar suportes multimidiáticos para 
apresentar e explorar as fontes históricas; 
4ª Fase – Narrando brevemente a vida, ações ou fatos 
históricos: aqui, o aluno entra no relato oral propriamente dito, 
expõe os fatos e suas influências no presente; conta as 
curiosidades (se houver), quais os impactos dos fatos naquele 
período; 
5ª Fase – Conectando o passado ao presente: aqui, o aluno 
recapitula as informações mais importantes sobre o relato 
histórico. Em seguida, procura conectar o relato histórico com os 
seus impactos na atualidade; 
6ª Fase – Ouvindo outras vozes: o aluno agradece o auditório 
pela escuta ativa do relato histórico e abre espaço para interação 
com os colegas para formulação de perguntas e comentários. O 
professor retorna à frente da sala e conecta o relato histórico 
oral a algum objeto do conhecimento que está sendo estudado 
pela classe. 

b) Tipo de discurso: relato interativo. 

c) Sequências textuais: 

 



 

    1ª Fase: dialogal 
2ª Fase: esquematização e descritiva 
3ª Fase: explicativa, esquematização e descritiva 
4ª Fase: narrativa, descritiva e script 
5ª Fase: explicativa, descritiva e argumentativa 
6ª Fase: dialogal 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexão: 
-Organizadores lógicos:   “Então, irei relatar sobre o que foi a 
guerra do Vietnã...”; “É preciso que entendamos que havia uma 
série de revoluções acontecendo...”; “Bem, agora, passarei a 
falar sobre...”; “Bom, entender esse período não é algo fácil...”; 
“Para recapitular...”; “portanto, o    ”; “Bom, agora, eu gostaria 
de abrir para as perguntas e 
comentários dos colegas...”; “Eu relatei que...”; por exemplo...”; 
“Como forma de ilustrar   ”; “Agora, irei falarei 
sobre como era a mentalidade da época. ”; 
-Organizadores temporais: “No século XVI, foi uma importante 
descoberta o uso de ”; “X nasceu em 1990 em 
um período de...”; “Naquele período, as sociedades acreditavam 
em um acordo sagrado ”; 
- Organizadores espaciais: “Na aula de hoje, X irá apresentar um 
relato sobre y”; “A cidade de Toulouse foi o local onde aconteceu 
essa importante ação histórica”; “Na senzala ...; Na Europa etc.”; 
Coesão nominal: abundância de anáforas nominais com 
substituição de item lexical; sintagmas nominais; anáforas 
pronominais. 
Coesão verbal: predomínio do pretérito perfeito e imperfeito (2ª 
e 4ª fases); presença do futuro perifrástico + infinitivo (1ª fase); 
presença do presente (3ª, 5ª e 6ª fases). 
O relato é feito em 3ª pessoa, em tom impessoal e 

 



 

    noticioso, sobretudo nas fases 2ª e 4ª. 
Operações enunciativas 
-Vozes: dos textos de referência (predomínio); das instituições 
sociais determinadas e indeterminadas que constituem a 
memória discursiva do agente produtor; dos personagens
 implicados como agentes nas
 ações constitutivas do conteúdo temático; do 
autor empírico; Modalizações: 

- lógicas: é evidente que...; é necessário...; 

- deônticas: deve ser; pode ser etc...; 
-pragmáticas: quis, pôde, fez etc. 
-apreciativas: infelizmente, geralmente etc. 

 
Fonte: MANZONI, R.M.; NASCIMENTO, D. D., no prelo. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

 Campo 
Artístic
o- 
literári
o 

Tirinha Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 

Produção de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: pessoa que escreve a tirinha (quadrinista). 
Receptor: leitores de todas as idades. 
Lugar de produção: variáveis (jornal, revista, casa, escola – 
quando adaptado ao ensino). 
Momento de produção: ato de produção. 
Esfera: jornais, revistas e imprensa midiática. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: quadrinista que procura 
problematizar um determinado assunto de caráter social, 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
(EF04LP29BRU) Planejar e produzir tirinha, 
mantendo as características do gênero 
considerando a situação comunicativa e o 



 

   texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

com humor. 
Posição social do receptor: familiares, professores e leitores de 
suportes variados. 
Lugar social: escola e residência. 
Objetivo da interação: criticar costumes sociais de forma bem 
humorada situações cotidianas. 
c)Conteúdo temático: situações cotidianas em âmbito social, 
normalmente marcadas pelo humor e sarcasmo. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano geral do texto: presença de elementos gráficos 
comuns às tiras como: bandas desenhadas com cenários, 
personagens, balões, onomatopeias, metáforas visuais, 
linguagem verbal etc. 

b) Tipo de discurso: narração 

c) Sequências textuais: narrativa-dialogais. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
Operações de textualização 
Conexão: operadores lógicos, temporais e espaciais (dêiticos de 
pessoa, tempo e lugar). 
Coesão nominal: anáforas pronominais,
 nominais, apagamento e repetição. 
Coesão verbal: predominância de verbos no pretérito perfeito 
e imperfeito do indicativo e também no infinitivo. Operações 
enunciativas 
Vozes: sociais, do autor e dos personagens. 
Modalizações: deôntica, lógica, apreciativa e pragmática. Escolha 
lexical: diferentes usos da língua (variação linguística) na 
comparação entre falas de diferentes personagens; uso de 
vocativos, pontuação e interjeição compondo significação 
pressuposta nos balões, presença 
frequente de períodos simples e, um pouco menor, de períodos 
compostos por coordenação. 

tema/ assunto do texto. 
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto, determinando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e explicando 
o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. (EF15LP06) Reler e 
revisar o texto produzido com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, para 
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

     
Fonte: AFONSO, M., p.38, 2016 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 

Ano/ 
Bimestre 

Campo de 
Atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

4
º 

an
o

 4
º 

b
im

es
tr

e 

Campo 
das 
Práticas 
de 
Estudos 
e 
Pesquisa 

Reportagem 
de campanha 
de 
conscientizaçã
o 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia efluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 

 
Campo 

Vida 
Pública 

 
Carta 

de 
solicitaç
ão 

 
Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa 
e autônoma) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: qualquer cidadão que deseja solicitar alguma coisa para 
atender as suas necessidades individuais ou coletivas, quando 
parte de um grupo. 
Receptor: pessoa com plenos poderes que pode resolver o 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP01) Identificar a função social de 
textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente 
(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 



 

    
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

problema apresentado ou solicitado na carta. 
Lugar de produção:  variável (casa, editora, sala de aula, 
quando adaptado para o ensino). 
Momento de produção: no ato da produção anteriormente a 
resolução. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: pessoa física ou grupo de pessoas que 
produzem o texto e assumem o papel de enunciador para 
solicitar algo. 
Posição social do receptor: pessoas ou autoridades vinculadas a 
instituição, empresa ou órgão de uma determinada comunidade 
responsáveis por atender a demanda ou a solicitação da carta. 
Lugar social: instituições públicas de modo geral e escola – 
quando adaptado ao ensino. 
Objetivo: fazer um pedido (solicitar algo) ao destinatário em 
relação às necessidades individuais ou coletivas. 

c) Conteúdo temático – geralmente de natureza social (varia de 
acordo com a origem da solicitação). 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: a carta de solicitação contém as 
seguintes partes: a) identificação do remetente e do 
destinatário; b) vocativo; c) data e local; d) corpo (contém as 
informações que se pretende dizer. Apresenta a descrição, de 
maneira clara, da solicitação que pode ser decorrente de uma 
problemática, ou pedido (solicitação) para atender a 
necessidade de um grupo de pessoas ou individual); e) saudação 
final; f) assinatura. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: argumentativa (predominante), 
descritiva e explicativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 
(EF04LP11) Planejar e produzir, com 
autonomia,    cartas  pessoais,  
 de reclamação, de solicitação, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do 
gênero carta e com a estrutura própria 
desses textos (problema, opinião, 
argumentos), considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. (EF35LP09) Organizar o texto em 
unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas gráficas e de 
acordo com as características do gênero 
textual. (EF35LP06) Recuperar relações 
 entre partes de   um  texto, 
 identificando substituições lexicais 
(de substantivos por sinônimos) ou  
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos   –  pessoais, 
possessivos,     demonstrativos)  
 que contribuem para a 
continuidade do texto. 

 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 
produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 

 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 



 

    a) Operações de textualização 
Conexão: operadores de ordem lógica, espacial-temporal para 
articular os argumentos relativos a seu posicionamento sobre o 
que deseja solicitar na carta. Há presença de conectivos 
relacionados à causa, consequência, concessão, explicação, 
enumeração etc., a serviço da argumentação. 
Coesão nominal: presença de pronomes de tratamento, 
conforme o destinatário da carta. São frequentes anáforas 
pronominais e muitas retomadas nominais, além dos 
apagamentos. 
Coesão verbal: os verbos são, na sua maioria, empregados no 
presente do modo indicativo, mas podem, com menos 
frequência, aparecer no imperativo. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: sociais, do(s) autor(es) e institucionais. 

- Modalizações: lógica, deôntica, apreciativa e pragmática. 
-Escolhas lexicais: emprego de orações subordinadas (Solicito 
que / Desejo que / Peço que...); uso de adjetivos; 
a clareza, a objetividade e a precisão representam elementos 
essenciais à qualidade da carta. 

 
Fonte: Adaptado de BARTOLOMEU, I. C. S., p. 61, 2016. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 

 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 

Campo 
da Vida 
Pública 

Campanha de 
conscientizaçã
o comunitária 

Leitura/ 
Oralidade 
(colaborativa e 
autônoma) 

 
 
 
 

Análise 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3, “Leitura para 
sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 

foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 
(EF15LP01) Identificar a função social de 

textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente 



 

   linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

Posição social do emissor: organizadores da campanha que 
pretendem conscientizar a população na participação de ações 
para o enfrentamento de problemáticas sociais. 
Posição social do receptor: familiares, professores, leitores de 
jornais e imprensa midiática; estudantes e a comunidade escolar. 
Lugar social: instituições públicas e privadas, residência e escola 
- quando adaptada ao ensino. 
Objetivo da interação: orientar e conscientizar a comunidade 
local como forma de persuadir seus membros que já são adeptos 
à proposta da campanha a corroborarem seu comportamento, 
e os que não são adeptos, a transformarem suas atitudes 
pessoais para aderirem ao que se propõe, visando ao bem 
comum. 
c) Conteúdo temático: demandas de responsabilidade individual 
e social para mobilização da população em prol da campanha. 
O conteúdo é definido conforme o tipo de campanha a ser 
produzido (Campanhas do agasalho, arrecadação de alimentos, 
óleo, lacres, brinquedos; alimentação saudável, dengue, 
coronavírus, lixo, economia de água etc.) 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano geral do texto: a campanha de conscientização é um 
gênero que pode ser veiculado em vários suportes (cartaz, 
folheto, panfleto, mural). Dependendo do suporte, o gênero 
assumirá determinada construção composicional, constituída 
por linguagem verbal e não verbal. 

1) Apresentação do tema (título da campanha); 

2) mensagem (texto/frases de extensão curta) que reflita a 
problemática e como as pessoas podem colaborar pelos 
benefícios acrescidos a si próprio ou ao próximo; 

3) recursos que podem ser utilizados: gráficos, infográficos, 
imagens (de recorte de jornais ou revistas, desenhos ou 

(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. 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos. 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização 
e forma do texto e seu tema, pesquisando em 
meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção 
do texto, organizando em tópicos os dados e 
as fontes pesquisadas. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, 
em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, ilustrando, quando for 

https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/


 

    montagem com recursos tecnológicos), fotos etc.; 

4) ao final da apresentação do texto da campanha, pode-se 
inserir, em tópicos, frases com possíveis soluções para 
problemática, indicando o que se pode fazer no seu cotidiano, 
como contribuição à manutenção do tema da campanha, mesmo 
após o seu término (opcional). Os itens 2, 3 e 4 são a maior parte 
do texto e nestes levantam-se os argumentos para persuadir a 
população em relação à participação na campanha; 

5) convite para participação do leitor na campanha, seguido das 
seguintes informações: contatos (números de telefone, 
endereço, local, e-mail, sites da web etc.); 

6) identificação dos produtores da campanha (slogan, logo, 
logotipo). 
b) Tipo de discurso: interativo e teórico (misto). c)Sequências
 textuais: explicativa,
 argumentativa, descritiva e injuntiva. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Operações de textualização 
Conexão: são encontrados articuladores lógicos (mas, porque, 
então etc.); espaciais (“...unidade mais próxima”; “... na 
Secretaria da Educação” etc.) e temporais (“...durante o mês de 
setembro”, “de 15 a 25 de agosto” etc.), porém com baixa 
densidade desses operadores linguísticos. 
Coesão nominal: predominam as anáforas nominais e 
apagamentos. 
Coesão verbal: predominância de verbos no imperativo (“seja” 
e “mantenha”), podendo haver verbo no infinitivo no título. 
Operações enunciativas 
Vozes: institucional, social e dos organizadores da campanha 
(autores empíricos). 

o caso, em suporte adequado, manual ou 
digital. 



 

    Modalizações: deônticas, lógicas e pragmáticas. 
Escolhas lexicais: advérbio de negação; verbos no imperativo, 
adjetivos; metáforas e trocadilhos e frases de efeito. 

 
Fonte: MANZONI, R. M; GLADENUCCI, P. F. S.; MEDEIROS, 
A. R. da S. no prelo. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 

Campo 
da Vida 
Pública 

Assembleia 
de classe 

Leitura/ 
Escuta 
(colaborativa 
e autônoma) 

 
 
 

Oralidade 
(autônom
a) 

 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 

Produção de 
texto oral 

(colaborativa) 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto (Quem é o autor? 
Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde foi produzido?). 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador, presidente da mesa, vice-
presidente, 1º e 2º secretários e participantes (depende do 
turno de fala). 

- Posição social do receptor: mediador, presidente da mesa, 
vice-presidente, 1º e 2º secretários e participantes (depende do 
turno de fala). 

- Lugar social: escola 

- Objetivos da interação: analisar as críticas feitas, buscar 
soluções para as procedentes no grupo e/ou encaminhá-las a 
instâncias superiores, quando necessário; esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento de algumas regras e/ou burocracias 
escolares; elencar as felicitações do grupo em 
relação às boas iniciativas e bons comportamentos para 
manutenção desses pontos fortes e analisar as propostas 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, preocupando-
se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, 
boa articulação e ritmo adequado. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF15LP11) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando 
e utilizando, durante a conversação, formas 
de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 
(EF15LP12) Atribuir significados aos aspectos 
não linguísticos paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça 
(de     concordância     ou     discordância), 



 

    sugeridas de melhorias para comunidade escolar. 
c) Conteúdo temático: situações polêmicas e/ou virtuosas 
vivenciadas na comunidade escolar. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Abertura da assembleia; 

- Apresentação do conteúdo temático dos bilhetes; 

- Enunciação responsiva dos citados nos bilhetes; 
-Apresentação das propostas para solução dos conteúdos 
temáticos veiculados pelos bilhetes discutidos; 

- Votação das propostas sugeridas para eleição daquela mais 
eficaz para a resolução dos conteúdos temáticos discutidos nos 
bilhetes; 

- Encerramento da assembleia. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: dialogal; explicativa; argumentativa, 
descritiva e script. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, desde 
que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: predomínio de anáforas pronominais em 
relação às nominais; apagamentos. 

expressão corporal, tom de voz. 
(EF15LP13) Identificar finalidades d
a interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar 
 informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências etc.). 
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista 
sobre tema polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 



 

    Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para sugestão de algumas resoluções. 
b) Operações enunciativas 
-Vozes: mediador; presidente da mesa; participantes; vozes 
sociais; vozes institucionais. 
-Modalizações: lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G. no prelo 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

 



 

5º ANO 

Ano/ 
Bimestre 

Campos 
de 
atuação 

Gêneros 
Textuais 

Eixos Conteúdos/Procedimentos Objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento 

 

5
º 

A
N

O
 

1
º 

B
IM

ES
TR

E 

Campo 
das 
Práticas 
de Estudo 
e 
Pesquisa 

Itinerário 
da 
atividade 
de leitura 

Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”. (EF35LP18)  Escutar, com  
 atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas,
 formulando   
 perguntas pertinentes ao
 tema  e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 

Campo 
das 
Práticas 
de Estudo 
e 
Pesquisa 

Interpretaçã
o de leitura 
(gêneros 
literários e 
informativo
s) 

 
Leitura/ 
Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de Leitura”. (EF35LP18)  Escutar,  com  
 atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas, 
 formulando    perguntas 
pertinentes ao tema   e
 solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. (EF35LP19) 
Recuperar as ideias principais em situações 
formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. (EF05LP06) 
Flexionar, adequadamente, na escrita e na 
oralidade, os verbos em concordância 
   com     pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração 
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 
não linguísticos  (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz. 

Campo 
da Vida 
Pública 

Assemble
ia de 

classe 

Leitura/Escuta 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando
 perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 



 

    
 
 
 
 

Análise 
linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

a) Contexto físico de produção do texto (Quem é o autor? 
Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde foi produzido?). 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador, presidente da mesa, vice-
presidente, 1º e 2º secretários e participantes (depende do 
turno de fala). 

- Posição social do receptor: mediador, presidente da mesa, 
vice-presidente, 1º e 2º secretários e participantes (depende do 
turno de fala). 

- Lugar social: escola 

- Objetivos da interação: analisar as críticas feitas, buscar 
soluções para as procedentes no grupo e/ou encaminhá-las a 
instâncias superiores, quando necessário; esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento de algumas regras e/ou burocracias 
escolares; elencar as felicitações do grupo em relação às boas 
iniciativas e bons comportamentos para manutenção desses 
pontos fortes e analisar as propostas sugeridas de melhorias 
para comunidade escolar. 
c) Conteúdo temático: situações polêmicas e/ou virtuosas 
vivenciadas na comunidade escolar. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Abertura da assembleia; 

- Apresentação do conteúdo temático dos bilhetes; 

- Enunciação responsiva dos citados nos bilhetes; 
-Apresentação das propostas para solução dos conteúdos 
temáticos veiculados pelos bilhetes discutidos; 

- Votação das propostas sugeridas para eleição daquela mais 
eficaz para a resolução dos conteúdos temáticos discutidos nos 
bilhetes; 

- Encerramento da assembleia. 
b) Tipo de discurso: interativo. 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com 
 pronomes pessoais/nomes sujeitos 
da oração (EF15LP12) Atribuir significado a 
aspectos não linguísticos 
 (paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 



 

    c)Sequências textuais: dialogal; explicativa; argumentativa, 
descritiva e script. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, desde 
que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas precisam 
ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: predomínio de anáforas pronominais em 
relação às nominais; apagamentos. 
Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para sugestão de algumas resoluções. 
b) Operações enunciativas 
-Vozes: mediador; presidente da mesa; participantes; vozes 
sociais; vozes institucionais. 
-Modalizações: lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. 

 
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G. no prelo 

 

Campo 
Artístic
o- 
literári
o 

Conto 
de 
aventu
ra 

Leitura - Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e o modo 5 “Método Recepcional de 
Leitura”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 
a) Contexto físico de produção 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, 
em    sua    diversidade    cultural,    como 



 

    
Oralidade 

 
 
 
 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(autônoma
) 

- Emissor: nome do autor do conto; 
-Receptor: destinadas, inicialmente, aos adultos, as narrativas de 
aventura têm se tornado mais acessíveis ao público 
infantojuvenil por meio das adaptações disponíveis no mercado; 

- Lugar de produção: casa, ambiente cultural etc.; 

- Momento de produção: ano da primeira publicação. 
b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: autor de contos de aventura; 

- Posição social do receptor: leitores que se interessam por 
contos de aventura; 

- Lugar social: família, ambiente cultural, escola etc.; 

- Objetivo da interação: abrir novas perspectivas para a ação do 
homem no mundo por meio de suas habilidades humanas de 
realização (coragem, generosidade etc.), desvelando uma ética 
de ação, motivado em valores ideológicos típicos da época da 
narrativa. 
c) Conteúdo temático: definido por seu léxico e construção de 
suas personagens, o gênero textual mostra aventureiros 
viajando e enfrentando acontecimentos imprevistos, 
comportando riscos, assumidos por um ou vários heróis. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 
- Escrito em prosa, a qual é estruturada por um enredo 
(apresentação, complicação, clímax e desfecho), narrador, 
personagens, tempo, espaço. 

b) Tipo de discurso: narração. 

c) Sequências textuais: predomina narrativa; dialogal (marcada 
pelo discurso direto), descritiva e argumentativa (na interação 
verbal entre as personagens). 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVA 

a) Operações de textualização 

patrimônio artístico da humanidade 
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia,  narrativas   ficcionais
 que apresentem  cenários  e
   personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: 
 enredo, tempo,
 espaço, personagens, narrador e 
a construção do discurso indireto e discurso 
direto. (EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações,   
 estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. (EF35LP30) 
Diferenciar discurso indireto e discurso 
direto, determinando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto, 
quando for o caso. (EF35LP22) Perceber 
diálogos em textos narrativos, observando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e, 
se for o caso, o uso de variedades linguísticas 
no discurso direto. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes
 de   um  texto, 
 identificando substituições lexicais 
(de substantivos por sinônimos) ou 
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos  – pessoais, 
possessivos,    demonstrativos) 
 que contribuem para a 
continuidade do texto. 
(EF35LP29)   Identificar,    em    narrativas, 



 

    Conexão 

- Organizadores temporais (advérbios e locuções adverbiais de 
tempo): caracteriza-se por expressões temporais, tais como: “um 
segundo depois”, “no mesmo dia”, “alguns minutos mais tarde”, 
“agora”, “de repente”, “quinze minutos depois”, “há muitas 
horas”, “ao amanhecer”, “uma noite”, “meses depois”, “começo 
de outono”, “durante o dia”, “à noite” e outras. 

- Organizadores espaciais (advérbios e locuções adverbiais de 
lugar): caracteriza-se por expressões espaciais, tais como: “no 
penhasco”, “na enseada”, “além da costa”, “no fundo”, “alto 
mar”, “além do mar”, “no horizonte”, “à beira mar”, “no 
tombadilho”, “a milhas”, “no Sul do Atlântico”, “no Sul do 
Pacífico”, “terras distantes” e outras. 

- Organizadores lógicos (contudo, mas, porque etc.); 

- Conjunções integrantes “que” e “se” no discurso indireto. 
Coesão nominal: anáfora pronominal, anáfora nominal por 
retomadas ou sua substituição lexical (sintagmas nominais 
pelos quais se inserem os temas). 
Coesão verbal: tempos verbais predominantes são os pretéritos 
perfeito e imperfeito, com ocorrências do pretérito mais-que-
perfeito; há ainda ocorrências no futuro do pretérito, no 
pretérito imperfeito do subjuntivo, e no modo imperativo para 
exprimir as ordens de comando; o presente aparece no diálogo 
das personagens; verbo dicendi no uso dos discursos direto e 
indireto. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: sociais de algumas civilizações encontradas durante a 
aventura do narrador; das personagens; do narrador, do autor. 

- Modalizações: lógicos, deônticos, apreciativos e 
pragmáticos. 
- Escolha lexical: adjetivação abundante para descrever 
espaço   e   as   personagens,   substantivos   próprios   para 

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. 
(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de 
conjunções e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, 
tais como ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e verbal, pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de
 interrogação, vírgulas
 em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso. 
(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com 

certa autonomia, utilizando
 detalhes descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas para 
sustentar o sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de personagens. 
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo 
as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. (EF05LP26) 
Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 



 

    nomear as personagens e espaços e substantivos concretos para 
designações dos objetos do mundo narrado. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor” 
Fontes: 
Adaptado de PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 
Superintendência de Educação, v.2, 2010. 
Adaptado de AZEVEDO, I. M. e CORDEIRO, G. S., 2004. 

regras sintáticas de concordância nominal e 
verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois- pontos, vírgulas 
em enumerações) e regras ortográficas. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, 
recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível adequado de 
informatividade. 
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 
produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com
 pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 
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Análise 
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Produção 
de texto 
escrito 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e o modo 4 “Leitura de gênero 
multissemiótico”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: expositor de um tema e 
participantes das chapas do Grêmio Estudantil; 

- Posição social do receptor: alunos e toda comunidade escolar; 

- Lugar social: instituição escolar; 

- Objetivo da interação: informar conteúdos de variadas 
disciplinas (História, Geografia, Língua Portuguesa etc.); 
informar as propostas das chapas candidatas ao Grêmio 
Estudantil e persuadir seus eleitores; e problematizar temas 
transversais. 
c) Conteúdo temático: conteúdos de variadas disciplinas; 
propostas das chapas candidatas à eleição pelo Grêmio 
Estudantil e campanhas de conscientização (temas transversais: 
racismo, bullying, consumismo, meio ambiente e outros). 
Observação: o gênero textual cartaz escolar é uma variação do 
gênero textual cartaz que circula em diversas esferas sociais 
(educação, saúde, cultura, publicidade). Por isso, exemplos 
desse gênero de referência devem ser apresentados para os 
alunos para que identifiquem suas capacidades de linguagem em 
outros contextos de produção e circulação. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo 
as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. (EF05LP26) 
Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas 
de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de citações, pontuação 
(ponto final, dois- pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, 
recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível adequado de 
informatividade. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 



 

    a) Plano global do texto 

- Na parte superior do cartaz: título do conteúdo (trabalhos das 
disciplinas); frases curtas, de preferência nominal, e com efeito 
persuasivo e/ou com verbo no imperativo (campanha do Grêmio 
Estudantil e campanhas de conscientização). 
Deve-se usar letras, estilizadas ou não, cujo tamanho possibilite 
a leitura à distância de, aproximadamente, um metro; 

- Na parte central: imagem complementar ao texto verbal; 

- Na parte inferior: identificação do emissor (sem destaque). 

- Estética: simetria entre tamanho de letras, de imagens e o 
tamanho do cartaz; distribuição das informações no cartaz e 
harmonização das cores. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: esquematização e injuntiva. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: são encontrados articuladores lógicos (mas, porque, 
então etc.); espaciais (“...unidade mais próxima”; “... na 
Secretaria da Educação” etc.) e temporais (“...durante o mês de 
setembro”, “de 15 a 25 de agosto” etc.), porém com baixa 
densidade desses operadores linguísticos. 
Coesão nominal: anáforas nominais, pronominais, repetições do 
mesmo item lexical e apagamentos. 
Coesão verbal: predomina presente do modo indicativo; modo 
imperativo e infinitivo. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: do expositor; da Ciência; institucional (Grêmio 
Estudantil, escola) e social. 

- Modalizações: deôntica, lógica e pragmática. 

 



 

     
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor” 
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G. no prelo. 
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de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura”, modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura” e o modo 6 “Leitura de poema”. 

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e 
concretos, observando efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das letras, pelas 
ilustrações e por outros efeitos visuais. 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, 
estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 
(EF35LP06) Recuperar relações  
 entre partes de   um 
 texto,  identificando substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou  
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos  – pessoais, 
possessivos,     demonstrativos)   
 que contribuem para a 
continuidade do texto. (EF35LP03) Identificar 
a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. (EF35LP31)  
 Identificar,   em  
 textos versificados,    efeitos 
 de  sentido 
decorrentes do uso de recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas. 



 

 Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Ciberpoema Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura de 
Gênero Multissemiótico”, o modo 5 “Método Recepcional de 
Leitura” e o modo 6 “Leitura de poema”. 

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e 
minicontos infantis em mídia digital, os 
recursos multissemióticos presentes nesses 
textos digitais 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e 
concretos, observando efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das letras, pelas 
ilustrações e por outros efeitos visuais. 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, 
estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 
(EF35LP06) Recuperar relações  
 entre partes de   um 
 texto,  identificando substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou  
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos  – pessoais, 
possessivos,     demonstrativos)   
 que contribuem para a 
continuidade do texto. (EF35LP03) Identificar 
a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. (EF35LP31)  
 Identificar,   em textos 
versificados, efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos rítmicos e sonoros e de 
metáforas 

Campo das Roda de Leitura/Escuta - Vide anexo A “Modos de Leitura”, modo 5 (Método (EF35LP18) Escutar, com
 atenção, 
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Recepcional de Leitura). 
 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: mediador: organizador da roda, da 
ordem e do tempo de falas; participantes da roda de conversa 
(quando houver uma simetria de conhecimento - objeto da roda 
de conversa - com o mediador); 

- Posição social do receptor: mediador (quando houver uma 
simetria de conhecimento - objeto da roda de conversa com os 
participantes) e participantes da roda de conversa. 

- Lugar social: instituição escolar, onde se aprende a ouvir e a 
falar; 

- Objetivo de interação: dialogar sobre assuntos sociais de 
interesse coletivo (veiculados ou não na mídia local) e culturais 
de interesse dos participantes (gêneros literários, livros, obras de 
arte, músicas, filmes etc.). 
c) Conteúdo temático:   temas sociais, culturais e políticos de 
interesse coletivo. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Acolhimento/saudação; 

- Apresentação do objeto cultural e/ou do tema motivador da 
roda de conversa; 

- Trocas verbais sobre o tema; 

- Síntese do objeto cultural e/ou do tema motivador da roda 
de conversa; 

- Conclusões sobre o tema motivador da roda de conversa; 

- Encerramento da roda de conversa. 

apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas,  formulando  
 perguntas pertinentes ao
 tema  e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância   com   
 pronomes pessoais/nomes sujeitos 
da oração (EF15LP12) Atribuir significado a 
aspectos não linguísticos 
 (paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 



 

    b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio das sequências explicativa, 
argumentativa, descritiva e dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão 

- marcadores lógicos de subordinação (então, além disso, desde 
que, mas, porque, quanto mais, por exemplo...); 

- marcadores lógicos de coordenação (e, ou...); 

- marcadores temporais (depois, ...); 

- segmentos de reformulações retóricas (em outras palavras, 
na verdade, ou seja,...) ou saneadoras (correção ou reparo de 
ordem lexical ou construção sintática); 

- marcadores conversacionais (né, é, tá, entre outros) ou 
hesitações (eh, ah, ih), aparecem frequentemente, mas 
precisam ser utilizados de forma comedida. 
Coesão nominal: uso de anáforas nominais, pronominais, elipses 
e repetição. 
Coesão verbal: predomínio dos tempos verbais presente e 
pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo; modo 
subjuntivo pode aparecer para levantamento de hipóteses de 
conclusão sobre o tema motivador da roda de conversa. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: mediador; participantes da roda de conversa; vozes 
sociais e institucionais. 

- Modalização: deôntica, lógica, apreciativa e pragmática. 
 

Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G; no prelo. 
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da Vida 
Pública 

 
Debate regrado 

 
Leitura/Escuta 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos      (solicitar      informações, 
apresentar    opiniões,    informar,    relatar 
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Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: debatedor (pode assumir papel 
ficcionalizado); 

- Posição social do receptor: plateia ou público que ouve 
atentamente, faz perguntas (se acordado previamente) e julga 
os debatedores; 

- Lugar social: instituição onde acontece o debate. 

- Objetivo da interação: defender oralmente um ponto de vista 
e encontrar, por meio do raciocínio coletivo, soluções aceitáveis 
para os problemas colocados em discussão. 
c) Conteúdo temático: discussão de temas controversos de 
interesse social. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Abertura do debate; 

- Apresentação do tema; 

- Perguntas do moderador respondidas pelos debatedores em 
turnos de fala; 

- Encerramento do debate. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomina a
 sequência argumentativa; descritiva; explicativa e dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: predomínio do operadores lógico-argumentativos 
(porque, mas, contudo...) e operadores temporais-espaciais com 
baixa densidade. 
Coesão nominal: anáforas pronominais, nominais (uso de 

experiências etc.). 
(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre 

acontecimentos de interesse social, com base 
em conhecimentos sobre fatos divulgados em 
TV, rádio, mídia impressa e digital, 
respeitando pontos de vista diferentes. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com 
 pronomes pessoais/nomes sujeitos 
da oração (EF15LP12) Atribuir significado a 
aspectos não linguísticos 
 (paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 
(EF35LP18)  Escutar, com  

 atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas,
 formulando   
 perguntas pertinentes ao
 tema  e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 



 

    nomes próprios), dêiticos pessoais, espaciais e temporais, 
repetição do mesmo item lexical e apagamentos. 
Coesão verbal: predominantemente sistema temporal do 
presente do indicativo; pretérito perfeito e imperfeito e futuro 
do presente. 
b) Operações enunciativas 
- Vozes: dos debatedores, sociais e institucionais. 
-Modalizações: apreciativas, lógicas, pragmáticas
 e deonticas. 
-Escolha lexical: verbos, pronomes e adjetivos de primeira e 
segunda pessoa do singular e plural; 

 
Fontes: 
Adaptado de CRISTÓVÃO, V. L. L.; DURÃO, A. B. A. B.; 
NASCIMENTO, E. L.; p. 125-157, 2002. 
Adaptado de CRISTÓVÃO, V. L. L.; DURÃO, A. B. A. B.; 
NASCIMENTO, E. L., 2003. 
Adaptado de DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B.; PIETRO, J. F., p.213- 239, 
2004. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

 

Campo 
da Vida 
Pública 

Carta de 
reclamação 

Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: cidadão descontente com um 
setor específico da sociedade; 

- Posição social do receptor: destinatário institucional que 
assume o papel de alguém que tem o poder de resolver a 
situação; 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em 
notícias, manchetes, lides e corpo de notícias 
simples para público infantil e cartas de 
reclamação (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. (EF15LP05) 
Planejar, com a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem 
escreve);   a   finalidade   ou   o   propósito 



 

    
 
 
 
 
 

Análise linguística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(colaborativ
a) 

- Lugar social: por expor conflitos entre cidadãos e instituições 
públicas, falamos em esfera da cidadania para o âmbito do 
contexto de produção, e esfera institucional do poder público 
para o contexto de recepção. 

- Objetivos da interação: expor uma opinião em relação a um 
problema e reivindicar uma solução para ele. 
c) Conteúdo temático: relaciona-se ao problema-alvo da 
reclamação. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: no início do corpo da carta, pode haver 
identificação do emissor e da sua procedência. O texto explicita 
o tempo e o espaço da produção, pois esses são dados, quase 
sempre, cruciais para descrever o problema-alvo da reclamação. 
Esquematicamente, o plano textual geral pode ser apresentado 
da seguinte forma: 

1) cabeçalho; 

2) assunto/referente (opcional – muito utilizado nas cartas de 
reclamação comerciais); 

3) saudação inicial ou vocativo; 

4) descrição/relato do problema; 

5) opinião/tese inicial (nem sempre explícita); 

6) argumentos de defesa da tese; 

7) solicitação de resolução do problema; 

8) saudação final ou despedida; 

9) assinatura; 

10) identificação do emissor (os itens 4 a 7 fazem parte do corpo 
da carta e não estão submetidos a uma ordem fixa de 
apresentação). 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomina argumentativa, entre as 
explicativas e descritivas. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

(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. 
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal e 
verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois- pontos, vírgulas 
em enumerações) e regras ortográficas. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, 
recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível adequado de 
informatividade. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes

 de   um  texto, 
 identificando substituições lexicais 
(de substantivos por sinônimos) ou 
 pronominais (uso  de pronomes 
 anafóricos  – pessoais, 
possessivos,    demonstrativos) 
 que contribuem para a 
continuidade do texto. (EF35LP14) Identificar 
em textos e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessivos  e 
 demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 
(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de 



 

    a) Operações de textualização 
Conexões: são utilizados conectivos de ordem lógica, porém,
 também são frequentes
 conectivos espaciais/temporais, no momento do 
relato do problema. Coesão nominal: anáforas nominais e 
pronominais e apagamentos. 
Coesão verbal: o tempo verbal de referência é o presente para 
expor algo da ordem do aqui-agora, porém é comum utilizar o 
pretérito perfeito para relatar o problema-alvo e o imperfeito 
para descrevê-lo (ora são estratégias conjugadas, ora são 
estratégias tomadas separadamente). 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: a instância geral da enunciação ora faz intervir a voz do 
autor (uso da primeira pessoa gramatical), ora vozes de 
personagens (geralmente ligadas à instituição-fonte da 
reclamação ou provenientes do senso comum). Também podem 
ser mencionadas algumas vozes sociais como instâncias externas 
de avaliação de alguns aspectos do conteúdo temático. 

- Modalizações: lógicas, deônticas, apreciativas e 
pragmáticas. 

 
Fonte: Adaptado de BARROS, E. M. D., p.28-29, 2012 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

conjunções e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade. 
(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com
 pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 

 

5
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N

O
 

3
º 

B
IM
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E 

Campo da 
Vida 
Cotidiana 

Cartum Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” e o modo 4 “Leitura de 
Gênero Multissemiótico”. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 



 

     (EF35LP06) Recuperar relações
 entre partes de   um 
 texto,  identificando 
substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou  pronominais (uso 
 de pronomes  anafóricos  –
 pessoais, possessivos,   
 demonstrativos)  que 
contribuem para a continuidade do texto. 
(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico 
das palavras (uma mesma palavra com 
diferentes significados, de acordo com o 
contexto de uso), comparando o significado 
de determinados termos utilizados nas áreas 
científicas com esses mesmos termos 
utilizados na linguagem usual. 
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, 
vírgula, ponto e vírgula, dois- pontos e 
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de 
sentido que decorre do uso de reticências, 
aspas, parênteses. (EF15LP18) Relacionar 
texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. (EF05LP10) Ler e compreender, 
com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Crônica literária Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Procedimentos 
essenciais de processamento de leitura” e o modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura”. 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, 
em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade 



 

     (EF35LP03) Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes 
de um texto, identificando substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos) que 
contribuem para a continuidade do texto. 
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

Campo 
da Vida 
Pública 

Artigo 
de 
opiniã
o 

Leitura
/ 
oralida
de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

(EF35LP03). Identificar a ideia central do 
texto, demonstrando compreensão global. 
(EF35LP04). Inferir informações implícitas 
nos textos lidos. 
(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06). Recuperar relações entre 
partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos) que 
contribuem para a continuidade do texto. 



 

 Campo 
das 
Práticas 
de Estudo 
e 
Pesquisa 

Diário de leitura Leitura 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 
 
 
 
 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(autônoma
) 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: o agente-produtor dirige-se a si 
mesmo ou a um destinatário fictício (autor do texto, professor, 
amigo). O agente-produtor coloca-se no papel de quem está em 
uma conversa real com o autor, realizando operações e atos de 
linguagem que habitualmente realizamos quando nos 
encontramos nessa situação de interação; 

- Posição social do receptor: não há preocupação com a 
definição de um destinatário empírico. 

- Lugar social: variáveis (casa, escola, biblioteca etc.). 

- Objetivo da interação: dialogar com o autor do texto lido de 
forma reflexiva por meio de um texto privado. 
c) Conteúdo temático: relaciona-se ao texto lido previamente 
pelo aluno. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: não há uma descrição exata por se 
tratar de um gênero materializado num texto privado, no qual o 
agente-produtor dialoga consigo, portanto há liberdade de 
expressão quanto à forma e ao conteúdo. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: esquematização, explicativa e descritiva. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo 
as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. (EF05LP26) 
Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de 
concordância nominal e verbal, convenções 
de escrita de citações, pontuação (ponto 
final, dois- pontos, vírgulas em enumerações) 
e regras ortográficas. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, 
recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível adequado de 
informatividade. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quando for o caso, 
em suporte adequado, manual ou digital. 



 

    Conexão: operadores lógicos (conjunções adversativas, 
explicativas, conclusivas e aditivas). 
Coesão nominal: anáforas nominais (nomes próprios que 
remetem ao autor, ao personagem, assegurando suas 
retomadas ou substituições ao longo do texto) e pronominais 
(pronomes pessoais e pronomes demonstrativos). 
Coesão verbal: predominantemente presente do indicativo; 
marcas de primeira pessoa: verbos opinativos, verbos de dizer, 
verbos que indicam operações cognitivas, verbos auxiliares 
modais e verbos de ação em geral; marcas de segunda pessoa, 
que correspondem ao destinatário: frases imperativas. 
b) Operações enunciativas 
- Vozes: autor e leitor do texto, marcadas pelo discurso direto, 
indireto e aspas. 
-Modalizações: lógicas, deônticas e principalmente apreciativas. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 
Fontes: 
Adaptado de GALHARDO, C. M. O., 2009. 
Adaptado de MACHADO, A., p. 61-80, 2005. 
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Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Narrativa 
infantojuven
il 

Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 “Método 
Recepcional de Leitura”. 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
 sua diversidade cultural,
 como patrimônio artístico da 
humanidade (EF35LP29)    Identificar,    em    
narrativas, 
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. 
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto, determinando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e explicando 
o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. (EF35LP03) 
Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do texto. 
(EF35LP06) Recuperar relações
 entre partes de   um 
 texto,  identificando 
substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou  pronominais (uso 
 de pronomes  anafóricos  –
 pessoais, possessivos,   
 demonstrativos)  que 
contribuem para a continuidade do texto. 

Campo 
das 
Práticas 
de Estuco 
e 
Pesquisa 

Seminár
io 
escola
r 

Leitura/Escuta 
 
 
 
 
 

Oralidade 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros de 
textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: aluno-comunicador 

- Posição social do receptor: alunos da turma (auditório) 

- Lugar social: escola 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais 
em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 



 

   Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 
 

Produção de 
texto oral 
(colaborativ
a) 

- Objetivo da interação: transmitir conhecimentos. 

- Finalidade do comunicador: socializar um conhecimento de 
maneira previamente planejada e, através disso, obter o 
reconhecimento do público, sobretudo, dos colegas de turma, 
aos quais engajam-se na comunicação com tomada de notas, 
formulação de perguntas e avaliação da qualidade da 
comunicação; 

- Finalidade do Público: aprender algo sobre o tema, 
enriquecer seu conhecimento cultural, avaliar a qualidade da 
apresentação no que tange à preparação dos suportes da 
apresentação, escolha de imagens, de vídeos, de conteúdos 
comunicados etc. 
c) Conteúdo temático: temas científicos das diversas áreas do 
conhecimento pré-estabelecidos para o ano/série. Tratamento 
do conteúdo temático: 
Fase de planejamento 

- Seleção das várias fontes do acervo multissemiótico (artigos 
científicos, capítulos de livros didáticos, vídeos, filmes, músicas, 
notícias, histórias em quadrinhos, charges, etc); 

- hierarquização das informações coletadas do acervo 
multissemiótico (ideias principais e secundárias) para 
reconstrução desse acervo na produção textual; 

- reformulações das informações coletadas nas várias fontes 
desse acervo: pastiche; intertextualidade direta e indireta dos 
textos de referência; paráfrases, digressão tópica, hesitação e 
perguntas retóricas. 
Suportes de escrita para o seminário: 

- Slides (ferramenta power-point); 

- Fichas de mão (handouts). 
 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 
- Fase de introdução ao tema: apresentação, delimitação 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 
não linguísticos (paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de 
voz. 
(EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando perguntas pertinentes 
ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 



 

    dos objetivos do seminário; 

- A apresentação do plano: enumeração das ideias e dos 
temas; 

- Fase do desenvolvimento e encadeamento dos temas; 

- Fase de recapitulação e síntese; 

- Conclusão e encerramento. 
b) Tipo de discurso: interativo e teórico (misto). c)Sequências
 textuais: explicativa;
 descritiva; argumentativa; dialogal; 
esquematizações; 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão 

- Organizadores lógicos: então, falemos agora sobre...; então, a 
este assunto...; é preciso, agora, opor ...; então, chegamos ao 
final...; “Para recapitular...”; portanto, o ...; Bom, agora, eu 
gostaria de resumir...; em duas palavras...; nós vimos então 
que...; por exemplo...; para exemplificar...; como forma de 
ilustrar...; 

- Organizadores temporais: primeiramente, em segundo lugar; 
então, no momento...; depois; na sequência...; 

- Sinalizações no texto que distingue, no interior das séries 
temáticas, as ideias principais das ideias secundárias: 
(...sobretudo...; é evidente que...; vocês sabem o que é...?; é 
essencial falarmos primeiramente de...). 
Coesão nominal: anáforas pronominais; anáforas nominais com 
substituição de item lexical; apagamentos; sintagmas nominais. 
Coesão verbal: futuro perifrástico + infinitivo; futuro do 
presente; presente gnômico; e, eventualmente, futuro do 
pretérito e o pretérito perfeito. 
b) Operações enunciativas 
- Vozes: dos autores dos textos de referência; de instituições 
sociais determinadas e indeterminadas que 

 



 

    constituem a memória discursiva do agente produtor; de 
personagens implicados como agentes nas ações constitutivas do 
conteúdo temático; do autor empírico. 

- Modalizações: lógicas (é evidente que; é necessário etc.); 
deônticas (deve ser; pode ser etc.); pragmáticas (quis, pôde, fez 
etc.) e apreciativas (infelizmente, geralmente etc.) 

 
Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, D. D., 2019. 

 

- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação 
do professor conforme anexo B e anexo C. 

 

Campo 
da Vida 
Pública 

Artigo 
de 
opiniã
o 

Oralidade 
 
 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótica 

 
 
 
 
 

Produção 
de texto 
escrito 
(autônoma
) 

- Observação: Leitura de sensibilização ao gênero está como 
conteúdo do 3º bimestre. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? Onde 
foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Papel social do emissor (agente-produtor): geralmente é um 
especialista ou uma autoridade no assunto (médico, professor, 
economista, psicólogo, político etc.) e aluno, quando adaptado 
para o ensino. 

- Papel social do receptor (destinatário): atua em diferentes 
esferas de comunicação e representa um cidadão interessado 
no momento histórico do conteúdo temático discutido pelo 
articulista; alunos e professores, quando adaptado para o ensino. 

- Lugar social: mídia impressa e digital e escola, quando 
adaptado para o ensino. 

- Objetivo da interação: convencer e/ou influenciar o 
destinatário sobre um determinado assunto. 
c) Conteúdo temático: acontecimentos históricos, políticos, 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista 
sobre tema polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo 
as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual. (EF05LP26) 
Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas 
de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de citações, pontuação 
(ponto final, dois- pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas. 
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, 
recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa,
 oposição, 



 

    sociais, econômicos etc. relacionados a um momento histórico 
real de interesse à opinião pública, está relacionado ao 
posicionamento político e ideológico compartilhado entre o 
articulista e a instituição para a qual ele opina. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: geralmente é composto pelo título; 
por uma chamada que se caracteriza por um texto de curta 
extensão; pelo corpo do texto e pela identificação do autor, 
acompanhada de referências sobre ele. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio da argumentativa. Pode 
haver a utilização de outras sequências textuais como a 
explicativa e a descritiva e fragmentos da narrativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: marcada por locuções verbais, adverbiais, conjuntivas 
e, sobretudo, pelos operadores lógico- argumentativos. 
Coesão nominal: as unidades que realizam as retomadas 
anafóricas são, geralmente, pronomes (os mais comuns são os 
pessoais, possessivos e demonstrativos); sintagmas nominais; 
apagamentos (supressão de palavras); repetição da mesma 
palavra e sinônimos. 
Coesão verbal: possui elevada densidade verbal. Utiliza 
predominantemente os seguintes tempos: presente do 
indicativo, pretérito perfeito e o futuro perifrástico e a presença 
de verbos na 1ª pessoa do singular e plural. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: presença da voz do agente-produtor (exposição de 
seu ponto de vista), voz social (revelando uma opinião coletiva), 
vozes de especialistas (para representar um argumento de 
autoridade) e voz institucional. 
-Modalização: lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. 

 
Fonte: Adaptado de SCALISE, S. O. A., 2018. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

conclusão, comparação), com nível 
adequado de informatividade. 
(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com
 pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração 
(EF05LP20) Analisar a validade e força de 
argumentos em argumentações sobre 
produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games 
etc.), com base em conhecimentos sobre os 
mesmos. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido 
com a ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação 
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, ilustrando, quando for o caso, em 
suporte adequado, manual ou digital. 
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e 

“Procedimentos essenciais de processamento da 
leitura” e o modo 6 “Leitura de poema”. 

Agrupamento do Narrar 
Leitura 
(EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e 
indicações cênicas e a organização do texto: enredo, conflitos, ideias principais, 
pontos de vista, universos de referência. 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos 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. 
Oralidade 
(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 
humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como 
leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, 
literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 
contos de 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 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção 
de gêneros de textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto (Quem 
é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: aluno-comunicador 

- Posição social do receptor: alunos da turma 
(auditório) 

- Lugar social: escola 

- Objetivo da interação: transmitir conhecimentos. 

- Finalidade do comunicador: socializar um 
conhecimento de maneira previamente planejada e, 
através disso, obter o reconhecimento do público, 
sobretudo, dos colegas de turma, aos quais engajam-
se na comunicação com tomada de notas, formulação 
de perguntas e avaliação da qualidade da 
comunicação; 

- Finalidade do Público: aprender algo sobre o tema, 
enriquecer seu conhecimento cultural, avaliar a 
qualidade da apresentação no que tange à preparação 
dos suportes da apresentação, escolha de imagens, de 
vídeos, de conteúdos comunicados etc. 
c) Conteúdo   temático:   temas   científicos   das 



 

    diversas áreas do conhecimento pré-estabelecidos 
para o ano/série. 
Tratamento do conteúdo temático: 
Fase de planejamento 

- Seleção das várias fontes do acervo 
multissemiótico (artigos científicos, capítulos de livros 
didáticos, vídeos, filmes, músicas, notícias, histórias 
em quadrinhos, charges, etc); 

- hierarquização das informações coletadas do 
acervo multissemiótico (ideias principais e 
secundárias) para reconstrução desse acervo na 
produção textual; 

- reformulações das informações coletadas nas várias 
fontes desse acervo: pastiche; intertextualidade direta 
e indireta dos textos de referência; paráfrases, 
digressão tópica, hesitação e perguntas retóricas. 
Suportes de escrita para o seminário: 

- Slides (ferramenta power-point); 

- Fichas de mão (handouts). 
 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- Fase de introdução ao tema: apresentação, 
delimitação dos objetivos do seminário; 

- A apresentação do plano: enumeração das ideias e 
dos temas; 

- Fase do desenvolvimento e encadeamento dos 
temas; 

- Fase de recapitulação e síntese; 

- Conclusão e encerramento. 

b) Tipo de discurso: interativo e teórico (misto). 

c) Sequências textuais: explicativa;
 descritiva; argumentativa; dialogal; 
esquematizações; 

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. 
Produção de textos 
(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de 
suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de 
fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os 
discursos direto e indireto. 
Todos os agrupamentos desse campo de atuação 
Leitura 
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações 
artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências 
explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos 
literários e semióticos. 
(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando 
em conta características dos gêneros e suportes –, romances 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, expressando avaliação 
sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 



 

     
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão 

- Organizadores lógicos: então, falemos agora 
sobre...; então, a este assunto...; é preciso, agora, opor 
...; então, chegamos ao final...; “Para recapitular...”; 
portanto, o ...; Bom, agora, eu gostaria de resumir...; 
em duas palavras...; nós vimos então que...; por 
exemplo...; para exemplificar...; como forma de 
ilustrar...; 

- Organizadores temporais: primeiramente, em 
segundo lugar; então, no momento...; depois; na 
sequência...; 

- Sinalizações no texto que distingue, no interior das 
séries temáticas, as ideias principais das ideias 
secundárias: (...sobretudo...; é evidente que...; vocês 
sabem o que é...?; é essencial falarmos primeiramente 
de...). 
Coesão nominal: anáforas pronominais; anáforas 
nominais com substituição de item lexical; 
apagamentos; sintagmas nominais. 
Coesão verbal: futuro perifrástico + infinitivo; futuro 
do presente; presente gnômico; e, eventualmente, 
futuro do pretérito e o pretérito perfeito. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: dos autores dos textos de referência; de 
instituições sociais determinadas e indeterminadas 
que constituem a memória discursiva do agente 
produtor; de personagens implicados como agentes 
nas ações constitutivas do conteúdo temático; do 
autor empírico. 

- Modalizações:     lógicas   (é   evidente   que;   é 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de 
sua produção. 
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de 
obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. 
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de 
linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no 
papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 
(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas 
possibilidades 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 Linguística/Semiótica 
(EF69LP54) Analisar os 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 



 

    necessário etc.); deônticas (deve ser; pode ser etc.); 
pragmáticas (quis, pôde, fez etc.) e apreciativas 
(infelizmente, geralmente etc.) 

 
Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, D. D., 2019. 

 
Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo 
C. 

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. 
Produção de textos 
(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como 
quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como 
cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos visuais e sonoros. (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em 
vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e 
as configurações da situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do texto, as  finalidades etc. – e considerando a 
imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário. 
 Campo das práticas de estudo e pesquisa
  
Agrupamento do Descrever Ações 
Produção de Textos 
(EF69LP37) Produzir 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. 
Agrupamento do Expor 
Leitura 
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes indicadas e abertas. 
(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem 
de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, 
infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas 
linguística características desses gêneros, de forma a ampliar suas 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 

produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- posição social do emissor: aluno-aprendiz 
-posição social do receptor: professor-especialista, 
demais alunos 

- lugar social: instituição escolar 

- objetivo: sintetizar aspectos importantes 
reconhecidos em uma exposição oral e/ou um texto 
escrito para utilizar no estudo ou compartilhar 
c) Conteúdo temático: informações relevantes sobre 
qualquer assunto exposto 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: 
A estrutura textual pode ser dividida em duas partes: 
introdução e corpo do texto. 
- introdução: indicação do título e/ou tema da 
exposição analisada, do expositor/autor
 e, 



 

    eventualmente, da data da exposição e/ou da data da 
publicação do texto; 
- corpo do texto: lista de anotações sequenciadas na 
forma de frases relativamente independentes entre si. 

b) Tipo de discurso: teórico. 

c) Sequências textuais: predominantemente 
esquematização. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: os enunciados possuem certa independência 
e baixa densidade de conectivos lógico-semânticos. 
Coesão nominal: pode ocorrer nas anotações 
alternância de elementos que façam referência ao 
autor/expositor e ao objeto do assunto; frases 
essencialmente declarativas com ausência de dêiticos 
e anáforas, uma vez que os enunciados possuem certa 
autonomia entre si. 
Coesão verbal: predominam verbos no presente do 
indicativo (valor genérico) e no infinitivo, mas os 
enunciados podem reproduzir eventualmente os 
tempos verbais utilizados no discurso que serviu de 
base para as anotações. 
Escolha de itens lexicais: palavras-chave, 
principalmente verbos no infinitivo e substantivos 
abstratos; utilização de abreviaturas e símbolos no 
lugar de palavras recorrentes. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do(s) autor(es) da exposição de base para 
a anotação; voz do tomador de notas por meio de 
comentários e observações. 
-Modalizações: os   enunciados   são   geralmente 

possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros. 
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações 
de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, 
identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a 
poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro 
lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” – para 
compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos 
textos. 
(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas 
fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. 
na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar 
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 características das multissemioses e dos 
gêneros em questão. 
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de 
leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses 
organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou 
resenha do texto lido (com ou sem comentário/análise. 
Oralidade 
(EF67LP24) Tomar nota 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. 



 

    neutros, mas podem ocorrer modalizações 
pragmáticas em relação ao que é atribuído ao autor da 
exposição. 

 
Fonte: MANZONI, R.M.; MASCAGNI, I. W. no prelo. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

(EF69LP38) Organizar os 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, 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. (EF69LP39) Definir o recorte temático da entrevista e o 
entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da 
entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as 
informações obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos. 
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em 
discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc. 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os 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. 
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação 
científica e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de notas de 
rodapés ou boxes. 
(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a construção composicional dos gêneros de 
apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de 
exposição, desenvolvimento dos conteúdos, por 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero”. 

 
 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: aluno 

- Posição social do receptor: professor, demais 
alunos, comunidade escolar 
-Lugar social: circulam em domínios escolares e 
acadêmicos 

- Objetivo: apresentar os conceitos de um outro texto 
de forma resumida e logicamente organizada. 
c)Conteúdo temático: os conceitos do material 
analisado. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 
-   os   conceitos   e   as   relações   entre   eles   são 
hierarquicamente organizados no espaço da folha/tela, 
utilizando-se quadros, círculos, linhas, 



 

    setas e outros itens gráficos; 
- não possuem uma única forma de construção, 
havendo variedade na forma de organização. 

b) Tipo de discurso: teórico. 

c) Sequências Textuais: esquematização. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: o texto é constituído por palavras ou 
sentenças curtas e as relações entre as frases são 
feitas geralmente por recursos gráficos. 
Coesão nominal: utilizam-se principalmente 
substantivos para representar os conceitos e verbos 
para indicar as relações entre eles. 
Coesão verbal: predominam verbos no infinitivo e, 
eventualmente, no presente do indicativo, 
principalmente verbos de ligação e transitivo direto. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: principalmente as do autor do texto 
analisado e eventualmente do autor do mapa 
conceitual. 
-Modalizações: principalmente modalizações lógicas, 
podendo ocorrer modalizações pragmáticas. 

 
Fonte: MANZONI, R.M.; MASCAGNI, I. W. no prelo. 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo 
aluno com orientação do professor”. 

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. 
(EF69LP41) Usar adequadamente 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. 
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros 
relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do 
texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou 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. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento da 
leitura” e o modo 5 “Método Recepcional de 
Leitura”. 

Campo Texto Leitura/ - Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
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“Procedimentos essenciais de processamento da 
leitura” e o modo 5 “Método Recepcional de 
Leitura”. 

(EF69LP43) Identificar e utilizar os 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. 
Produção de Textos 
(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, 
painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc. 
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso 
adequado de paráfrases e citações. 
(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de 
esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de 
leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar 
e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como artigo de 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. 
(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de 
divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico 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 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: nome do jornalista, dos pesquisadores de 
universidade e do cientista-divulgador (discurso 
científico, didático e midiático) 
Receptor: público infantil, educadores (pais e 
professores); 
Lugar de produção: endereço da gráfica da revista 
e/ou jornal (suporte textual) e institutos de pesquisa; 
Momento de produção: ano de publicação da revista 
e do jornal. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor: escritor criativo e amistoso: 
jornalista, professor, pesquisadores de universidade e 
cientista-divulgador; 
Posição social do receptor: leitor não- especializado 
no conteúdo temático posto em curiosidade; 
Lugar social: jornal, revista, escola, universidade, etc. 
Objetivo:     dupla     finalidade     –     informar     o 
conhecimento científico e captar a atenção do 



 

    leitor. 
c) Conteúdo temático: variedade de 
curiosidades/temas de diversas áreas do 
conhecimento: Ecologia, Zootecnia, História, 
Astronomia, Saúde etc. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Título: caracterizado pela interpelação direta ao 
leitor (uso do pronome “você” e pergunta retórica), 
exerce a função de enunciar o tema que substitui as 
reticências, quando houver. 

- Ilustração; 
- Corpo do texto: 

• contextualização: apresentada no primeiro 
parágrafo, dirige-se ao cotidiano do leitor, a seus 
conhecimentos e interesses, problematiza e cria 
tensão principalmente pelo uso dos conectores “mas” 
e “porém”. O emissor visa a estabelecer, 
discursivamente, uma relação direta com o leitor por 
meio de interlocução e de emprego do humor e da 
surpresa (via reticências ou pontos de exclamação); 

• detalhamento: composta pelo maior número de 
parágrafos, apresenta as informações sobre o tema. 
Além da exposição dos dados, existem algumas 
estratégias de captação nesse segmento, como frases 
mais simples e diretas, vocabulário coloquial e 
emprego de analogias e metáforas. A linguagem é 
familiar à criança, com o tom permanente da 
descoberta e do fascínio, marcado pela ocorrência de 
frases exclamativas ou de interlocuções diretas. 

• fechamento:   último    parágrafo    do    texto, 

composicionais e estilos. 
 Campo Da Vida Pública
  
Agrupamento do Argumentar 
Leitura 
(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de 
solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos públicos, 
plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos 
pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de 
reclamação, solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as 
possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a reivindicações 
que envolvam a escola, a comunidade ou algum de seus membros como forma de 
se engajar na busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos. 
(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização 
das cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma de início, apresentação 
contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de 
explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais 
ou menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das 
marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, 
como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou de 
postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que 
envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros. 
(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua 
sustentação, explicação ou justificativa, de forma a poder analisar a pertinência 
da solicitação ou justificação. 
(EF69LP21) Posicionar-se em relação a 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. 
Oralidade 



 

    prepondera a finalidade de captação. Pretende-se 
estabelecer uma relação íntima entre o conhecimento 
e o leitor por meio da provocação de reações 
emocionais ou perceptuais com abordagem 
especialmente avaliativa, que pode ser feita sobre o 
tema abordado ou sobre a própria aquisição de saber. 
Para atingir a esses propósitos, há emprego do 
advérbio “agora” que funciona como organizador 
textual separando dois momentos distintos na leitura: 
o estado do não saber, no detalhamento, e o estado 
de saber, no fechamento. Há, também, o emprego da 
conjunção conclusiva “então” por meio da qual o 
produtor textual fala sobre o que se pode fazer com o 
que aprendeu, o que se pode concluir, onde pode 
pesquisar mais etc. Existe, também, a tendência de se 
empregar verbos que denotam ação (“ver” e “pode ir 
perguntando”) com objetivo de provocar no leitor a 
percepção de ter uma nova capacidade. 
- Nome dos autores e institutos de pesquisa ao qual 
pertencem. 

b) Tipo de discurso: interativo 

c) Sequências textuais: predomina sequência 
explicativa/esquematização; 
-Pode, eventualmente, aparecer a sequência 
argumentativa: ocorre somente em caso de refutação 
a outras teses e pontos de vista; 
- Sequência descritiva. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão 
- Conexão   estabelecida   através   do   uso   do 

(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do 
Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., 
como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de 
organização, 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. 
(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e sustentada 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 posicionamentos, no 
tempo de fala previsto, valendo- se de sínteses e propostas claras e justificadas. 
Produção de Textos 
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a 
denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que 
contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas 
e legislações. 
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar 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. 
Agrupamento do Descrever Ações 
Leitura 
(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as 
circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos 
escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o 
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de 
Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. 
(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de 
organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de 



 

    pronome “que”. 

- Advérbios e locuções adverbiais (de fato, depois, 
primeiramente, de um lado, finalmente, além de, 
então, etc.) 

- Conectivos mais comuns: lógicos (mas, porém, que, 
então, assim, e, como, para, ou, nem, para isso, 
porque, o que, além, quando, uma vez que, se, isto é, 
etc.). 
Presença de conectores de conjunção (“além disso” e 
“também”) que aponta para um conjunto de 
informação sobre o mesmo tema. 
Coesão nominal 

- Predomina anáforas pronominais (pronomes 
pessoais, relativos, possessivos e demonstrativos) 

- Anáforas nominais (substantivos e adjetivos); 
Coesão verbal 

- Predomina verbos na 3ª pessoa do singular, no 
presente do indicativo (esse tempo evidencia caráter 
de veracidade, característica do discurso científico). 
Recorrência dos verbos ser e ter. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: cientista-divulgador e voz da Ciência. 

- Modalizações: lógicas: escolha de palavras que 
ressaltam a objetividade (quase sempre, mas a 
verdade, pode, importante, essenciais etc.). 

 
Fonte: Adaptado de MOURA, F.S., 2018.; SCHWINGEL; 
GIERING, 2013 

 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo 
aluno com orientação do professor”. 

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. 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP28) Observar os 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.” 
Produção de textos 
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo 
de demanda na escola – regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil 
do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da 
escola – campeonatos, festivais, regras de convivência etc., levando em conta o 
contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 
Agrupamento do Expor 
Oralidade 
(EF69LP26) Tomar nota em 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 
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leitura” e o modo 5 “Método Recepcional de Leitura”. outros contextos públicos, como diante dos representados). 
Todos os agrupamentos desse campo de atuação 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP27) Analisar a 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. 
 Campo jornalístico/midiático
  
Agrupamento do Argumentar 
Leitura 
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de 
opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, 
a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de 
sentido. 
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-
se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de 
denúncia quando for o caso. 
(EF69LP04) Identificar e analisar os 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. 
Oralidade 
(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados 

Campo 
Artístic
o- 
Literári
o 

Roteiro 
de 
produção 
de HQ 

Leitura 
Oralida
de 
Análise 
linguíst
ic 
a/semi
óti ca 

 
 

Produç
ão de 
texto 
escrito 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 
“Leitura para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 

produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: aluno-roteirista 

- Posição social do receptor: demais alunos e 
professor 

- Lugar social: ambiente escolar 

- Objetivo: descrever a estrutura e o modo de 
produção de uma história em quadrinhos. 
c)    Conteúdo    temático: procedimentos para 
produzir HQ. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- Título do roteiro 

- Sinopse 

- Descrição de cada um dos quadros que compõem a 
HQ: para cada quadro, deve-se descrever 
objetivamente a cena, os personagens envolvidos e 
suas eventuais falas (na forma de discurso direto). 

- Comandos, na forma de tópicos, quanto aos 
procedimentos relativos à linguagem não verbal 
necessários à produção da HQ. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências Textuais 



 

 
 

    - descritivas e narrativas (em relação às cenas e aos
 personagens
); 
descritivas/injuntivas/prescritivas (em relação aos 
comandos). 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Os enunciados são geralmente formados por frase 
nominais e/ou períodos simples e curtos, em 
linguagem objetiva e de acordo com a norma- padrão. 
Conexão: podem ser utilizados conectivos entre as 
frases para indicar o encadeamento das ações; na 
estrutura em tópicos, recorre-se a sinais de pontuação 
como traços, ponto e vírgula, ponto final e os dois 
pontos (na transição dos tópicos), parênteses (para 
indicar detalhes de cena), além de travessões e aspas 
para realizar o discurso direto. 
Coesão nominal: predomínio de verbos, substantivos 
e pronomes pessoais (terceira pessoa) para fazer 
referências às personagens. 
Coesão verbal: descrição das cenas e dos 
personagens: presente do indicativo; descrição dos 
comandos: predominam verbos no modo imperativo, 
na forma do infinitivo, acompanhada de auxiliares 
modais como “dever” e “poder”. Utiliza-se geralmente 
a terceira pessoa do singular. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do grupo de alunos-roteiristas e vozes das 
personagens (por meio de discurso direto). 
-Modalizações: em relação aos procedimentos 
prescritos predominam as deônticas (dever, 
obrigação, conformidade etc.) e, para 
as 

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. 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmicos. 
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a 
problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância 
social. 
(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e 
dos professores, 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. 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos 
linguísticos que marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do 
texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de 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.). 
(EF69LP19) Analisar, 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. 
Agrupamento do Expor 
Oralidade 
(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se 
pretende conseguir porque aquele entrevistado etc.), levantar informações sobre 
o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro 
de perguntar e  realizar entrevista oral com 
envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema em 
pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando 



 

 
 

    descrições das cenas, utilizam-se principalmente 
pragmáticas. 

 
Fonte: Adaptado de KERSCH, D. F.; MATIAS, J., 2018. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

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. 
Agrupamento do Relatar 
Leitura 
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o 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. 
Oralidade 
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e 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. 
Produção de textos 
(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou 
TV/vídeo), tendo em vista as condições de produção, do texto – objetivo, 
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do 
fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e informações sobre o fato – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de 
documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações e 
dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão 
de uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs 
noticiosos). 
(EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e o modo 4 “Leitura de 
gênero multissemiótico”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 

produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição social do emissor:
 aluno- quadrinista/cartunista 
Posição social do receptor: leitores de gibis (comics) 
Lugar social: revistas (gibis), livros (edições 
especiais), jornais, sites especializados na internet. 
Objetivo: entreter, refletir e fazer crítica social. 
c)Conteúdo temático: diversidade
 temática, normalmente marcada pelo 
humor, aventura, ironia e reflexão. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano geral do texto 
Presença de elementos gráficos comuns às HQ como:
 cenários, personagens,
 balões, 



 

 
 

6º 
ano – 
3º 
bime
stre 

   onomatopeias, metáforas visuais,
 linguagem verbal etc. 

b) Tipo de discurso: narração. 

c) Sequências textuais: narrativas e dialogais. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
Operações de textualização 
Linguagem informal, uso de vocativos, pontuação e 
interjeição compondo significação pressuposta nos 
balões, presença frequente de períodos simples e, um 
pouco menor, de períodos compostos por 
coordenação. 
Conexão: operadores linguísticos de conexão interna: 
dêiticos de pessoa, tempo e lugar. 
Coesão nominal: anáforas pronominais e nominais. 
Coesão verbal: predominam verbos no pretérito 
perfeito e imperfeito do indicativo e também no 
infinitivo. 
Operações enunciativas 
Vozes: diferentes usos da língua (variação linguística) 
na comparação entre falas de diferentes personagens; 
pode aparecer a voz do narrador; voz do produtor e 
vozes sociais determinadas e indeterminadas. 
Modalizações: deôntica na avaliação do conteúdo 
temático. 

 
Fonte: Adaptada de AFONSO, M., 2016. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo 
aluno com orientação do professor”. 

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. 
Todos os agrupamentos desse campo de atuação 
Leitura 
(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato 
de fatos e identificar diferentes graus de parcialidade/ imparcialidade dados pelo 
recorte feito e pelos efeitos de sentido advindos de escolhas feitas pelo autor, de 
forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e 
tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos. 
(EF06LP02) Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, 
compreendendo a centralidade da notícia. 
(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e 
on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, 
charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e 
respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e publicar notícias, 
notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. 
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade. (EF67LP04) 
Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em 
relação a esse mesmo fato. 
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, 
topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª 
pessoa etc. 
(EF67LP08) Identificar os 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 

Campo 
das 

Relatório 
de 

Leitura/ 
Escuta 
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leitura”. notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios 
publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc. 
(EF69LP02) Analisar e comparar 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. 
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, 
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc. 
(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos 
noticiosos publicados na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita 
hipertextual. 
Oralidade 
(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação 
de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma composicional e 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. 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP16) Analisar e utilizar as 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 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento da 
leitura” e o modo 5 “Método Recepcional de 
Leitura”. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o Modo 3 
“Leitura para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: aluno/colega de turma 

- Posição social do receptor: colega de turma/aluno 

- Lugar social: sala de aula / ambiente escolar 

- Objetivo: apresentar normas e orientações de como 
realizar e se comportar em diálogos argumentativos 
c)Conteúdo temático: comportamentos 



 

 
 

    adequados a um diálogo argumentativo oral. 
 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- título 

- introdução: parágrafo que apresenta e define o 
objetivo geral das regras e orientações. 

- regras: na forma de lista e/ou tópicos. 

- parágrafo de encerramento: (re)afirma a 
importância das regras. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predominam sequências 
injuntivas. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Os enunciados são geralmente formados por períodos 
simples e curtos, em linguagem objetiva e de acordo 
com a norma padrão. 
Conexão: podem ser utilizados conectivos entre as 
frases para indicar o encadeamento das ações. Coesão 
nominal: anáforas nominais 
Coesão verbal: predominam verbos no modo 
imperativo, no futuro do presente do modo indicativo, 
e a forma do infinitivo, acompanhada de auxiliares 
modais como dever e ter que; utiliza- se 
frequentemente a terceira pessoa do singular, mas 
também ocorrem a primeira e a terceira pessoa do 
plural. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do coletivo, que busca a regulação dos 
comportamentos. 
-Modalizações: predominam as deônticas (dever, 
obrigação, conformidade etc.), mas podem ocorrer 

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. 
(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 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). 
Produção de Textos 
(EF67LP11) Planejar 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. 
(EF67LP12) Produzir 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, 



 

 
 

    as apreciativas (certo, errado, adequado, inadequado 
etc.) e as pragmáticas (atribuição de responsabilidades 
a determinados agentes). 

 
Fonte: MANZONI, R.M.; MASCAGNI, I. W. no prelo. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em 
vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das 
mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou produções. 
(EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o 
contexto de produção dado, explorando recursos multissemióticos, relacionando 
elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de 
persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor 
motivar-se a interagir com o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia 
ou produto em questão. 
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação e apreciação de produção 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 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. 
(EF69LP07) Produzir 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 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção 
de gêneros orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: enunciador (pode 
assumir papel ficcionalizado); 

- Posição social do receptor: interlocutor 

- Lugar social: instituição onde se deseja a solução de 
algum conflito social; 

- Objetivos: defender oralmente um ponto de vista 
por meio do raciocínio, buscando o consenso. 
c)   Conteúdo   temático: discussão de temas 
controversos de interesse social. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

- apresentação do assunto controverso; 

- exposição dos argumentos; 

- réplicas, com contra-argumentos; 
-encerramento, com a negociação ou não de um 
consenso. 



 

    b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências Textuais 
- Predominam a dialogal, a argumentativa e a 
explicativa, intercalando-se, por vezes, a descritiva. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: principalmente os operadores lógico- 
argumentativos (porque, mas, contudo...). 
Coesão nominal: uso de pronomes e adjetivos de 
primeira e segunda pessoa do singular e plural; 
dêiticos pessoais, espaciais e temporais. 
Coesão verbal: predominantemente sistema temporal 
do presente do indicativo. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: dos interlocutores e outras vozes sociais. 
-Modalizações: podem aparecer todos os tipos de 
modalizações. 

 
Fonte: Adaptado de ANDRADE, S.C.P., 2017. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo 
C. 

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. 
(EF69LP08) Revisar/editar o 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. 
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre cou 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. 
Todos os campos de atuação 
Todos os agrupamentos 
Análise linguística/semiótica 
(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o 
gênero textual e a intenção comunicativa. 
(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e 
pronomes), recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e 
mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto). 
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e 
pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero 
textual. 
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências 
descritivas e expositivas e ordenação de eventos. 
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, 
como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. 
 



 

     Objetivos de aprendizagem referentes às questões próprias do sistema da língua 
e da norma-padrão 
Análise linguística/semiótica 
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica. 
(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos 
nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal 
(relações entre os substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância 
verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e composto). 
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos compostos c 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. 

 
Objetivos de aprendizagem referentes às questões próprias do sistema da língua 
e da norma-padrão 
Análise linguística/semiótica 
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica. 
(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos 
nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal 
(relações entre os substantivos e seus determinantes) e as regras de 
concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e composto). 
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como 



 

 
 

     unidades constituídas em torno de um núcleo verbal e períodos como conjunto de 
orações conectadas. 
(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples 
compostos. 
(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos 
da oração. 
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação 
etc. 
(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as 
convenções da língua escrita. 
(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de 
negação. 
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras 
compostas. 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-
padrão e o de preconceito linguístico. 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma- padrão 
em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 
“Método Recepcional de Leitura” e o modo 6 “Leitura 
de Poema”. 

 Campo Artístico-Literário
  
Agrupamento do Argumentar 
Leitura 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a 
passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero 
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) Campo 

Jornalísti
co 
-Midiático 

Tirinha Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 “Alguns 
procedimentos de processamento de leitura” e o 
modo 4 “Leitura de Gênero 
Multissemiótico”. 
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Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “leitura 
para sensibilização ao gênero” e Anexo B “Produção 
de gêneros de textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: debatedor (pode 
assumir papel ficcionalizado); 

- Posição social do receptor: plateia ou público que 
ouve atentamente, faz perguntas (se acordado 
previamente) e julga os debatedores; 

- Lugar social: instituição onde acontece o debate. 

- Objetivo da interação: defender oralmente um 
ponto de vista e encontrar, por meio do raciocínio 
coletivo, soluções aceitáveis para os problemas 
colocados em discussão. 
c) Conteúdo temático: discussão de temas 
controversos de interesse social. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Abertura do debate; 

- Apresentação do tema; 

- Perguntas do moderador respondidas pelos 
debatedores em turnos de fala; 

- Encerramento do debate. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomina a sequência 
argumentativa; descritiva; explicativa e dialogal. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

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. 
Oralidade 
(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 
humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como 
leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, 
literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 
contos de 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 de gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 
POESIA 
Leitura 
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de 



 

 
 

    a) Operações de textualização 
Conexão: predomínio do operadores lógico- 
argumentativos (porque, mas, contudo...) e 
operadores temporais-espaciais com baixa densidade. 
Coesão nominal: anáforas pronominais, nominais (uso 
de nomes próprios), dêiticos pessoais, espaciais e 
temporais, repetição do mesmo item lexical e 
apagamentos. 
Coesão verbal: predominantemente sistema temporal 
do presente do indicativo; pretérito perfeito e 
imperfeito e futuro do presente. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: dos debatedores, sociais e institucionais. 
-Modalizações: apreciativas, lógicas, pragmáticas e 
deônticas. 
-Escolha lexical: verbos, pronomes e adjetivos de 
primeira e segunda pessoa do singular e plural; 

 
Fonte: 
Adaptado de CRISTÓVÃO, V. L. L.; DURÃO, A. B. A. B.; 
NASCIMENTO, E. L.; p. 125-157, 2002. 
Adaptado de CRISTÓVÃO, V. L. L.; DURÃO, A. B. A. B.; 
NASCIMENTO, E. L., 2003. 
Adaptado de DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B.; PIETRO, J. F., 
p.213-239, 2004. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo 
C. 
 

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. 
Produção de textos 
(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como 
quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como 
cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos visuais e sonoros. 
 CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
  
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP54) Analisar os 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. 
Leitura 
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações 
artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências 
explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos 
literários e semióticos. 
(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 5 
“Método Recepcional de Leitura” e o modo 6 
“Leitura de Poema”. 

 



 

 
 

  enil)   levando em conta características dos gêneros e suportes –, 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, 
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e 
culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros 
como quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e 
outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, 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. 
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de 
obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva 
(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas 
marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor. 

Campo 
Jornalísti
co 
-midiático 

Notíci
a 
impres
sa 

Leitura 
 
 

Oralidad
e 

 
Análise 
linguísti
c a/ 
Semióti
ca 

 
 
 

Produç
ão de 
texto 
escrito 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 
“Leitura para sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
Emissor: não implicado no texto, assume o papel de 
jornalista ou redator. 
Receptor: leitores de jornal/revista. 
Lugar de produção: jornal e revistas. Momento 
de produção: ato de produção da notícia. 

b) Contexto sociossubjetivo de produção Posição 
social do emissor: estudantes do 3º ano do ensino 
fundamental. 
Posição social do receptor: estudantes do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental, professores, pais de alunos e 
funcionários da escola. 
Lugar social: esfera escolar. 
Objetivo: informar fatos verídicos e recentes ao 
leitor. 

c) Conteúdo temático 
O conteúdo da notícia refere-se à descrição de fatos 
reais e recentes e suas informações precisam ser 
relevantes. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 
Estrutura de base: Manchete ou título principal; Título 
auxiliar; Lide (do inglês lead) e Corpo da notícia. 
Manchete ou título principal – grafado de forma bem 
evidente para despertar a atenção do leitor. Título 
auxiliar – complemento do principal, 



 

 
 

    acrescenta-lhe algumas informações para torná-lo 
ainda mais atrativo. 
Lide (do inglês lead) - Corresponde ao primeiro 
parágrafo, e normalmente sintetiza os traços 
peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos 
traços básicos relacionados às seguintes indagações: 
O quê? Quem? Onde? Como? Quando? Por quê? 
Corpo da notícia – Relaciona-se à informação 
propriamente dita, procedendo à exposição de uma 
forma mais detalhada no que se refere aos 
acontecimentos mencionados. 

b) Tipo de discurso: relato interativo. 

c) Sequências textuais: script e fragmentos da 
sequência narrativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

Mecanismos de textualização 
Conexão: conectores espaciais e temporais organizam 
a notícia de acordo com a cronologia de fatos narrados. 
Articulam duas frases com sentido de adição ou de 
oposição e de encaixamento (subordinação). 
Coesão nominal: retomadas de referentes por 
mecanismos anafóricos: elipse, pronominalização, 
substituição lexical, repetição fiel do léxico e 
definitivização. 
Coesão verbal: tempos verbais do pretérito perfeito e 
imperfeito. 
Mecanismos enunciativos 
Vozes: voz do autor informando o fato e vozes sociais 
por meio de comentários apresentados por formas 
tipográficas como aspas e itálico. 
Modalização:   baixa    densidade:    em    algumas 

Produção de textos 
(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, 
revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 
e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – 
o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. 
– e considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto 
literário. 
 Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
  
Agrupamento do Descrever Ações 
Produção de textos 
(EF69LP37) Produzir 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. 
Agrupamento do Expor 
Análise linguística/semiótica 
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os 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. 
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação 
científica e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de notas de 
rodapés ou boxes. 
(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a construção composicional dos gêneros de apresentação 
– abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, 
desenvolvimento dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas 
(coesão temática), 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 



 

 
 

    notícias, há ocorrência de modalização lógica que 
gera um efeito de verdade. 

 
Fonte: PANSANI. V. A. S., p. 49-50, 2017. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar 
apresentações orais no campo da divulgação do conhecimento. 
(EF69LP41) Usar adequadamente 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) 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. 
(EF69LP43) Identificar e utilizar os 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. 
Leitura 
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes indicadas e abertas. 
(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem 
de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, 
infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados de divulgação científica etc. – e os aspectos relativos 
à construção composicional e às 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- posição social do emissor: estudante, conhecedor do 
texto-base a ser resumido. 

- posição social do receptor: o estudante que o 
produziu para seu próprio estudo, outros alunos e 
professor. 

- lugar social: escola 

- objetivo da interação: apreender o conteúdo do 
texto-base cuja prática servirá como instrumento 
para auxiliar nos estudos das disciplinas escolares. 
c)Conteúdo temático: relaciona-se ao conteúdo do 
texto-base. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a)Plano global do texto: 

- nome do texto a ser resumido, local de publicação, 
seção, etc. Esses elementos costumam aparecer no 
primeiro parágrafo e o título é retomado 
posteriormente ao longo do resumo. 

- apresentação dos   conteúdos   das   diferentes 



 

 
 

    partes/ momentos do texto-base com a respectiva 
descrição das ações do autor do texto original. 
Exemplos: o autor aborda, constata, confirma, etc. 
- não-avaliação do texto-base: na consulta a 
especialistas. O texto resumido deve ser uma 
paráfrase do texto original, sem que haja qualquer tipo 
de apreciação pelo agente-produtor de resumo. 

b) Tipo de discurso: teórico. 

c) Sequências textuais: predomina a sequência 
descritiva com presença das sequências explicativa e 
esquematização. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: presença de organizadores lógico- 
argumentativos como: já que, porque, uma vez que, 
portanto, então etc. 
Coesão nominal: presença de anáforas nominais, 
pronominais, apagamentos e repetição do mesmo 
item lexical. 
Coesão verbal: presente de valor genérico e ausência 
de marcas de 1ª e 2ª pessoas do singular. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: voz do estudante (neutra) e a voz do autor do 
texto resumido que se faz presente por meio do 
discurso indireto, com a utilização de verbos de 
elocução mais a conjunção integrante que (Segundo X 
disse...; De acordo com Y...; Nas palavras de Z...). 

- Modalizações: lógica e deôntica. 
 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, A. V. p. 99-106. 
2011. 

marcas linguística características desses gêneros, de forma a ampliar suas 
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros. 
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações 
de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, 
identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a 
poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro 
lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” – para 
compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos 
textos. 
(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas 
(impressas, digitais, orais etc apoio de ferramentas digitais por slide, usando 
progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos 
de transição, slides mestres, layouts personalizados etc. 
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros 
relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do 
texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou 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, em quadros, tabelas ou gráficos. 
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. 
na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar 
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 



 

 
 

    - Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão. 
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de 
leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses 
organizadas em itens, 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 
Oralidade 
(EF67LP24) Tomar nota 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. 
(EF69LP38) Organizar os 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, 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. (EF69LP39) Definir o recorte temático da entrevista e o 
entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da 
entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as 
informações obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos. 
Produção de textos 
(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, 
painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc. 
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos,.), 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 
“Leitura para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 

produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 
Posição social do receptor: aluno-parodista. 
Lugar social do receptor: leitores ou ouvintes que se 
interessam por textos críticos, irônicos e sarcásticos. 
Objetivo da interação: desenvolver o senso crítico do 
leitor sobre as verdades não contestadas da notícia-
base, bem como despertar o humor nesse leitor, 
utilizando palavras de um campo semântico 
debochado e irônico sobre um tema social de 



 

 
 

   de 
texto 
escrit
o 

interesse coletivo. 
Conteúdo temático: fato da notícia parodiada por 
meio de uma imitação cômica e satírica, usando 
campo lexical diferente para causar sentidos distintos 
da notícia-base. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 
Tem estrutura variada, pois segue a estrutura da 
notícia-base, com utilização de rimas. 
Composição noticiosa utilizando recursos como a 
ironia e o deboche, mudando o sentido do texto- base, 
uma notícia de grande repercussão social, causando o 
humor e o senso crítico. 

b) Tipo de discurso: interativo. 
c)Sequências textuais: esquematização e 
fragmentos da descritiva, explicativa e 
argumentativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: organizadores lógico-argumentativos; 
organizadores temporais; organizadores espaciais. 
Coesão nominal: anáforas nominais, anáforas 
pronominais e apagamentos. 
Coesão verbal: par perfeito-imperfeito e presente, 
com menos frequência. 

b) Operações enunciativas (vozes) 
Vozes: do autor da paródia, do texto base, sendo a 
primeira antagônica a da segunda. 
Modalizações: lógicas, apreciativas, deônticas e 
pragmáticas. 
Escolha   lexical:    jogo    de    palavras,    palavras 
antagônicas, uso frequente de adjetivações 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 
com o uso adequado de paráfrases e citações. (EF69LP35) Planejar textos de 
divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as 
pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados 
para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais 
como artigo de 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. 
(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de 
divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico 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. 
 Campo Das Práticas de Estudo e Pesquisa
  
Oralidade 
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em 
discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc. 
 Campo da Vida Pública
  
Agrupamento do Argumentar 
Leitura 
(EF69LP21) Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não 
institucionalizadas de participação social, sobretudo àquelas vinculadas 



 

 
 

     
Fonte: Adaptado de SANTOS, J. A., GUSMÃO, M. A. P. 
2018. p. 32-45. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

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. 
Oralidade 
(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do 
Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., 
como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de 
organização, 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. 
(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e sustentada 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 posicionamentos, no 
tempo de fala previsto, valendo- se de sínteses e propostas claras e justificadas. 
Produção de textos 
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a 
denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que 
contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas 
e legislações. 
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar 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. 
Agrupamento do Descrever Ações 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP28) Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 
“Leitura para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
Posição    social    do    emissor: aluno (quando 
adaptado ao ensino) 
Posição social do receptor: professor-orientador 
especialista no assunto científico, a comunidade 
escolar e a sociedade em geral. 



 

 
 

    
 

Produç
ão de 
texto 
escrito 

Lugar social: escola. 
Objetivo da interação: registrar ou relatar, de forma 
sistemática e objetiva, os resultados obtidos com a 
realização de uma experiência científica. c)Conteúdo 
temático: temas científicos das diversas áreas do 
conhecimento pré-estabelecidos para o ano/série. 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano Global do texto 
Parte externa: 

- Capa com as seguintes informações: nome do aluno, 
nome do professor, nome da escola, data e título do 
relatório. 

- Sumário 
Parte interna: 

- Introdução 

- Materiais e métodos 

- Resultados 

- Conclusão 

- Referências (livros, sites, revistas etc.) 
É comum os textos apresentarem períodos e 
parágrafos curtos, que revelam a objetividade do 
agente-produtor. 

b) Tipo de discurso: teórico. 

c) Sequências textuais: aparecem todas as sequências 
com predomínio da explicativa e descritiva. Há, 
também, a planificação da esquematização. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: tópicos e subtópicos divididos de forma 
numérica; há o emprego de conectores comuns à 
norma    padrão    da    língua,   como    conjunções 

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.” 
Leitura 
(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as 
circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos 
escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o 
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de 
Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. (EF69LP20) Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, a 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. 
Produção de textos 
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo 
de demanda na escola – regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil 
do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da 
escola – campeonatos, festivais, regras de 
convivência etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos 
gêneros em questão. 



 

 
 

    coordenativas e subordinativas, advérbios e locuções 
adverbiais. 
Coesão nominal: anáforas nominais idênticas, 
especialmente devido à necessidade de exatidão de 
sentidos na linguagem empregada; anáforas 
pronominais, especialmente representada por 
pronomes demonstrativos; anáforas identificadas em 
pronomes pessoais e relativos. 
Coesão verbal: predomina a forma verbal na 3ª 
pessoa, com raras exceções de dêiticos em 1ª pessoa 
do plural para garantir o distanciamento entre agente-
produtor e leitor e a necessidade de centrar a atenção 
no objeto do discurso; voz passiva; enunciados na 
ordem direta; formas verbais no tempo presente de 
valor gnômico, atemporal, nas representações do 
conteúdo referentes a teorias, conceitos, elucidações, 
normatizações, e em sequências descritivas do objeto; 
formas verbais no pretérito perfeito para indicar o 
processo evolutivo em localização retroativa no relato; 
formas verbais no infinitivo, em conjunto com formas 
verbais no presente, em sequências descritivas de 
ação; formas verbais no presente, conjugadas a 
formas verbais no futuro, em sequências 
argumentativas. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: de instâncias coletivas científicas; de 
instituições sociais de normatizações cientificas e 
técnicas, e do autor empírico. 

- Modalizações: lógicas, deônticas e baixa 
incidência de modalizações apreciativas e 
pragmáticas. 

 
Fonte: Adaptado de VALEZI, S. C. L.; NASCIMENTO, 

Agrupamento do Expor 
Oralidade 
(EF69LP26) Tomar nota em 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 Da Vida Pública
  
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP27) Analisar a 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. 
 Campo Jornalístico/Midiático
  
Agrupamento do Argumentar 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de te 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.). 
(EF69LP19) Analisar, 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. 
Leitura 
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo 
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- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, 
a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de 
sentido. 
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-
se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de 
denúncia quando for o caso. 
(EF69LP04) Identificar e analisar os 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. 
Oralidade 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmicos. 
Oralidade - Escuta, Análise e Produção Textual 
(EF69LP11) Identificar e analisar 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. 
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a 
problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância 
social. 
(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos 
professores, 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. 
Agrupamento do Expor 
Oralidade 
(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que 

     



 

 
 

     se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantar informações 
sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o 
roteiro de perguntar e realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas 
relacionados 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. 
Agrupamento do Relatar 
Leitura 
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o 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. 
Oralidade – Produção 
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e 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. 
Produção de textos 
(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou 
TV/vídeo), tendo em vista as condições de produção, do texto – objetivo, 
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do 
fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e informações sobre o fato – 
que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a 
fontes, análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do 



 

 
 

     registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou 
a utilizar etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em 
sites ou blogs noticiosos). 
(EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – 
título ou manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª 
pessoa, de palavras que indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de 
coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das 
características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos 
de captação e edição de áudio e imagem. 
 Campo Jornalístico-Midiático
  
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP16) Analisar e utilizar as 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. 
(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 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). 



 

 
 

     Leitura 
(EF07LP01) Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, de forma a identificar os recursos utilizados para 
impactar/chocar o leitor que podem comprometer uma análise crítica da notícia e 
do fato noticiado. 
(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes mídias, analisando as especificidades das mídias, os processos de 
(re)elaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens 
multissemióticas. 
(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e 
on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, 
charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e 
respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e publicar notícias, 
notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. 
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade. (EF67LP04) 
Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em 
relação a esse mesmo fato. 
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, 
topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª 
pessoa etc. 
(EF67LP08) Identificar os 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. 
(EF69LP02) Analisar e comparar 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. 
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, 
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc. 
Leitura/análise 
(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos 
noticiosos publicados na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita 
hipertextual. 
Oralidade - Escuta, Análise e Produção 
(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação 
de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma composicional e 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. 
Produção de textos 
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação e apreciação de produção 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 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. 
(EF69LP07) Produzir 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. 
(EF69LP08) Revisar/editar o 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. 
Todos Os Campos De Atuação 
Todos os agrupamentos 
Análise linguística/semiótica 
(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos). 
(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a 
continuidade do texto. 
(EF07LP14) Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de 
modalização e argumentatividade. 



 

 
 

     (EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e 
pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero 
textual. 
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências 
descritivas e expositivas e ordenação de eventos. 
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como 
comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. 

 
Objetivos de aprendizagem referentes às questões próprias do sistema da língua e 
da norma-padrão 
(EF07LP03) Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os 
prefixos e sufixos mais produtivos no português. 
(EF07LP04) Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações. (EF07LP05) 
Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de 
predicação completa e incompleta: intransitivos e transitivos. (EF07LP06) Empregar 
as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicativas e 
na produção de textos. 
(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica 
da oração: sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto). 
(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que 
ampliam o sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal. (EF07LP09) 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais 
que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. (EF07LP10) Utilizar, ao produzir 
texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, 
concordância nominal e verbal, pontuação etc. 
(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos 
compostos nos quais duas orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções 
que expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos 
(conjunções “mas”, “porém”). 
(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as 
convenções da língua escrita. 
(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção 
de negação. 
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras 
compostas. 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-
padrão e o de preconceito linguístico. 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma- 
padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 5 “Método Recepcional de Leitura” 

 Campo Artístico-Literário
  
Agrupamento do Narrar 
Leitura 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos 
que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de cada gênero 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- 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 6 “Leitura de poema” 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 3 “Leitura para sensibilização ao 
gênero textual” 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é   o   autor?   Quem   é   o   leitor?   Quando   foi 
produzido? Onde foi produzido?) 
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b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: estudante, conhecedor do texto-
base a ser resumido. 

- Posição social do receptor: o estudante que o produziu para 
seu próprio estudo, outros alunos e professor. 

- Lugar social: escola 

- Objetivo da interação: apreender o conteúdo do texto- base 
cuja prática servirá como instrumento para auxiliar nos 
estudos das disciplinas escolares. 
c)Conteúdo temático: relaciona-se ao conteúdo do texto-
base. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: 

- Nome do texto a ser resumido, local de publicação, seção, 
etc. Esses elementos costumam aparecer no primeiro 
parágrafo e o título é retomado posteriormente ao longo do 
resumo. 

- Apresentação dos conteúdos das diferentes partes/ 
momentos do texto-base com a respectiva descrição das 
ações do autor do texto original. Exemplos: o autor aborda, 
constata, confirma, etc. 
-Não-avaliação do texto-base: na consulta a especialistas. O 
texto resumido deve ser uma paráfrase do texto original, sem 
que haja qualquer tipo de apreciação pelo agente-produtor 
de resumo. 

b) Tipo de discurso: teórico. 

c) Sequências textuais: predomina a sequência descritiva com 
presença das sequências explicativa e esquematização. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: presença de organizadores lógico- argumentativos 
como: já que, porque, uma vez que, 

gramaticais próprios a cada gênero narrativo. 
Oralidade 
(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos 
de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior 
extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de 
aventura, literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, contos de 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 de gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento 
em questão. 
Produção de textos 
(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas 
visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção científica, 
dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos 
expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, 



 

 
 

    portanto, então etc. 
Coesão nominal: presença de anáforas nominais, 
pronominais, apagamentos e repetição do mesmo item 
lexical. 
Coesão verbal: presente de valor genérico e ausência de 
marcas de 1ª e 2ª pessoas do singular. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: voz do estudante (neutra) e a voz do autor do texto 
resumido que se faz presente por meio do discurso indireto, 
com a utilização de verbos de elocução mais a conjunção 
integrante que (Segundo X disse...; De acordo com Y...; Nas 
palavras de Z...). 

- Modalizações: lógica e deôntica. 
 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, A. V. p. 99-106. 2011. 
 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita 
colaborativa. 
POESIA 
Leitura 
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), 
semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico- espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação 
com o texto verbal. 
Produção de textos 
Todos os Agrupamentos do Campo de Atuação 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP54) Analisar os 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. 
Leitura 
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos 
e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 

Campo 
Jornalístico
/ Midiático 

Sinopse 
de 
filme 

Leitura 
 
 
 
 

Oralidad
e 

 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótic
a 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 
Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 

- Papel social do emissor: jornalista especializado na parte 
cultural do veículo informativo. 

- Papel social do receptor: público-alvo do filme (crianças, 
adolescentes, adultos) em local de trabalho, no momento que 
precede a estreia do filme para o público em geral. 
Esfera: a sinopse do filme circula no veículo informativo 



 

 
 

   Produç
ão de 
Texto 
Escrito 

(jornalístico-midiático), enquanto o filme estiver em cartaz 
nos cinemas. 
Objetivo da interação: descrever em poucas palavras a 
trama, levando o leitor a entender em poucas linhas a ideia 
central do enredo, fazendo-o se interessar por ele. Em outras 
palavras, tem fins comerciais e funciona como uma espécie de 
propaganda. 
c) Conteúdo temático: depende da temática do filme a ser 
sintetizado. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: nome do filme a ser sintetizado. 
Apresentação do conflito detonador da narrativa, em 
pequeno parágrafo, sem explicitar o clímax e/ou o desfecho 
da trama do filme. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: script, frases declarativas 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: operadores lógico-argumentativos. 
Coesão nominal: anáforas nominais, pronominais e 
apagamentos. 
Coesão verbal: presente atemporal. 

b) Operações enunciativas 
-Vozes: voz do enunciador e vozes
 do produtor/roteirista/diretor do filme. 

- Modalizações: lógicas e apreciativas. 
 

Fonte: Adaptado de MANFRIM, C. P. S. CHAGURI, J. P., 
2016. 

 

- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares 
sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria 
e o contexto social e histórico de sua produção. 
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos 
pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, 
dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em 
blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, 
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. 
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de 
leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, 
de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de 
filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários 
de ordem estética e afetiva (EF69LP49) Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, 
apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre 
os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 
(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de 
mecanismos de intertextualidade (referências, alusões, retomadas) 
entre os textos literários, entre esses textos literários. 
e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 5 “Método Recepcional de Leitura” 

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. 
(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes 
– romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas 
contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, 
novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de 
suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema 
concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o 
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 
Produção de textos 
(EF69LP57BRU) Engajar-se ativamente nos processos de 
planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em 
vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos 
pretendidos e as configurações da situação de produção – o leitor 
pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as 
finalidades etc. Adaptado de (EF69LP51) 
 Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
  
Agrupamento de Descrever Ações 
(EF69LP37) Produzir 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. 
Agrupamento de Expor 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências 
rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a construção 
composicional dos gêneros de apresentação – 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 5 “Método Recepcional de Leitura” 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento
 de 
leitura” e o modo 3 “Leitura para sensibilização ao gênero 
textual” 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 3 “Leitura para sensibilização ao gênero textual” 
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- Vide anexo A “Modos de Leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros 
orais. 

CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 
Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 

- Papel social do emissor: adolescentes/jovens adultos 
(blogueiro/youtuber) discutem temas de interesse do 
público-alvo. 

- Papel social do receptor: adolescentes e/ou jovens adultos. 

- Objetivo da interação: convencer destinatários ou colocar 
ponto de vista sobre tema posto em discussão no vídeo, o 
que acontecerá via seção  de comentários na 
plataforma (suporte) Youtube, após a publicação do 



 

 
 

   Produçã
o de 
texto 
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vídeo. 
c)Conteúdo temático: temas variados (depende da discussão 
abordada que será objeto da análise do blogueiro/youtuber). 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: apresentação do 
blogueiro/youtuber com bordão; apelo ao público alvo para 
inscrição no canal e curtida no vídeo (opcional); introdução do 
conteúdo temático por meio de aspectos descritivos e 
expositivos, culminando nos argumentos e posicionamento 
acerca do tema. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: descritivas, explicativas e 
argumentativas, narrativas e injuntivas. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: forte presença de organizadores lógico- 
argumentativo. Aparecem, também, organizadores espaço-
temporais. 
Coesão verbal: presente do indicativo e infinitivo. Coesão 
nominal: anáforas nominais, pronominais, apagamentos 
e repetição. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do agente-produtor, voz dos especialistas do 
tema, vozes discordantes dos interlocutores para serem 
refutadas, vozes institucionais e vozes sociais. 
-Modalizações: lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. 
-Escolha lexical: léxico influenciado pelo conteúdo temático. 
Presença de adjetivos para marcação de apreciações. Forte 
presença de marcas da oralidade 
(então, daí, né etc.) 

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. (EF69LP41) Usar adequadamente 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. 
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos 
pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, relações, ou 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 



 

 
 

     
Fontes: 
Adaptado de DE PIERO, J. L., 2014 
Adaptado de ALVES, R. S. & CARVALHO, V. D., 2016 
Adaptado de ATALIBA, A. R., 2017. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação do 
professor, conforme anexo B e anexo C. 

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. 
(EF69LP43) Identificar e utilizar os 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 testos. 
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, 
tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do 
caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes 
correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de 
retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e 
analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos 
textos de divulgação do conhecimento. (EF89LP31) Analisar e utilizar 
modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação 
sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma 
proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda com 
(“realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, 
certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de 
forma alguma”) uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam 
que se considera o conteúdo como quase certo (“talvez, assim, 
possivelmente, provavelmente, eventualmente”). 
Leitura 

 Campo 
das 
Práticas 
de Estudo 
e 
Pesquisa 

Roteiro 
para a 
produção 
de Vlog 

Leitura 
 
 
 
 
 

Oralidad
e 

 
 
 

Análise 
Linguístic
a/ 
Semiótic
a 

 
 
 
 
 

Produç
ão de 
texto 
escrito 

- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 

Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 
- Posição social do emissor: aluno-produtor do vlog ou 
youtuber. 

- Posição social do receptor: aluno inscrito no canal. 

- Lugar social: ambiente escolar/internet 

- Objetivo: apresentar normas e orientações de como 
realizar e se comportar em um videolog. 
c) Conteúdo temático: comportamentos adequados a um 
youtuber para realizar a sequência de condução da produção 
do vídeo. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVA 

a) Plano global do texto: 

- seleção do assunto; 

- elaboração do título; 
-orientações para elaborar a sequência do vídeo conforme 
abaixo: 
a) introdução: parágrafo que apresenta e define o objetivo 
geral das regras e orientações (apresentação do 



 

 
 

    blogueiro/youtuber com bordão; apelo ao público-alvo para 
inscrição no canal e curtida no vídeo (opcional); introdução do 
conteúdo temático); 

b) lista de argumentos, refutação, passo-a-passo (na forma 
de tópicos ou artigos numerados); 

c) parágrafo de encerramento: (re)afirma a importância das 
regras; 

d) finalização do conteúdo temático (conclusão); 

e) agradecimento. 
Os enunciados são geralmente formados por períodos 
simples e curtos, em linguagem acessível e de acordo com a 
norma padrão. Utiliza-se frequentemente a terceira pessoa 
do singular, mas também ocorrem a primeira ou a terceira 
pessoa do plural. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predominam as injuntivas. 
 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: organizadores lógicos. 
Coesão nominal: baixa densidade de recursos anafóricos. 
Coesão verbal: predominam verbos no modo imperativo, no 
futuro do presente do modo indicativo, e a forma do 
infinitivo, acompanhada de auxiliares modais (dever e ter 
que). 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: voz do autor empírico e do coletivo, que buscam a 
regulação dos comportamentos. 

- Modalizações: predominam as modalizações deônticas 
(dever, obrigação, conformidade, etc.), mas podem ocorrer 
modalizações apreciativas (certo, errado, adequado, 
inadequado, etc.) e pragmáticas (atribuição de 
responsabilidades a determinados agentes). 
Escolha lexical: predomínio de verbos e substantivos 

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e 
informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando coincidências, 
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em 
primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro 
modo”, isto é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. 
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 
suporte), sínteses organizadas em itens, 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 
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, 
usando fontes abertas e confiáveis. 
Oralidade 
(EF69LP38) Organizar os 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, 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. 
(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações 



 

 
 

     
Fonte: Adaptado de MASCAGNI, I. W., 2020, no prelo. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc. 
Produção de textos 
(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
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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, 
verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, 
relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos de produção, que podem 
 envolver  a disponibilização de informações e 
conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um 
público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos 
 de pesquisas bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo realizados. (EF69LP36) Produzir, 
revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de 
divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico 
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. (EF89LP25) Divulgar o resultado de 
pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de 
enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, 
vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc. 
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o manejo adequado das vozes envolvidas (do resenhador, 
do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na 
obra resenhada), por meio do uso de 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 5 “Método Recepcional de Leitura” 

Campo 
de 
atuação 
da Vida 
Pública 

Propagan
da 
impressa 

Leitura
/ 
Oralida
de 

- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 3 “Leitura para sensibilização ao gênero textual” 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção: 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 
Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 
Papel social do emissor: especialista em cinema. 
Papel social do receptor: leitores interessados. 
Esfera: modalidade impressa (meio midiático ou jornalístico: 
revistas, jornais, suplementos etc.) e online (sites, blogs, 
painel escolar etc.). 
Objetivo da   interação:   convencer   destinatários   a 
assistirem ao filme. 

filme 



 

 
 

   escrito c)Conteúdo temático: temas diversificados apresentados em 
curta e longa metragens. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: título da resenha, nome do filme, 
nome do diretor, roteirista e principais atores, tema, resumo 
do filme e apreciação crítica fundamentada. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: argumentativa predominante 
(convencer o leitor), narrativa (enredo do filme); e descritiva 
(apresentação do filme). 

CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: presença de operadores lógico- argumentativos, 
responsáveis pelo estabelecimento da coerência do texto 
(mas também, entretanto, de fato, por isso, mas, assim); 
organizadores espaço-temporais, responsáveis por marcar 
partes do filme (quando, que, depois, durante etc.) 
Coesão nominal: anáforas nominais, pronominais, 
apagamentos e repetição. 
Coesão verbal: presente atemporal, infinitivo, pretéritos 
perfeito e imperfeito e futuro do pretérito. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do aluno-resenhista, a voz da equipe produtora 
do filme e do diretor. 
-Modalizações: lógicas com o propósito de produzir efeito de 
objetividade, modalizações lógicas e deônticas objetivando 
expressar dúvida ou possibilidade, modalizações apreciativas 
e também as pragmáticas. 

 
Fonte: 

paráfrases, marcas do discurso reportado e citações. 
 Campo da Vida Pública
  
Agrupamento do Argumentar 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e 
propositivos, os movimentos argumentativos utilizados (sustentação, 
refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados. 
Leitura 
(EF69LP21) Posicionar-se em relação a 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. 
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a 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. 
(EF89LP20) Comparar 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), 
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   Adaptado de GONÇALVES, A. V., 2011. 
Adaptado de SANTOS, T. C. CANIZARES, K. A. L. MANZONI, R. 
M., 2018. 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

quando etc. e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, 
contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando 
coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder 
compreender e posicionar-se criticamente sobre os dados e 
informações usados em fundamentação de propostas e analisar a 
coerência entre os elementos, de forma a tomar decisões 
fundamentadas. 
Oralidade 
(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, 
que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de 
Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de 
regulamentações do mercado publicitário etc., como 
forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, 
formas de organização, 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. 
(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e sustentada 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 posicionamentos, no tempo de 
fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas claras e justificadas. 
(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e 
interesses em jogo em uma discussão ou apresentação de propostas, 
avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do 
que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar 
propostas de diferentes naturezas relativas a interesses coletivos 
envolvendo a escola ou 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 5 “Método Recepcional de Leitura” 
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- Vide Anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de leitura” e 
o modo 3 “Leitura para sensibilização ao 
gênero textual” 
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- Vide anexo A “Modos de Leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção de gêneros 
orais. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 
Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 
Papel social   do emissor: especialistas no assunto 
debatido irão se dirigir oralmente a uma plateia. 
Papel social do receptor: pessoas interessadas no tema 
exposto, em evento público. 
Objetivo da interação: fazer o leitor
 tomar 
conhecimento do tema e de seus desdobramentos. 
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c)Conteúdo temático: temas variados (depende da temática 
apresentada/anunciada para o evento e/ou para a mesa-
redonda). 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: autoapresentação e 
apresentação dos especialistas e respectivas experiências 
profissionais para ocupação do lugar na mesa-redonda, 
realizada pelo moderador; apresentação do tema e 
aprofundamento feito pelos especialistas; organização das 
falas pelo moderador da mesa; fala dos especialistas; sessão 
de perguntas aos especialistas realizadas pelo público-alvo 
com réplica dos especialistas; agradecimentos; 
encerramento. 

b) Tipo de discurso: interativo e teórico. 

c) Sequências textuais: descritiva, injuntiva, explicativa, 
argumentativa com frases declarativas. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexões: operadores lógico-argumentativos. 
Coesão nominal: anáforas nominais, pronominais, 
apagamentos e repetições. 
Coesão verbal: presente atemporal, infinitivo
 e imperativo. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do especialista, vozes de referências citadas pelos 
especialistas, voz do moderador, voz do público participante 
com questionamentos sobre o conteúdo temático e voz 
institucional. 
-Modalizações: lógica, deôntica, apreciativa e pragmática. 

 
Fonte: Adaptado de ANDRADE, J. M. C. ANDRADE, J. P. C. 
C., 2017. 
Adaptado de SODRÉ, G. M. C. , 2016. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com orientação 
do professor, conforme anexo B e anexo C. 

comunidade escolar. 
Produção de textos 
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar 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. 
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a 
levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam 
contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar 
demanda/necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por 
meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o 
caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes 
pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de 
contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar 
a proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção. 
Agrupamento de Descrever Ações 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP28) Observar os 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.” 



 

 
 

     Leitura 
(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de 
importância universal, nacional ou local que envolvam direitos, em 
especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração 
dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA -, e a 
regulamentação da organização escolar – (EF69LP13) Engajar-se e 
contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, 
temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância 
social. 
(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas 
e dos professores, 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. 
Produção de textos 
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de 
produção dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos 
e contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem 
relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase. 
(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições 
de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e 
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a 
ser discutido(a), da relevância para a turma, escola ou comunidade, do 
levantamento de dados e informações sobre a questão, de 
argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da 
definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas, 
entrevistas com especialistas, análise de textos, organização 
esquemática das informações e argumentos – dos (tipos de) 
argumentos e estratégias que pretende utilizar para convencer os 
leitores. 
Agrupamento do Expor 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura para 
sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi produzido? 
Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção: 
-Papel social do emissor: estudantes da escola. 
-Papel social do receptor: professor e/ou corretor de 
produções textuais em momento recorrente nas aulas ou em 
exame ao qual está submetido. 
-Objetivo da interação: obter nota bimestral e ingressar em 
alguma escola de ensino médio/técnico. 

c) Conteúdo temático: podem ser abordados assuntos e/ou 
acontecimentos polêmicos atuais, de interesse geral, da
 área social, econômica, ambiental, política e 
comportamental do indivíduo como ente social, a fim de 
lançar mão de argumentos para defender um ponto de vista. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: organizar o texto no mínimo, em três 
parágrafos: um para introdução, um para desenvolvimento e 
um para conclusão. O título é opcional e não é considerado 
na avaliação do texto, 
porém pode chegar a ser considerado no critério que 



 

 
 

    avalia o tema a partir do escrito no corpo do texto. Quando a 
ideia é polêmica, há necessidade de considerar mais um ou 
dois parágrafos para o desenvolvimento. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: explicativa, descritiva e a 
predominante é a argumentativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: operadores lógicos, espaço-temporal, com 
predomínio daqueles de valor semântico lógico- argumental. 
Coesão nominal: anáforas pronominais, nominais, repetição 
e apagamentos. 
Coesão verbal: apresentam a característica de 
atemporalidade (localização neutra) ou temporalidade 
primária ilimitada, análogo ao do discurso teórico, isto é, 
processos de duração infinita (relação entre progressão da 
exposição e dos significados do conteúdo temático). A 
localização é, predominantemente, isocrônica (presente) e, 
em menor grau, retroativa (pretérito perfeito e imperfeito) e 
até projetiva (futuro do pretérito). Observam-se presente e 
passado com valor genérico e uso de frases na voz passiva. 
Além disso, evidencia-se a ausência de verbos de primeira e 
segunda pessoa do singular. A densidade verbal é fraca devido 
à ausência de qualquer origem espaço-temporal e a 
densidade sintagmática é elevada. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: alguns elementos textuais marcam a autoria empírica 
(opinião sobre o tema), e as vozes sociais são evidenciadas ao 
longo do texto (instituições sociais, por exemplo), 
principalmente, quando citadas por meio de 
mecanismos de   intertextualidade. É   necessário   usar 

Oralidade - Produção 
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e 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. 
Todos Os Agrupamentos Do Campo De Atuação 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias 
(pirâmideinvertida  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.  
(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos 
gêneros jornalísticos e 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). 
 



 

 
 

    mecanismos de referenciação utilizando-se da 
impessoalidade. 
- Modalizações: correspondem, predominantemente, às 
lógicas ou epistêmicas. Há ainda a presença, com menor 
frequência, de deônticas e pragmáticas. 

 
Fonte: Adaptado de CANIZARES, K. A. L.; SANTOS, T. C.; 
MANZONI, R. M., p. 154-174, 2019. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno com 
orientação do professor”. 

 (EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas 
por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções 
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e 
adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas etc., de maneira 
a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as 
posições implícitas ou assumidas. 
Leitura 
(EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de jornais 
impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre 
os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre 
o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/enfoque dado e 
a fidedignidade da informação.  
(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado 
a uma mesma informação veiculada em textos diferentes, 
consultando sites e serviços de checadores de fatos. 
(EF69LP02) Analisar e comparar 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 
EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os 
efeitos das novas tecnologias no campo e as condições que fazem da 
informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma 
atitude crítica frente aos textos jornalísticos. 
(EF89LP02) Analisar 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. (EF89LP05) 
Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso 
a formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, 
indireto ou indireto livre). 
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias 
em várias mídias, os 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. 
Oralidade 
(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato 
noticiado, especialistas etc., como forma de obter dados e 
informações sobre os fatos cobertos sobre o 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, realizar entrevista e fazer edição em áudio ou 
vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma fala de 
encerramento para publicação da entrevista isoladamente ou como 
parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu 
contexto de publicação e garantindo a relevância das informações 
mantidas e a continuidade temática. 
Oralidade - Escuta, Análise e Produção 
(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ redesign (esses três últimos quando não for 
situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação aos 
contextos em que foram produzidos, à forma composicional e 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. 
 



 

 
 

     Produção de textos 
(EF69LP06) Produzir e publicar 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 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.  
(EF69LP07)  Produzir  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. 
 



 

      (EF69LP08) Revisar/editar o 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. 
(EF69LP09) Planejar 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. 
(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, 
envolvendo o uso articulado e complementar de diferentes peças 
publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de 
jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir 
da escolha da questão/problema/causa significativa para a escola 
e/ou a comunidade escolar, da definição do público-alvo, das peças 
que serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento 
que serão utilizadas. 
Todos os Campos de Atuação  
Todos os Agrupamentos do Campo de Atuação 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de 
estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de 
pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e 
perífrases verbais, advérbios etc.). 
Todos os Agrupamentos 
Análise Linguística/Semiótica 
(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
de coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais. 
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial 
(articuladores) e referencial (léxica e pronominal), construções passivas 
e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos expressivos 
adequados ao gênero textual. (EF08LP15) Estabelecer relações entre 
partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo 
ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais. 
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de 
linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, 
dentre outras. 
 



 

     Objetivos de aprendizagem referentes às questões próprias do 
sistema da língua e da norma-padrão 
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, 
modos e tempos verbais, pontuação etc.  
(EF08LP05) Analisar processos de formação de palavras por 
composição (aglutinação e justaposição), apropriando-se de regras 
básicas de uso do hífen em palavras compostas.  
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os 
termos constitutivos da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e 
seus complementos e modificadores). 
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, 
complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-
se da regência de verbos de uso frequente.  
(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 
verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de 
sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).  
(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores 
(adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, 
expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de 
complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. 
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, 
efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – 
advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus 
próprios textos. 
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 
agrupamento de orações em períodos, diferenciando coordenação de 
subordinação. 
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com 
conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas próprias 
produções. 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de 
norma-padrão e o de preconceito linguístico. 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da 
norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela 
deve ser usada. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
leitura”, modo 5 “Método Recepcional de leitura” e o 
modo 6 “Leitura de poema”. 

 Campo Artístico-Literário
  
Agrupamento do Narrar 
Leitura 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a 
passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero 
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. 
Oralidade 
(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 
humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como 
leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, 
literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre outros) 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
leitura” e o modo 4 “Leitura de gênero 
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- Vide anexo A  “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção 

- Emissor: nome do jornalista do jornal/revista; 

- Receptor: leitores de jornal/revista; 

- Lugar de produção: endereço do jornal/revista; 

- Momento de produção: ano da publicação. 
b) Contexto sociossubjetivo de produção 
-   Posição   social    do    emissor:    jornalista    do 
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escrito 

jornal/revista; 
- Posição social do receptor: pessoas interessadas em 
obter informações atuais sobre determinados 
assuntos; 
-Lugar social: escolas, residências, ambientes 
comerciais; 
-Objetivo da interação: divulgar um fato, porém de 
maneira mais aprofundada que a notícia, 
apresentando elementos de comprovação e descrição 
detalhada. 
c) Conteúdo temático: relacionado a fatos da 
atualidade, ou assuntos gerais, atemporais e de 
interesse constante por parte do público-alvo. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

1. Título: há implícita uma função apelativa com a 
finalidade de chamar a atenção do leitor; 

2. Subtítulos (ou gravatas): são as linhas colocadas 
abaixo do título que têm a função de completar o 
título e de apresentar, de maneira resumida, o 
assunto. 

3. Olho: recurso gráfico no qual é retida uma frase de 
efeito ou importante e é colocada em destaque, entre 
aspas, dentro de um pequeno boxe ou espaço e em 
meio às colunas em que são escritas as reportagens. 

4. Lead: relato inicial do texto, devendo informar o 
quê; com quem; onde e quando, aprofundando-se na 
análise do tema, apoiada em dados, fatos, fontes, 
discursos de autoridade, que lhe conferem maior 
fundamentação; 

5. Boxes: caixas de texto diferenciadas pela cor e que 
ganha destaque por utilizar textos 

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 de gestualidade e pantomima que convenham ao gênero 
poético e à situação de compartilhamento em questão. 
Produção de textos 
(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, 
mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do 
espaço, do tempo; explicitando a caracterização física e psicológica dos 
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. 
Todos os agrupamentos desse campo de atuação 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP54) Analisar os 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 



 

 
 

    combinados com tabelas, gráficos ou fotos 
referenciando-se ao assunto (combinação entre 
linguagem verbal e não verbal ou referência a outros 
textos de diferentes gêneros textuais). 

b) Tipo de discurso: interativo e relato interativo 
(misto). 

c) Sequências textuais: predomina narrativa; 
argumentativa; descritiva; script; esquematização. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão 

- Operadores argumentativos: “mas”, “ainda”, 
“também” (tentativa de induzir o leitor, no sentido de 
determinar o posicionamento deste); 

- Uso recorrente da conjunção aditiva “e” e do 
pronome relativo “que”. O efeito disso se mostra na 
construção de frases bem elaboradas, mas que 
primam pelo tom de simplicidade, coloquialidade, de 
acordo com as intenções do locutor e com a esfera de 
circulação do jornal e/ou da revista; 

- Conjunções, preposições, advérbios, pronomes 
articulam a coesão sequencial e referencial, a partir 
das suas utilizações em períodos normalmente breves, 
de forma a facilitar a compreensão imediata do 
conteúdo. 
Coesão nominal 

- Observa-se ausência de pronomes de 1ª ou de 2ª 
pessoa (marca da impessoalidade), quando aparecem 
estão inseridos nos discursos diretos, depoimentos 
utilizados como estratégia argumentativa (discurso de 
autoridade); 

- Em alguns textos, há referências explícitas ao 
interlocutor (“você”), o que pode ser interpretado 

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. 
Leitura 
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e 
culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de 
obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais 
de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva 
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de 
linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no 
papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 
(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas 
possibilidades 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. 
(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de 
intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os 



 

 
 

    como um discurso pretensamente interativo, no 
sentido de buscar, por meio de uma “aproximação” 
entre locutor/interlocutor, certa adesão ao tema 
relatado; 
- Uso de paráfrases, cadeia de sinônimos, 
hiperônimos, associação semântica entre as palavras, 
caracterizam-se como recursos utilizados com a 
finalidade de manutenção temática, progressão desta, 
ou até mesmo como forma de modalização, ao 
promover a retomada constante das mesmas ideias; 
Coesão verbal: predomina os tempos verbais no 
presente do indicativo e no pretérito perfeito do 
indicativo (simples). 
b) Operações enunciativas 
- Vozes: voz do jornalista/repórter; voz dos 
especialistas consultados; vozes sociais; voz 
institucional. 
-Modalizações: lógica, deôntica, pragmática e 
apreciativa. 

 
Fonte: Adaptado de BROCARDO, R. O.; COSTA- HUBES, 
T. C., 2014. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo 
aluno com orientação do professor”. 

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. 
(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando 
em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos 
contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, 
biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, 
narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema 
concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 
Produção de textos 
(EF89LP38BRU) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, 
textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação 
de produção – o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as 
finalidades etc. Adaptado de (EF69LP51). 
 Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa
  
Agrupamento do Descrever Ações 
Produção de textos 
(EF69LP57BRU) Produzir roteiros para produção de diferentes gêneros (debate 
regrado, HQ, vlog, vídeo-minuto,podcasts) para divulgação de conhecimentos de 
diferentes ordens, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a 
construção composicional dos roteiros. Adaptado de (EF69LP37). 
Agrupamento do Expor 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a construção composicional dos gêneros de 
apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, 
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- Vide anexo A  “Modos de leitura”, o modo 2 “Alguns 
procedimentos de processamento de 
leitura”   e   o   modo   4   “Leitura   de   gênero 

 



 

 
 

    multissemiótico”. 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. 
(EF69LP41) Usar adequadamente 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. 
(EF69LP43) Identificar e utilizar os 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. 
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma 
avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, 
tais como os asseverativos – quando se concorda com (“realmente, 
evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” 
etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma 
alguma”) uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que se considera o    
conteúdo    como    quase    certo    (“talvez,    assim,    possivelmente, 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção 
de gêneros de textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: debatedor (pode 
assumir papel ficcionalizado); 

- Posição social do receptor: plateia ou público que 
ouve atentamente, faz perguntas (se acordado 
previamente) e julga os debatedores; 

- Lugar social: instituição onde acontece o debate. 

- Objetivo da interação: defender oralmente um 
ponto de vista e encontrar, por meio do raciocínio 
coletivo, soluções aceitáveis para os problemas 
colocados em discussão. 
c) Conteúdo temático: discussão de temas 
controversos de interesse social. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

- Abertura do debate; 

- Apresentação do tema; 
-Perguntas do moderador respondidas pelos 
debatedores em turnos de fala; 

- Encerramento do debate. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomina a sequência 
argumentativa; descritiva; explicativa e dialogal. 



 

 
 

     
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: predomínio do operadores lógico- 
argumentativos (porque, mas, contudo...) e 
operadores temporais-espaciais com baixa densidade. 
Coesão nominal: anáforas pronominais, nominais (uso 
de nomes próprios), dêiticos pessoais, espaciais e 
temporais, repetição do mesmo item lexical e 
apagamentos. 
Coesão verbal: predominantemente sistema temporal 
do presente do indicativo; pretérito perfeito e 
imperfeito e futuro do presente. 

b) Operações enunciativas 
- Vozes: dos debatedores, sociais e institucionais. 
-Modalizações: apreciativas, lógicas, pragmáticas e 
deônticas. 
-Escolha lexical: verbos, pronomes e adjetivos de 
primeira e segunda pessoa do singular e plural; 

 
Fontes: 
Adaptado de CRISTÓVÃO, V. L. L.; DURÃO, A. B. A. B.; 
NASCIMENTO, E. L.; p. 125-157, 2002. 
Adaptado de CRISTÓVÃO, V. L. L.; DURÃO, A. B. A. B.; 
NASCIMENTO, E. L., 2003. 
Adaptado de DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B.; PIETRO, J. F., 
p.213-239, 2004. 

 
- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e 
anexo C. 

provavelmente, eventualmente”). 
Leitura 
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações 
de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, 
identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a 
poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro 
lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” – para 
compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos 
textos. 
(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas 
(impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e 
organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas 
ou gráficos. 
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de 
leitura, produzir 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 eum 
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso. 
Oralidade 
(EF69LP38) Organizar os 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, 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. 
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CAPACIDADES DE AÇÃO 
a) Contexto físico de produção 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 
b) Contexto sociossubjetivo de produção: 
-Papel social do emissor: estudantes da escola. 
-Papel social do receptor: professor e/ou corretor de 
produções textuais em momento recorrente nas aulas 
ou em exame ao qual está submetido. 
-Objetivo da interação: obter nota bimestral e 
ingressar em alguma escola de ensino médio/técnico. 
c) Conteúdo temático: podem ser abordados 
assuntos e/ou acontecimentos polêmicos atuais, de 
interesse geral, da área social, econômica, ambiental, 
política e comportamental do indivíduo como ente 
social, a fim de lançar mão de argumentos para 
defender um ponto de vista. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: organizar o texto no 
mínimo, em três parágrafos: um para introdução, um 
para desenvolvimento e um para conclusão. O título é 
opcional e não é considerado na avaliação do texto, 
porém pode chegar a ser considerado no critério que 
avalia o tema a partir do escrito no corpo do texto. 
Quando a ideia é polêmica, há necessidade de 
considerar mais um ou dois parágrafos para o 
desenvolvimento. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: explicativa, descritiva e a 
predominante é a argumentativa. 

(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em 
momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc. 
(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, 
vídeos de divulgação científica, documentários e afins, identificando, em função 
dos objetivos, informações principais para apoio ao estudo e realizando, quando 
necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou conceitos 
centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões 
pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc. 
Produção de textos 
(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, 
verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, 
vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc. 
 Campo de Atuação na Vida Pública
  
Agrupamento do Argumentar 
Análise linguística/semiótica 
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os 
movimentos argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), 
avaliando a força dos argumentos utilizados. 
Leitura 
(EF69LP21) Posicionar-se em relação a 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. 
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a 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  



 

 
 

    CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: operadores lógicos, espaço-temporal, com 
predomínio daqueles de valor semântico lógico-
argumental. 
Coesão nominal: anáforas pronominais, nominais, 
repetição e apagamentos. 
Coesão verbal: apresentam a característica de 
atemporalidade (localização neutra) ou temporalidade 
primária ilimitada, análogo ao do discurso teórico, isto 
é, processos de duração infinita (relação entre 
progressão da exposição e dos significados do 
conteúdo temático). A localização é, 
predominantemente, isocrônica (presente) e, em 
menor grau, retroativa (pretérito perfeito e 
imperfeito) e até projetiva (futuro do pretérito). 
Observam-se presente e passado com valor genérico e 
uso de frases na voz passiva. Além disso, evidencia-se 
a ausência de verbos de primeira e segunda pessoa do 
singular. A densidade verbal é fraca devido à ausência 
de qualquer origem espaço-temporal e a densidade 
sintagmática é elevada. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes: alguns elementos textuais marcam a autoria 
empírica (opinião sobre o tema), e as vozes sociais são 
evidenciadas ao longo do texto (instituições sociais, 
por exemplo), principalmente, quando citadas por 
meio de mecanismos de intertextualidade. É 
necessário usar mecanismos de referenciação 
utilizando-se da impessoalidade. 

- Modalizações:
 correspondem, predominantemente, às 
lógicas ou epistêmicas. Há ainda a presença, com 
menor frequência, 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  
(EF89LP20) Comparar 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 analisar a coerência entre os elementos, de 
forma a tomar decisões fundamentadas. 
Oralidade 
(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do 
Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., 
como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de 
organização, 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. 
(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e sustentada 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 posicionamentos, no 
tempo de fala previsto, valendo- se de sínteses e propostas claras e justificadas. 
(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo 
em uma discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos 
argumentos e as consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, 
formular e negociar propostas de diferentes naturezas   relativas   a   interesses   
coletivos   envolvendo   a   escola   ou comunidade escolar. 
 



 

 
 

    deônticas e pragmáticas. 
 

Fonte: Adaptado de CANIZARES, K. A. L.; SANTOS, T. C.; 
MANZONI, R. M., p. 154-174, 2019. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo aluno 
com orientação do professor”. 

Produção de textos 
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar 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. 
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar 
prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam contribuir para 
melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade, 
documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes procedimentos, 
gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes 
de fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade 
e a utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e 
fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, 
projetos culturais e ações de intervenção. 
Agrupamento do descrever ações 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP28) Observar os 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.” 
Leitura 
(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância 
universal, nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de crianças, 
adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a 
Constituição Brasileira, o ECA -, e a regulamentação da 
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- Vide anexo A  “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
leitura” e o modo 5 “Método Recepcional de Leitura”. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 2 
“Procedimentos essenciais de processamento de 
leitura”. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção 
de gêneros de textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto (Quem 
é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: aluno-comunicador 

- Posição social do receptor: alunos da turma 
(auditório) 

- Lugar social: escola 

- Objetivo da interação: transmitir conhecimentos. 
-Finalidade do comunicador: socializar
 um 
conhecimento de maneira previamente planejada 
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e, através disso, obter o reconhecimento do público, 
sobretudo, dos colegas de turma, aos quais engajam-
se na comunicação com tomada de notas, formulação 
de perguntas e avaliação da qualidade da 
comunicação; 
- Finalidade do Público: aprender algo sobre o tema, 
enriquecer seu conhecimento cultural, avaliar a 
qualidade da apresentação no que tange à preparação 
dos suportes da apresentação, escolha de imagens, de 
vídeos, de conteúdos comunicados etc. 
c) Conteúdo temático: temas científicos das diversas 
áreas do conhecimento pré-estabelecidos para o 
ano/série. 
Tratamento do conteúdo temático: 
Fase de planejamento 

- Seleção das várias fontes do acervo 
multissemiótico (artigos científicos, capítulos de livros 
didáticos, vídeos, filmes, músicas, notícias, histórias 
em quadrinhos, charges, etc); 

- hierarquização das informações coletadas do 
acervo multissemiótico (ideias principais e 
secundárias) para reconstrução desse acervo na 
produção textual; 

- reformulações das informações coletadas nas várias 
fontes desse acervo: pastiche; intertextualidade direta 
e indireta dos textos de referência; paráfrases, 
digressão tópica, hesitação e perguntas retóricas. 
Suportes de escrita para o seminário: 

- Slides (ferramenta power-point); 

- Fichas de mão (handouts). 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto 

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). 
Produção de textos 
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo 
de demanda na escola – regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil 
do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da 
escola – campeonatos, festivais, regras de convivência etc., levando em conta o 
contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 
Agrupamento do expor 
Oralidade 
(EF69LP26) Tomar nota em 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). 
Todos os agrupamentos desse campo de atuação 
Leitura 
(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na 
escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade 
(associações, coletivos, movimentos, etc.), no munícipio ou no país, incluindo 
formas de participação digital, como canais e plataformas de participação (como 
portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do 
trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como 
de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do 
debate de ideias e 
propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas 
ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade. 



 

 
 

    - Fase de introdução ao tema: apresentação, 
delimitação dos objetivos do seminário; 

- A apresentação do plano: enumeração das ideias e 
dos temas; 

- Fase do desenvolvimento e encadeamento dos 
temas; 

- Fase de recapitulação e síntese; 

- Conclusão e encerramento. 
b) Tipo de discurso: interativo e teórico. c)Sequências
 textuais: explicativa;
 descritiva; argumentativa; dialogal; 
esquematizações. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão 

- Organizadores lógicos: então, falemos agora 
sobre...; então, a este assunto...; é preciso, agora, opor 
...; então, chegamos ao final...; “Para recapitular...”; 
portanto, o ...; Bom, agora, eu gostaria de resumir...; 
em duas palavras...; nós vimos então que...; por 
exemplo...; para exemplificar...; como forma de 
ilustrar...; 

- Organizadores temporais: primeiramente, em 
segundo lugar; então, no momento...; depois; na 
sequência...; 

- Sinalizações no texto que distingue, no interior das 
séries temáticas, as ideias principais das ideias 
secundárias: (...sobretudo...; é evidente que...; vocês 
sabem o que é...?; é essencial falarmos primeiramente 
de...). 
Coesão nominal: anáforas pronominais; anáforas 
nominais com substituição de item lexical; 
apagamentos; sintagmas nominais. 
Coesão verbal: futuro perifrástico + infinitivo; 

 Campo Jornalístico-Midiático
  
Agrupamento do Argumentar 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos 
linguísticos que marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do 
texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de 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.). 
(EF69LP19) Analisar, 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. 
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos 
argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, 
avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados. (EF89LP15) Utilizar, nos debates, 
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. 
Leitura 
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-
se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de 
denúncia quando for o caso. 
(EF69LP04) Identificar e analisar os 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. 
(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de 
leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e 
posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa 
frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 



 

 
 

    futuro do presente; presente gnômico; e, 
eventualmente, futuro do pretérito e o pretérito 
perfeito. 
b) Operações enunciativas 

- Vozes: dos autores dos textos de referência; de 
instituições sociais determinadas e indeterminadas 
que constituem a memória discursiva do agente 
produtor; de personagens implicados como agentes 
nas ações constitutivas do conteúdo temático; do 
autor empírico. 

- Modalizações: lógicas (é evidente que; é necessário 
etc.); deônticas (deve ser; pode ser etc.); pragmáticas 
(quis, pôde, fez etc.) e apreciativas (infelizmente, 
geralmente etc.) 

 
Fonte: Adaptado de NASCIMENTO, D. D., 2019. 

 

- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo 
C. 

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo 
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-
se frente à questão controversa de forma sustentada.  
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos  argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus 
efeitos de sentido. 
Oralidade 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmicos. 
(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema 
previamente definido, de interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em 
grupo, participação em debate a partir do levantamento de informações e 
argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode 
envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das 
informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do 
debate – perfil dos ouvintes e demais participantes, objetivos do debate, 
motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais 
eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma 
equipe de debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a 
perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento 
do debate, e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e 
desenvolver uma atitude de respeito e diálogo para com as ideias divergentes. 
Oralidade 
(EF69LP11) Identificar e analisar 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. 
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a 
problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância 
social. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Papel social do emissor (agente-produtor): 
geralmente é um especialista ou uma autoridade no 
assunto (médico, professor, economista, psicólogo, 
político etc.) e aluno, quando adaptado para o ensino. 

- Papel social do receptor (destinatário): atua em 



 

 
 

    
 
 
 
 

Produç
ão de 
texto 
escrito 

diferentes esferas de comunicação e representa um 
cidadão interessado no momento histórico do 
conteúdo temático discutido pelo articulista; alunos e 
professores, quando adaptado para o ensino. 

- Lugar social: mídia impressa e digital e escola, 
quando adaptado para o ensino. 

- Objetivo da interação: convencer e/ou influenciar 
o destinatário sobre um determinado assunto. 
c) Conteúdo temático: acontecimentos históricos, 
políticos, sociais, econômicos etc. relacionados a um 
momento histórico real de interesse à opinião pública, 
está relacionado ao posicionamento político e 
ideológico compartilhado entre o articulista e a 
instituição para a qual ele opina. 

 
CAPACIDADES DISCURSIVAS 

a) Plano global do texto: geralmente é composto pelo 
título; por uma chamada que se caracteriza por um 
texto de curta extensão; pelo corpo do texto e pela 
identificação do autor, acompanhada de referências 
sobre ele. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais: predomínio da 
argumentativa. Pode haver a utilização de outras 
sequências textuais como a explicativa e a descritiva e 
fragmentos da narrativa. 

 
CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
a) Operações de textualização 
Conexão: marcada por locuções
 verbais, 
adverbiais, conjuntivas e, sobretudo,
 pelos operadores lógico-
argumentativos. 

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos 
professores, 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. 
Produção de textos 
(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de 
produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação 
etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a ser discutido(a), da relevância 
para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações 
sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em 
jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas 
com especialistas, análise de textos, organização esquemática das informações e 
argumentos – dos (tipos de) argumentos e estratégias que pretende utilizar para 
convencer os leitores.  
(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção 
dado, assumindo posição diante de tema polêmico, argumentando de acordo com 
a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de 
argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc. 
Agrupamento do expor 
Produção de textos 
(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), 
organização composicional (expositiva, interpretativa e/ou opinativa), progressão 
temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e 
reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as 
características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização 
hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e 
imagem e adequação à norma-padrão. 
Agrupamento do Relatar 
Leitura 
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o 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. 
 



 

 
 

    Coesão nominal: as unidades que realizam as 
retomadas anafóricas são, geralmente, pronomes (os 
mais comuns são os pessoais, possessivos e 
demonstrativos); sintagmas
 nominais; apagamentos 
(supressão de palavras); repetição da mesma palavra 
e sinônimos. 
Coesão verbal: possui elevada densidade verbal. 
Utiliza predominantemente os seguintes tempos: 
presente do indicativo, pretérito perfeito e o futuro 
perifrástico e a presença de verbos na 1ª pessoa do 
singular e plural. 
b) Operações enunciativas 
- Vozes: presença da voz do agente-produtor 
(exposição de seu ponto de vista), voz social 
(revelando uma opinião coletiva), vozes de 
especialistas (para representar um argumento de 
autoridade) e voz institucional. 
-Modalização: lógicas, deônticas, apreciativas e 
pragmáticas. 

 
Fonte: Adaptado de SCALISE, S. O. A., 2018. 

 
- Vide anexo C “Revisão e refacção do texto pelo 
aluno com orientação do professor”. 

 (EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância 
social, comparando diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de 
curadoria. 
Oralidade 
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e 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. 
Produção de textos 
(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, 
sites), tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo, 
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – a partir da escolha do 
fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola 
ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato ou tema – 
que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a 
fontes diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. -, do registro 
dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar 
etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual 
(no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, 
por meio de boxes variados). 
Todos os agrupamentos desse campo de atuação 
Análise linguística/semiótica 
(EF69LP16) Analisar e utilizar as 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 
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Campo Anedota Leitura/ - Vide anexo A “Modos de  leitura”, o modo 2 
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“Procedimentos essenciais de processamento de 
leitura”. 

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. 
(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 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). 
(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e 
estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções 
adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e 
explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos 
noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 
Leitura 
(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes 
sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las, a partir da 
verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da 
análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de 
curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos 
etc. 
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, 
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc. 
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- Vide anexo A “Modos de leitura”, o modo 3 “Leitura 
para sensibilização ao gênero” e anexo B “Produção 
de gêneros de textos orais”. 

 
CAPACIDADES DE AÇÃO 

a) Contexto físico de produção do texto 
(Quem é o autor? Quem é o leitor? Quando foi 
produzido? Onde foi produzido?) 

b) Contexto sociossubjetivo de produção 

- Posição social do emissor: podcaster (aluno criador, 
produtor, locutor). 

- Posição social do receptor: ouvinte de podcast. 

- Lugar social: na internet (streaming de músicas, 
sites de notícias, programas de rádio online etc.). 
-Objetivo da interação: divulgar fatos da atualidade, 
assuntos culturais, políticos, sociais, econômicos e 
outros. 
c) Conteúdo temático: relacionado a fatos culturais, 
políticos, sociais e econômicos da atualidade e 
atemporais. 

CAPACIDADES DISCURSIVAS 
a) Plano global do texto 

1. Vinheta de abertura; 

2. Apresentação do podcast e do locutor; 

3. Apresentação do tema e dos participantes; 

4. Avaliação sobre o tema; 

5. Encerramento. 

b) Tipo de discurso: interativo. 

c) Sequências textuais:
 explicativa predominantemente; descritiva; 
podendo haver 
presença da dialogal, com alternância de turnos de fala. 
 



 

 
 

    CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

a) Operações de textualização 
Conexão: organizadores de ordem lógica (porque, 
entretanto, etc.) e organizadores espaço- temporal. 
Coesão nominal: predomínio de anáforas 
pronominais em relação às nominais; apagamentos; 
predomínio das anáforas pronominais de primeira, 
segunda e terceira pessoas, normalmente, com valor 
dêitico, com valor anafórico recorrencial do eu, você, 
nós, a gente. 
Coesão verbal: predomínio dos verbos no tempo 
presente e pretéritos perfeito e imperfeito. 

b) Operações enunciativas 

- Vozes do texto: voz do podcaster; voz do autor 
empírico; vozes sociais e vozes institucionais. 
-Modalizações: lógica, deôntica, apreciativa e 
pragmática. 

- Escuta e refacção do texto oral pelo aluno com 
orientação do professor, conforme anexo B e anexo 
C. 
Fonte: MANZONI, R. M.; DE LUCCI, A. G. no prelo. 

 (EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das 
novas tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma 
mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos 
jornalísticos. 
(EF89LP02) Analisar 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. 
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso 
a formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou 
indireto livre). 
Oralidade 
(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, 
especialistas etc., como forma de obter dados e informações sobre os fatos 
cobertos sobre o 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, realizar entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo uma 
contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista 
isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática, 
adequando-a a seu contexto de publicação e garantindo a relevância das 
informações mantidas e a continuidade temática. 
(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação 
de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma composicional e 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 Campo 
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 significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc. 
Produção de textos 
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação e apreciação de produção 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 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. 
(EF69LP07) Produzir 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. (EF69LP08) Revisar/editar o 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. 
 



 

 
 

     Todos os campos de atuação 
 Todos os agrupamentos 
Análise 
linguística/semiótica 
(EF89LP39BRU) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como 
retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, 
pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para 
adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos 
etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos 
de diferentes gêneros textuais. Adaptado de (EF89LP29). 
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como 
ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. (EF09LP11) 
Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial 
(conjunções e articuladores textuais). 

 
Objetivos de aprendizagem referentes às questões próprias do sistema da língua e 
da norma-padrão 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-
padrão e o de preconceito linguístico. 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma- padrão 
em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.  
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com 
estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período.  
(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a 
estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo. 
(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de 
sentido do uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e 
“permanecer”. 
(EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-
padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. 
(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que 
conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas 
estabelecem entre as orações que conectam.  
(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e 
explicativas em um período composto. 
(EF09LP10) Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com o 
seu uso no português brasileiro coloquial. 
(EF09LP12) Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, 
ou não, de sua forma gráfica de origem, avaliando a 
pertinência, ou não, de seu uso. 



[Digite aqui] 
 

 
 

 



ÁREA DE ENSINO 
RELIGIOSO
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Identidades e alteridades  
 

1º ano 

 
 

O eu, o outro e o nós 
 

 (EF01ER01) Identificar e 
acolher as semelhanças e 
diferenças entre o eu, o outro e 
o nós. 
(EF01ER02) Reconhecer que o 
seu nome e o das demais 
pessoas os identificam e os 
diferenciam. 

 
Imanência e transcendência  

 
 

 (EF01ER03) Reconhecer e 
respeitar as características 
físicas e subjetivas de cada 
um. 
(EF01ER04) Valorizar a 
diversidade de formas de vida. 

 
Manifestações religiosas  

 
Sentimentos, lembranças, 

memórias e saberes 
 

 (EF01ER05) Identificar e 
acolher sentimentos, 
lembranças, memórias e 
saberes de cada um. 
(EF01ER06) Identificar as 
diferentes formas pelas quais 
as pessoas manifestam 
sentimentos, 
ideias, memórias, gostos e 
crenças em diferentes 
espaços. 
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Identidades e alteridades  
 

2º ano 

 
 

O eu, a família e o ambiente 
de convivência. 

 

 (EF02ER01) Reconhecer os 
diferentes espaços de 
convivência. 
(EF02ER02) Identificar 
costumes, crenças e formas 
diversas de viver em variados 
ambientes 
de convivência. 

 
Memórias e símbolos.  

 
 

 (EF02ER03) Identificar as 
diferentes formas de registro 
das memórias pessoais, 
familiares e 
escolares (fotos, músicas, 
narrativas, álbuns...). 
(EF02ER04) Identificar os 
símbolos presentes nos 
variados espaços de 
convivência. 

Símbolos religiosos  (EF02ER05) Identificar, 
distinguir e respeitar símbolos 
religiosos de distintas 
manifestações, 
tradições e instituições 
religiosas. 

 
Manifestações religiosas  

 
Alimentos Sagrados  

 

 EF02ER06) Exemplificar 
alimentos considerados 
sagrados por diferentes 
culturas, tradições e 
expressões religiosas. 
(EF02ER07) Identificar 
significados atribuídos a 
alimentos em diferentes 
manifestações e 
tradições religiosas. 
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Identidades e alteridades  
 

3º ano 

 
 

Espaços e territórios 
religiosos 

 

 (EF03ER01) Identificar e 
respeitar os diferentes espaços 
e territórios religiosos de 
diferentes tradições e 
movimentos religiosos. 
(EF03ER02) Caracterizar os 
espaços e territórios religiosos 
como locais de realização das 
práticas celebrativas. 

 
Manifestações religiosas  

 
Práticas celebrativas 

 

 (EF03ER03) Identificar e 
respeitar práticas celebrativas 
(cerimônias, orações, 
festividades, peregrinações, 
entre outras) de diferentes 
tradições religiosas. 
(EF03ER04) Caracterizar as 
práticas celebrativas como 
parte integrante do conjunto 
das 
manifestações religiosas de 
diferentes culturas e 
sociedades. 

Indumentárias religiosas  (EF03ER05) Reconhecer as 
indumentárias (roupas, 
acessórios, símbolos, pinturas 
corporais) utilizadas em 
diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 
(EF03ER06) Caracterizar as 
indumentárias como elementos 
integrantes das identidades 
religiosas. 
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Manifestações religiosas  

4º ano 

 
 

Ritos religiosos. 
 

 (EF04ER01) Identificar ritos 
presentes no cotidiano 
pessoal, familiar, escolar e 
comunitário. 
(EF04ER02) Identificar ritos e 
suas funções em diferentes 
manifestações e tradições 
religiosas. 
(EF04ER03) Caracterizar ritos 
de iniciação e de passagem em 
diversos grupos religiosos 
(nascimento, casamento e 
morte). 
(EF04ER04) Identificar as 
diversas formas de expressão 
da espiritualidade (orações, 
cultos, 
gestos, cantos, dança, 
meditação) nas diferentes 
tradições religiosas. 

 
Representações religiosas 

na arte.  
 
 

 (EF04ER05) Identificar 
representações religiosas em 
diferentes expressões 
artísticas (pinturas, 
arquitetura, esculturas, ícones, 
símbolos, imagens), 
reconhecendo-as como parte 
da identidade de diferentes 
culturas e tradições religiosas. 



 
 

 
 

 
Crenças religiosas e 

filosofias de vida  

 
 

Ideia(s) de divindades(s) 
 

 (EF04ER06) Identificar nomes, 
significados e representações 
de divindades nos contextos 
familiar e comunitário. 
(EF04ER07) Reconhecer e 
respeitar as ideias de 
divindades de diferentes 
manifestações e 
tradições religiosas. 
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Crenças religiosas e 
filosofias de vida 

5º ano 

 
 

Narrativas religiosas. 
 

 (EF05ER01) Identificar e 
respeitar acontecimentos 
sagrados de diferentes culturas 
e tradições religiosas como 
recurso para preservar a 
memória. 

 
Mitos nas tradições 

religiosas.  
 
 

 (EF05ER02) Identificar mitos 
de criação em diferentes 
culturas e tradições religiosas. 
(EF05ER03) Reconhecer 
funções e mensagens 
religiosas contidas nos mitos 
de criação (concepções de 
mundo, natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

Ancestralidade e tradição 
oral 

 (EF05ER04) Reconhecer a 
importância da tradição oral 
para preservar memórias e 
acontecimentos religiosos. 
(EF05ER05) Identificar 
elementos da tradição oral nas 
culturas e religiosidades 
indígenas, afro-brasileiras, 
ciganas, entre outras. 
(EF05ER06) Identificar o papel 
dos sábios e anciãos na 
comunicação e preservação da 



 
 

 
 

tradição oral. 
(EF05ER07) Reconhecer, em 
textos orais, ensinamentos 
relacionados a modos de ser e 
viver. 
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Crenças religiosas e 
filosofias de vida 

6º ano 

 
 
 

Tradição escrita: registro dos 
ensinamentos sagrados 

 (EF06ER01) Reconhecer o 
papel da tradição escrita na 
preservação de memórias, 
acontecimentos e 
ensinamentos religiosos. 
(EF06ER02) Reconhecer e 
valorizar a diversidade de 
textos religiosos escritos 
(textos do Budismo, 
Cristianismo, Espiritismo, 
Hinduísmo, Islamismo, 
Judaísmo, entre outros). 

 
 
 
 

Ensinamentos da tradição 
escrita 

 (EF06ER03) Reconhecer, em 
textos escritos, ensinamentos 
relacionados a modos de ser e 
viver. 
(EF06ER04) Reconhecer que 
os textos escritos são utilizados 
pelas tradições religiosas de 
maneiras diversas. 
(EF06ER05) Discutir como o 
estudo e a interpretação dos 
textos religiosos influenciam os 



 
 

 
 

adeptos a vivenciarem os 
ensinamentos das tradições 
religiosas. 

 
 

Símbolos, ritos e mitos 
religiosos 

 (EF06ER06) Reconhecer a 
importância dos mitos, ritos, 
símbolos e textos na 
estruturação das diferentes 
crenças, tradições e 
movimentos religiosos. 
(EF06ER07) Exemplificar a 
relação entre mito, rito e 
símbolo nas práticas 
celebrativas de 
diferentes tradições religiosas. 
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Manifestações religiosas 
 
 

7º ano 

 
 
 

Místicas e espiritualidades  

 (EF07ER01) Reconhecer e 
respeitar as práticas de 
comunicação com as divindades 
em distintas manifestações e 
tradições religiosas. 
(EF07ER02) Identificar práticas 
de espiritualidade utilizadas pelas 
pessoas em determinadas 
situações (acidentes, doenças, 
fenômenos climáticos). 

 
 
 
 

Lideranças religiosas 

 (EF07ER03) Reconhecer os 
papéis atribuídos às lideranças de 
diferentes tradições religiosas. 
(EF07ER04) Exemplificar líderes 
religiosos que se destacaram por 
suas contribuições à sociedade. 
(EF07ER05) Discutir estratégias 
que promovam a convivência 
ética e respeitosa entre as 
religiões. 



 
 

 
 

 Crenças religiosas e 
filosofias de vida 

Princípios éticos e valores 
religiosos 

 

 (EF07ER06) Identificar princípios 
éticos em diferentes tradições 
religiosas e filosofias de vida, 
discutindo como podem 
influenciar condutas pessoais e 
práticas sociais. 

Liderança e direitos 
humanos 

 (EF07ER07) Identificar e discutir o 
papel das lideranças religiosas e 
seculares na defesa e promoção 
dos direitos humanos. 
(EF07ER08) Reconhecer o direito 
à liberdade de consciência, 
crença ou convicção, 
questionando concepções e 
práticas sociais que a violam. 

 

 

Construção do Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular de Ensino Religioso  / Currículo Comum para o Ensino Fundamental 

Eixo Unidades Temáticas Ano Objetos de Conhecimento Conteúdos OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM 

 

 
 

 
 
 
 
Crenças religiosas e 
filosofias de vida 

8º ano 

 
 
 

Crenças, convicções e 
atitudes  

 (EF08ER01) Discutir como as 
crenças e convicções podem 
influenciar escolhas e atitudes 
pessoais e coletivas. 
(EF08ER02) Analisar filosofias 
de vida, manifestações e 
tradições religiosas 
destacando seus princípios 
éticos. 

 
 
 
 

Doutrinas religiosas 

 (EF08ER03) Analisar doutrinas 
das diferentes tradições 
religiosas e suas concepções 
de mundo, vida e morte. 



 
 

 
 

 
 

Crenças, filosofias de vida e 
espera pública 

 (EF08ER04) Discutir como 
filosofias de vida, tradições e 
instituições religiosas podem 
influenciar diferentes campos 
da esfera pública (política, 
saúde, educação, economia). 
(EF08ER05) Debater sobre as 
possibilidades e os limites da 
interferência das tradições 
religiosas na esfera pública. 
(EF08ER06) Analisar práticas, 
projetos e políticas públicas 
que contribuem para a 
promoção da liberdade de 
pensamento, crenças e 
convicções. 

Tradições religiosas, mídias 
e tecnologias 

 (EF08ER07) Analisar as 
formas de uso das mídias e 
tecnologias pelas diferentes 
denominações religiosas. 

 

 

Construção do Quadro de Conteúdos da Matriz Curricular de Ensino Religioso  / Currículo Comum para o Ensino Fundamental 

Eixo Unidades Temáticas Ano Objetos de Conhecimento Conteúdos OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
E APRENDIZAGEM 

 

 
 

 
 
 
 
Crenças religiosas e 
filosofias de vida 

9º ano 

 
 
 

Imanência e transcendência  

 (EF09ER01) Analisar princípios e 
orientações para o cuidado da vida e nas 
diversas tradições 
religiosas e filosofias de vida. 
(EF09ER02) Discutir as diferentes 
expressões de valorização e de 
desrespeito à vida, por meio da análise 
de matérias nas diferentes mídias. 

Vida e morte  (EF09ER03) Identificar sentidos do viver 
e do morrer em diferentes tradições 
religiosas, 
através do estudo de mitos fundantes. 



 
 

 
 

(EF09ER04) Identificar concepções de 
vida e morte em diferentes tradições 
religiosas e 
filosofias de vida, por meio da análise de 
diferentes ritos fúnebres. 
(EF09ER05) Analisar as diferentes 
ideias de imortalidade elaboradas pelas 
tradições religiosas (ancestralidade, 
reencarnação, transmigração e 
ressurreição). 

Princípios e valores éticos  (EF09ER06) Reconhecer a coexistência 
como uma atitude ética de respeito à 
vida e à 
dignidade humana. 
(EF09ER07) Identificar princípios éticos 
(familiares, religiosos e culturais) que 
possam alicerçar 
a construção de projetos de vida. 
(EF09ER08) Construir projetos de vida 
assentados em princípios e valores 
éticos. 
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CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO 
DE BAURU: CONCEPÇÕES E BASES EDUCACIONAIS 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este documento expressa a síntese do conjunto de esforços de 

professores, diretores e equipe pedagógica do Centro Educacional de 

Jovens e Adultos - CEJA da Secretaria Municipal de Educação de Bauru 

visando à constante atualização e deste documento orientador do currículo 

para toda a rede municipal. 

Desde sua concepção são realizados encontros e reuniões técnicas, 

participação em eventos científicos, parcerias em desenvolvimento de 

projetos com a universidade envolvendo a participação dos educadores 

nas discussões ao longo dos últimos anos de intensos debates. 

Assim, apresenta-se uma revisão ampliada da edição do currículo de 

2016, mantendo sua maior parte, buscando-se aproximações junto a 

BNCC. Justifica-se tal iniciativa uma vez que a filosofia e os princípios para 

a Educação de Jovens e Adultos no município se mantêm firmes nos eixos 

geradores e no compromisso da formação cidadã dos educandos. 

Novamente, a participação dos professores e do grupo gestor se fez 

presente e, durante esse processo, evidenciou-se a necessidade de 

contemplar as especificidades dos educandos da EJA, sem perder de vista 



a contribuição dos diferentes componentes curriculares na formação 

integral destes alunos, ao longo do processo de escolarização, 

caracterizando interfaces com a Teoria Histórico-cultural e as capacidades 

específicas das áreas do conhecimento na perspectiva da Educação de 

Jovens e Adultos. 

Tanto na Pedagogia Histórico Crítica como na Filosofia Freireana o 

conhecimento acumulado historicamente pela sociedade é um fator 

determinante para a libertação e para a delimitação das classes sociais. Na 

Filosofia Freireana, quando se propõe o uso de temas geradores partindo 

do conhecimento prévio do aluno não se pode deixar de trabalhar e 

ensinar também os conteúdos essenciais para que este progrida na luta 

pela sua transformação social. Na perspectiva da Pedagogia Histórico 

Crítica também se faz necessário o planejamento de situações de ensino e 

aprendizagem que valorizem os saberes do educando, sejam significativas 

e produtivas para que ele, a partir de seu conhecimento, reflita e descubra 

uma nova concepção de mundo. 

A educação, como uma chave indispensável para o exercício da 

cidadania na sociedade contemporânea, vai se impondo cada vez mais 

nestes tempos de grandes mudanças e inovações nos processos 

produtivos. 

Ainda que a Constituição (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Brasil, 1996) tenham destacado a necessidade da 

valorização e garantia do oferecimento da educação de jovens e adultos, a 

Base Nacional Comum Curricular não faz menção a essa modalidade de 

ensino. Ademais, destaca-se o compromisso da Secretaria Municipal de 

Educação, a qual, dentro das prerrogativas legais de sua autonomia 

enquanto sistema de ensino, não só valoriza, bem como está organizada 

há 34 anos contando com uma divisão de EJA, a qual tem enveredado 



esforços na luta contra o analfabetismo e a garantia do aumento dos anos 

de escolaridade do educando jovem ou adulto do município, tendo 

recebido o selo de Município livre do Analfabetismo no ano de 2014. 

Nesse sentido, de forma colaborativa e produção conjunta com os 

educadores do CEJA, sobre o documento BNCC e a reelaboração do 

Currículo para essa modalidade de ensino, partimos do princípio de que 

esta deve acontecer a partir de diálogo e discussões dentro da própria 

escola buscando aproximações do documento, pois sem ter uma base 

específica para EJA não se perde a liberdade de elaboração do currículo 

próprio na perspectiva da conexão dos conteúdos com o cotidiano do 

educando. Vale ressaltar que a concepção de EJA leva em consideração o 

currículo e toda prática pedagógica compreendidos em educação 

democrática, considerando o perfil do sujeito para quem se pensa o 

currículo para evitar o distanciamento. 

Dentre as inovações trazidas pelo texto da BNCC, as habilidades e 

competências apresentadas já fazem parte do contexto de reinserção de 

jovens e adultos no sistema educacional. A conclusão dos anos de 

escolaridade vem ao encontro de demandas tanto voltadas para a 

formação cidadã quanto para a inserção e permanência em um mercado 

de trabalho altamente competitivo no século XXI. 

Assim, há possibilidades de convergências e que devem sempre 

permear o currículo e prática na Educação de Jovens e Adultos, que é 

composta por um público que sempre esteve à margem da sociedade, 

assumindo o papel de dominados e alienados, por não terem tido acesso 

aos conhecimentos acumulados e reconhecidos socialmente. Embora a 

EJA, destacada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como 

modalidade de ensino, não esteja mencionada diretamente no texto da 

BNCC, o conjunto de proposições e alinhamentos referentes ao processo de 



alfabetização estão alinhados com os objetivos da EJA. 

A BNCC proclama a necessidade de favorecer a compreensão da 

origem e do sentido das experiências vividas pelo aluno articulando as 

questões sociais, políticas, econômicas, artísticas, religiosas e científicas 

da atualidade. Nesse sentido já está previsto na EJA 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. 

Proporcionar condições para que o aluno seja capaz de ler, escrever, 

raciocinar e interpretar a comunicação escrita e falada, preconizada na 

BNCC, vem ao encontro da EJA, na medida em que se propõe a 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. 

Em se tratando das questões que envolvem a cultura, trabalhar o 

conceito de cultura como algo dinâmico e plural, contribuindo para o 

seu desenvolvimento pessoal e social, de forma a assegurar igualdade de 

condições de acesso ao mercado de trabalho, lazer e arte, também 

previsto na BNCC, alinha-se com a proposta de 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. 

A ação docente na EJA se propõe a formar um cidadão capaz de agir 



pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Este propósito 

está previsto na BNCC quando da garantia de formas de atuação em 

classe de modo a desenvolver participação social e a consciência de 

cidadania. 

Portanto, corroboramos com o princípio de que é por meio da 

mediação e intervenção, que a EJA será capaz de garantir aos educandos 

acessibilidade a um currículo embasado em conhecimentos científicos, 

partindo do interesse e das necessidades latentes dos alunos, porém, com 

base nos conteúdos produzidos historicamente pela humanidade. O 

objetivo é que o educando da EJA avance para além do saber cotidiano 

promovendo o máximo de desenvolvimento e formando cidadãos críticos e 

independentes. 

A responsabilidade educacional para com o educando da EJA se 

compromete em possibilitar ao indivíduo jovem ou adulto retomar seu 

potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar competências 

adquiridas na educação extraescolar e na própria vida, possibilitar um nível 

técnico e profissional mais qualificado. A função reparadora da EJA 

significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de 

um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o 

reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser 

humano. Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma 

perda: o acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, 

não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. Como 

proposto nas Diretrizes Curriculares Gerais da Educação Básica, 

especificamente para a EJA, compreende-se que “Avançar no conceito de 

cidadania supõe a generalização e a universalização dos direitos 



humanos, cujo lastro transcenda o liame tradicional e histórico entre 

cidadania e nação.” (BRASIL, 2008, p. 347) 

Para muito além de uma mera função reparadora, deve ser vista, ao 

mesmo tempo, como uma oportunidade concreta de presença de jovens e 

adultos na escola e uma alternativa viável em função das especificidades 

socioculturais destes segmentos para os quais se espera uma efetiva 

atuação das políticas sociais em busca do resgate do conceito amplo de 

cidadania. É por isso que a EJA necessita ser pensada a partir de um 

modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e 

satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos em uma 

perspectiva de educação ao longo da vida. 

Nesse sentido, corroborando com a proposta do CEJA, a prática 

docente é condição fundamental para que isso seja efetivado, na medida 

em que cabe ao docente uma mudança no olhar, na percepção das 

relações cognoscitivas que seus alunos estabelecem com as leituras de 

mundo que já possuem para elaborar estratégias assertivas de facilitação 

intencionando qualificar a práxis pedagógica através de ações que incitem 

o protagonismo do aluno em todo o processo, já a partir da alfabetização. 

As discussões sobre currículo, cada vez mais, são ampliadas e 

aprofundadas, sendo o currículo visto como instrumento de ação política e 

pedagógica, pois define o conjunto de valores e interesses da sociedade e 

a concepção de educação e de sujeito cuja materialidade ocorre na sala de 

aula. Essa perspectiva curricular tem sido fruto de várias contribuições da 

teoria crítica, dentre as quais destacamos as contribuições político-

pedagógicas de Paulo Freire, mais especificamente, a categoria diálogo, 

entre aquelas consideradas fundamentais do pensar freireano, para 

tratarmos das questões sobre o currículo na perspectiva crítico-

emancipatória. 



No Brasil, a partir dos finais dos anos de 1950, a educação, e, 

particularmente a educação de adultos e a educação popular, encontraram 

em Paulo Freire a referência que formula as bases da educação libertadora 

como um paradigma que influencia o campo do currículo. A concepção 

freireana de educação, na qual as finalidades, os conteúdos, as ações 

estão articulados para possibilitar a humanização e a libertação dos 

sujeitos contribuiu na orientação das políticas curriculares, construindo um 

horizonte de possibilidades para a emancipação humana a serviço da 

transformação social. 

Sem a pretensão de traçar comparação, é importante destacar que 

tanto na proposta da pedagogia histórico-crítica quanto na educação 

popular, o ponto de chegada da ação educadora encontra-se na prática 

social. O foco é a atuação do indivíduo na sociedade, sendo que uma 

breve aproximação, garantindo a especificidade de cada uma delas, 

implica que as duas têm a mesma visão do “para que” o conhecimento 

deve servir. Nessa perspectiva, é possível afirmar que a aproximação da 

Filosofia Freireana com a Pedagogia Histórico-Crítica encontra-se presente 

na importância do diálogo e na prática social transformadora. 

Durante muitos anos, a Educação de Jovens e Adultos caracterizou-

se por um modelo de suplência e de alfabetização, com caráter 

eminentemente compensatório, na maioria das vezes, com o único 

objetivo de certificar mão de obra para o mercado de trabalho. Constituía-

se em educação modular, fragmentada e conteudista, contribuindo para a 

manutenção da subescolarização das pessoas e para a ampliação da 

demanda de EJA. Hoje, com essa nova concepção, espera-se que a EJA 

cumpra seu papel de instrumentalizar o cidadão para o exercício da 

cidadania. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 



Nacional nº 9394/96 e, ainda, com base na Constituição Federal de 1988, 

elimina-se o caráter de ensino supletivo e a Educação de Jovens e Adultos 

passa a ser tratada como uma modalidade da educação básica, de função 

permanente e a serviço do pleno desenvolvimento do cidadão. 

Em seu artigo 37, a Educação de Jovens e Adultos é retificada na 

LDB (BRASIL, 1996), destinando-se a jovens e adultos que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria. Em sua maioria, são homens e mulheres, que estão 

empregados, desempregados ou em busca do primeiro emprego, que 

participam diretamente no provimento das necessidades básicas do seu 

núcleo familiar. Eles buscam na retomada ou início dos estudos, a 

oportunidade de transformar sua realidade, melhorando, assim, sua 

condição de vida pessoal, profissional e da comunidade em que vivem. 

Encontra-se como norteador deste documento um breve histórico e 

diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos; o perfil dos educandos desta 

modalidade de ensino no município; a síntese das discussões sobre a 

função social da educação na vida do educando; os eixos articuladores do 

currículo; orientações metodológicas e concepção de avaliação. Orienta o 

leitor sobre o que será discutido no texto, partindo-se do pressuposto da 

importância referente a efetivação deste currículo por meio das estratégias 

pedagógicas. 

 

[…] os encaminhamentos ou as estratégias pedagógicas daí 
decorrentes deverão privilegiar atividades de interação, 
diálogo e apropriação ativa do conteúdo capazes de 

contribuir para a ressignificação da realidade na qual estão 
imersos os sujeitos e através da qual se constituem o gênero 

humano. (ALVES, 2012, p.35) 

 

Concebe-se aqui um currículo que objetiva alcançar uma educação 



emancipatória, de conformidade com o postulado por Freire (1996, p. 

38) a qual valoriza o “saber de experiência feito”, o saber popular, e parte 

dele para a construção de um saber que ajude homens e mulheres na 

formação de sua consciência política. 

Assume-se a defesa de uma intervenção pedagógica crítica na prática 

educativa desumanizadora vigente, na perspectiva de um currículo 

responsável, comprometido com os excluídos, que parta das necessidades 

e dos conflitos vivenciados para tornar significativo, contextualizado, 

transformador e popular (...) assim, se toda prática escolar está 

arraigada a um contexto que se manifesta nas dimensões da realidade 

local, em seus sujeitos e processos de construção do real, ou seja, nas 

inter-relações entre culturas e saberes, comportamentos e 

posicionamentos éticos, práticas socioculturais da comunidade (...). 

(SILVA (2004), apud ALVES (2012, p.16) 

Ressalta-se que este saber que sustenta uma formação política 

atualmente perpassa pelos conhecimentos científicos, filosóficos e 

artísticos, na perspectiva de Saviani. 

 

BREVE HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DA EJA NO MUNICÍPIO 

DE BAURU 
 

 

As informações, dados históricos e o diagnóstico do serviço de 

Educação de Jovens e Adultos foram obtidos e estão de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico do CEJA – Centro Educacional de Jovens e 

Adultos em vigor no quadriênio 2016-2020. 

A Administração Municipal de Bauru rompeu o convênio com o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, em 1984 e criou um 

Serviço Municipal de Educação de Adultos, coordenado por uma equipe de 



Especialistas em Educação - Professores de Educação Básica - Jovens e 

Adultos; psicólogos e pedagogos. 

Em 1985 foi formada a Comissão Municipal de Educação de Adultos e 

Jovens, com a tarefa de planejar e coordenar atividades educacionais 

voltadas a este fim. No início atendia 16 bairros, os quais continham 370 

alunos matriculados em 24 classes 

Em 12 de maio de 1998 foi autorizado o funcionamento do Centro 

Educacional de Jovens e Adultos - CEJA – Curso supletivo informal, de 

acordo com portaria da Dirigente Regional de Ensino da Secretaria de 

Estado da Educação; publicada no Diário Oficial do Estado, Seção I, 

página 12. Neste ano, o CEJA contava com 59 classes e 1.537 alunos 

matriculados. 

Em 31 de agosto de 2004 foi inaugurado o CEJA- Unidade II, 

localizado no Jardim Petrópolis, Rua Zéphillo Grizzoni, nº 7-45 que seria o 

primeiro espaço próprio do CEJA a abrigar somente classes de educação 

de jovens e adultos, onde também seria possível promover eventos de 

socialização entre alunos, Especialistas em Educação - Professores de 

Educação Básica - Jovens e Adultos e comunidade como, festas juninas e o 

evento cultural denominado “Se veja no CEJA”. 

Atualmente a Secretaria Municipal da Educação de Bauru, por meio do 

CEJA, oferece curso presencial atendendo as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, gratuito, na modalidade de ensino Educação de Jovens e 

Adultos, para alunos com idade igual ou superior a 15 (quinze) anos no 

início do período letivo. O CEJA funciona em três turnos: matutino, 

vespertino e noturno, conforme necessidade para atendimento à demanda 

escolar. 

As salas de aula do CEJA, até o ano 2019, eram alocadas em diversos 

bairros da cidade, com a contratação de merendeiras e o transporte para 



os alunos dessa modalidade, as mesmas em 2020 foram transferidas para 

os Polos. A única sala que permanece no local é a sala de aula de idosos 

“Vila Vicentina”, alocada em um lar para idosos. São nove Polos 

Educacionais específicos para atender ao público adulto, conforme descrito 

no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Distribuição dos Polos Educacionais de EJA 

Polo Educacional Localização 

CEJA I Jardim Eugênio/Santista, R. Paraguai, nº 1-56 (sede 

administrativa) 

CEJA II Jardim Petrópolis, R. Capitão Mario Rossi, nº 7-71 

CEJA III Núcleo Redentor/Jd.Carolina, R. Olavo Moura, nº 2-36 

CEJA IV Núcleo Mary Dota, R. Maria Elisa N. de Oliveira, nº 1-100 

CEJA V Jardim Godoy, R. Prof.ª Aracy Santinho Barbieri, 2-50 

CEJA VI Vila São Paulo, R. Sebastião Ferraz da Costa, quadra 04 

CEJA VII Núcleo Edson Fco. da Silva, R. Profª Floripes S. de Souza, 

nº 8-1 

CEJA VIII Núcleo Fortunato Rocha Lima, Rua Alcino Pinheiro Chaga, 

nº 01 

CEJA IX Parque das Nações, Rua Augusto Bastazini, nº 3-71 

Fonte: autores (2020) 

 

Os Polos localizam-se nos diversos bairros da periferia da cidade 

atendendo a demanda de alunos. As salas de aula do CEJA totalizam-se 

em 25 classes sendo: 03 classes no período matutino; 4 classes no 

período vespertino e 18 classes no período noturno. Este número pode ser 

alterado anualmente de acordo com a demanda a ser atendida. 

 



PERFIL DOS EDUCANDOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma fonte disseminadora da 

inclusão, na busca de uma sociedade mais justa e igualitária a todos, sem 

discriminação. No município de Bauru, da mesma forma que nos demais 

municípios do Brasil, a diversidade está presente nas salas de aula de 

jovens e adultos. Há predominância de idosos, maioria do sexo feminino e 

com a peculiaridade da presença bastante significativa de adultos com 

necessidades educacionais especiais e deficientes intelectuais. Quanto aos 

jovens, estes também se fazem presentes, sendo a maioria adolescente, 

do sexo masculino, caracterizados como em situação de vulnerabilidade 

social, infratores ou ainda em liberdade assistida. 

A Educação Especial, como uma modalidade, com caráter transversal, 

abrange todos os níveis da Educação Básica. Assim na EJA, temos a 

presença de alunos que compõe o Público Alvo da Educação Especial - 

PAEE na maioria das salas, e principalmente nos Polos nos quais que 

dispõe dos serviços das salas de recursos multifuncionais, com professores 

especialistas da área. 

Esta diversidade exige do professor uma prática pedagógica que 

atenda as necessidades e expectativas desses alunos, que nem sempre se 

resumem apenas em aprender a ler, escrever, mas, que vão muito mais 

além, buscando espaços para inserção social por meio da educação. 

Segundo levantamento feito pela equipe do CEJA, cada faixa etária 

tem seus anseios, conforme descritos no Quadro 2. Destaca-se que o CEJA 

conta com a matrícula anual de jovens e adultos que compõe o Público 

Alvo da Educação Especial – PAEE. Neste sentido, há a garantia da oferta 

de Atendimento Educacional Especializado para esses educandos, como 

suporte para o acesso ao currículo, buscando-se, sempre que necessário, 



promover as devidas adequações curriculares, bem como visando à 

formação cidadã ao longo da vida dessas pessoas. 

 

    Quadro 2 - Anseios dos Educandos na EJA 

Faixa Etária Expectativas 

Adolescentes Esperam ter segurança no grupo (sala de aula) onde 

estão inseridos, para que ocorra o processo ensino 

aprendizagem. 

Adultos Esperam que o CEJA supra suas necessidades básicas 

de educação escolar voltada para inserção no mercado 

de trabalho. 

Idosos Buscam a aquisição do conhecimento e a integração 

social. 

PAEE Esperam integração social e aquisição do letramento. 

Fonte: autores (2016-2020) 

 

 

Os resultados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios - PNAD, 

pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (BRASIL, 2007), na qual foram pesquisadas 399.964 pessoas em 

147.851 residências, distribuídas por todo o país, indica que 42,7% dos 

adultos que procuraram a EJA até 2007 largaram os estudos - o que 

corresponde a mais de 3,4 milhões de pessoas. Dentre os diversos motivos 

apontados para justificar o abandono do curso a maioria está relacionada 

a dificuldade de encaixar o horário das aulas com o horário de trabalho. 

Tais dados se mostram bastante próximos da realidade do município, 

torna-se latente a necessidade de ajuste das condições de oferecimento 

desta modalidade de ensino de forma que se garanta não só o acesso, 



mas também a permanência do aluno. Oferecimento de aulas durante o 

dia todo e no período noturno, flexibilização da presença respeitando-se 

as condições limitantes dos educandos, e, por fim, atenção integral e 

articulação dos conteúdos com os anseios reais dos alunos são condições a 

serem garantidas. 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO NA VIDA DO EDUCANDO 

 

A educação tem como objetivo primordial a inserção dos educandos 

na sociedade onde nascem e vivem. Esse processo ocorreu desde o 

primeiro momento da configuração da espécie humana e continua 

presente no movimento atual de humanização do homem. Esse processo 

envolve a aquisição, pelo indivíduo, dos instrumentos, costumes, normas, 

códigos de comunicação e convivência que as gerações passadas e 

presente criaram para a sua sobrevivência como grupo. É a ação educativa 

que leva o indivíduo a se apropriar destas conquistas da espécie humana, 

habilidades que, fazem dele um humano. Seja nos primeiros anos de vida 

pela socialização primária (educação familiar) e posteriormente, pela 

socialização secundária (na rua, na escola, na igreja, no trabalho, pelos 

meios de comunicação e outros espaços). 

A escola continua sendo o espaço formal privilegiado de socialização, 

principalmente, no processo de apropriação de habilidades humanas como 

a leitura e escrita, e outras demandas da sociedade contemporânea. 

Segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), o 

percentual da população alfabetizada funcionalmente foi de 61% em 2001 

para 73% em 2011, mas apenas um em cada quatro brasileiros domina 

plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. 

 



[...] no mesmo período os dados do INAF indicam que estes 
avanços no nível de escolaridade da população não têm 

correspondido a ganhos equivalentes no domínio das 
habilidades de leitura, escrita e matemática. Somente 62% 

das pessoas com ensino superior e 35% das pessoas com 
ensino médio completo são classificadas como plenamente 
alfabetizadas. Em ambos os casos essa proporção é inferior 

ao observado no início da década. O INAF também revela 
que um em cada quatro brasileiros que cursam ou cursaram 

até o ensino fundamental II ainda estão classificados no 
nível rudimentar, sem avanços durante todo o período. 
(BRASIL, 2011, p. 2). 

 

 

A condição de letramento, oportunizada pela escola, configura-se 

como um dos principais fatores que conduzem o homem a sua 

emancipação. Um cidadão emancipado, no teor da palavra, é aquele 

capaz de construir e gerir sua própria história de forma independente e 

autônoma. 

O letramento por sua vez só faz sentido quando a oralidade é 

valorizada, uma vez que 

[...] a oralidade precede a grafia, mas a traz em si desde o 
primeiro momento em que os seres humanos se tornaram 
socialmente capazes de ir exprimindo-se através de símbolos 

que diziam algo de seus sonhos, de seus medos, de sua 
experiência social, de suas esperanças, de suas práticas. 

(FREIRE, 2001, p. 266) 

 

Para além dos conteúdos fundamentais, a questão da convivência, da 

oralidade, da construção coletiva do conhecimento e o domínio do registro 

de suas ideias são os fatores que diretamente retratam qual é a função 

social da escola na vida desses educandos. 

A educação popular entende como necessária para a transformação 

social uma efetiva atuação por parte daqueles para quem ela se volta (as 

classes populares). Ou seja, a educação popular não põe apenas na 



educação a responsabilidade de mudança social. Complementado com as 

reflexões de Terto e Lopes (2008, p. 6), que articulam as proposições de 

Freire e Saviani: 

Neste ponto, vemos não um distanciamento, mas sim uma 

aproximação entre educação popular e pedagogia histórico-crítica, ao 

passo que esta vê na educação “uma atividade mediadora no seio da 

prática social global” (SAVIANI, 1996, p.131), que se inicia e culmina 

nesta, e que, portanto, - assim como a educação popular - valoriza o 

protagonismo histórico das classes populares. Essa atuação visada por 

ambas as propostas só é possível porque, “como atividade mediadora, a 

educação se situa em face das demais manifestações sociais em termos de 

ação recíproca” (p.131), ou seja, “se relaciona dialeticamente com a 

sociedade” (SAVIANI, 2006, p. 66). 

Quanto a Pedagogia Histórico-Crítica ficou evidenciado o porquê de 

seu nome sintetizado nos estudos de de Gasparin e Petenucci (2008, p. 

6): 

 

Histórico: Porque nesta perspectiva a educação também 

interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua 
transformação. Crítica: Por ter consciência da determinação 
exercida pela sociedade sobre a educação. Esta concepção 

nasceu das necessidades postas pela prática de muitos 
educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e 

tecnicista não apresentavam características historicizadoras; 
faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico 
sociais da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na 

realidade escolar que se enraíza essa proposta pedagógica. 

 

Para perspectiva Freiriana como para a Pedagogia Histórico Crítica a 

educação tem um papel fundamental no processo de conscientização do 

ser humano da condição histórico-social enquanto ser de relações, 

portanto, essas duas proposta pedagógicas vão encontrar na concepção 



histórico cultural de Vygotsky [...] um suporte teórico importante. Trata-se 

do pressuposto segundo o qual o funcionamento psicológico tipicamente 

humano é um funcionamento semiótico, ou seja, é resultado de mediações 

simbólicas, cuja gênese se encontra nas formas de relação homem- 

mundo por um lado e, por outro, a crença explícita no papel da educação 

no processo de desenvolvimento humano [...] (ALVES, 2012, p. 102). 

Mas esse processo de formação humana que garanta a emancipação 

do indivíduo não se dá por imposição externa ou num desabrochar 

espontâneo e sim numa ação que se dá pela mediação dos conteúdos 

curriculares pelo professor com os alunos. A ação pedagogia bancária leva 

o professor a tomar uma postura de interventor no atividade educativa. “O 

professor torna-se o determinador de convenções sociais e o eliminador da 

invenção. Quando a invenção é inibida, os riscos são limitados e as zonas 

de desenvolvimento proximal tornam-se pouco abertas à revelação ou a 

exploração” (GOODMAN e GOODMAN, 1996, p. 233). 

Ainda sobre as aproximações das teorias do pensamento freireano e 

vigotskiano no espaço escolar 

[...] compartilham também a crença de que o funcionamento 

intelectual humano se forma e se transforma mediante a 
apropriação ativa do sujeito em situação de interação, de 
troca, de convívio, de atividade coletiva. E faz esse exercício 

mais e melhor na medida em que a atividade coletiva de 
reflexão estiver vinculada às práticas sociais dos sujeitos. 

Ambos comungam ainda a concepção de que o 
funcionamento mental ou cognoscitivo encontra seus 
fundamentos na história cultural. (ALVES, 2007, p. 53) 

 

Nessa direção, o currículo do CEJA busca agregar elementos que 

embasam a ação formativa cidadã, com ênfase na ideia de que o processo 

educacional, ainda que pontual em determinados momentos, caracteriza-

se com a perspectiva de que se efetiva ao longo da vida. 



EIXOS DO CURRÍCULO 

 

Visando cumprir com sua função social e, ao mesmo tempo, atendendo a 

diversidade e especificidade dos educandos, o currículo da EJA deverá 

priorizar três grandes eixos formadores, elencados tendo por base 

princípios da PHC, a saber: Cultura, Trabalho e Tempo, e pelo Eixo 

Articulador Prática Pedagógica, conforme descrito na Figura 1. 

 

                                                                   Figura 1 - Estrutura Curricular da EJA 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Eixo 1: Cultura Eixo 2: Trabalho Eixo 3: Tempo 

Eixo Articulador: Prática Pedagógica 

              Fonte: Proposta curricular - 1º segmento de EJA - Ministério da Educação 

 

Em se tratando do Eixo 1, ora denominado Cultura, este conceito 

descrito por Sacristàn adota cultura como manifestações que 

compreendem 

 

[...] desde a mais sublime música ou obra literária, até as 
formas de destruir-se a si mesmo e as técnicas de tortura, a 

arte, a ciência, a linguagem, os costumes, os hábitos de 
vida, os sistemas morais, as instituições sociais, as crenças, 

as formas de trabalhar (SACRISTÀN, 2001, p.105). 

 

O currículo da EJA deverá, necessariamente, estar apoiado no resgate 

e valorização das mais diversas culturas presentes nas salas de aula. 

Valorização essa que extrapola conteúdos mínimos e os agrega ao valor 

social de suas origens de forma que, ao compartilhar sua cultura e 

apropriar-se do conhecimento das demais culturas este se constitui como 

um dos alicerces que garante significado e significante para transformação 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vOiCwt3QAhUJE5AKHaGZC_UQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fsecad%2Farquivos%2Fpdf%2Feja%2Fpropostacurricular%2Fprimeirosegmento%2Fpropostacurricular.pdf&usg=AFQjCNEtOtlt23NO8b3Eb4ANIevxkWabIQ&bvm=bv.139782543%2Cd.Y2I


de sua realidade. Desse modo, pode-se compreender, integrando o 

currículo: 

 

[...] como a porção da cultura - em termos de conteúdos e 
práticas (de ensino, avaliação etc.) - que, por ser 

considerada relevante num dado momento histórico, é 
trazida para a escola, isso é, é escolarizada (WILLIAMS, 

1984). De certa forma, então, um currículo guarda estreita 
correspondência com a cultura na qual ele se organizou, de 
modo que ao analisarmos um determinado currículo, 

poderemos inferir não só os conteúdos que, explícita ou 
implicitamente, são vistos como importantes naquela 

cultura, como, também, de que maneira aquela cultura 
prioriza alguns conteúdos em detrimentos de outros, isso é, 
podemos inferir quais foram os critérios de escolha que 

guiaram os professores, administradores, curriculistas etc. 
que montaram aquele currículo. Esse é o motivo pelo qual o 

currículo se situa no cruzamento entre a escola e a cultura 
(VEIGA- NETO, 1995, p. 44). 

 

Assim, o currículo escolar acaba sendo um processo de seleção de 

conteúdos culturais, através dos quais os homens organizam, interpretam 

e atuam sobre a realidade física e social. Os educandos apropriar-se-ão de 

uma série de conteúdos de ensino que as organizações e seus agentes 

educativos consideram relevantes. Ressaltando que estes educandos não 

são sujeitos passivos no processo, de reprodução desses conteúdos, mas 

são atores de uma ação compartilhada de negociação e de construção de 

perspectivas intersubjetivas do mundo e da vida. 

O desenvolvimento do indivíduo que se dá através da aprendizagem, 

é o processo de apropriação da cultura do grupo social onde ele vive. A 

mente humana não poderia existir sem a cultura, é ela que dá o 

significado à “realidade” representada pelos símbolos. 

 

 



[...] É cultura que fornece as ferramentas para organizarmos 
e entendermos nossos mundos de maneira que sejam 

comunicáveis. [...] Sem essas ferramentas, sejam 
simbólicas, sejam materiais, o homem não é um “macaco 

nu”, mas uma abstração vazia. (BRUNER, 2001, p. 16-17) 

 

O Eixo 2 é denominado Trabalho uma vez que o trabalho é o 

centro das relações humanas desenvolvidas ao longo da vida, entendendo 

aqui o trabalho em todas as esferas sociais, seja ele formal, familiar, 

voluntário, remunerado ou não. Concebe-se a ideia que o trabalho é fruto 

da atividade humana intencional e que busca adaptar-se às necessidades 

de sobrevivência do ser humano. Entende-se esta dimensão no currículo 

da EJA conforme já descrito por Haddad (2000, p.15) baseado na: 

[...] necessidade de aproximar a escolarização à realidade concreta 

do mundo do trabalho, não no sentido de antecipar propostas 

profissionalizantes, mas no de contemplar no currículo cotidiano das 

práticas de trabalho e emprego a que são submetidos à maioria dos alunos 

que frequentam classes de EJA. 

Entretanto, o trabalho pode ter uma dimensão de emancipação 

humana do domínio das forças da natureza e da sociedade, como pode 

ser fator de alienação e exploração dos seres humanos. A EJA deve, neste 

contexto, procurar dar a sua contribuição de possibilitar aos educandos a 

reflexão sobre a compreensão do mundo do trabalho pelo senso comum, 

superando-a pelo bom senso1. Assim, proporcionar ao educando construir 

uma visão mais profunda do trabalho em sua vida e como poderá 

conquistar um controle maior sobre o trabalho individual e coletivo. 

 
                                                
1  Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, entende-se “Bom senso” como 

equilíbrio nas decisões ou nos julgamentos em cada situação que se apresenta. E, no 

mesmo dicionário, “Senso comum” é compreendido como um conjunto de opiniões ou 

ideias que são geralmente aceites numa época e num local determinados. 
 



Pelo trabalho, todavia, o homem se faz homem, modifica a natureza, 

transforma suas condições de vida. Pelo trabalho, também, o homem é 

alienado, subjugado, dominado. Ante essas duas faces, qual o papel da 

escola na tão discutida “preparação para o trabalho” em nossa sociedade? 

(FRANCO, 1991, p. 53) 

Uma possível resposta a esse questionamento pode ser dada no 

desenvolvimento de um currículo autônomo mediante o qual as condições 

da chamada “preparação para o trabalho” seja concebida como 

“preparação do homem para o trabalho”. 

É relevante no processo pedagógico desenvolvido levá-los a perceber 

a relação do “trabalho com conflito, sobrevivência, sofrimento, satisfação, 

realização, solidariedade, libertação”. (ARRUDA, 2009, p. 294). Essa 

dinâmica transforma o trabalho em chave para a interpretação do mundo 

Por último, e não menos relevante, o Eixo 3, denominado Tempo, 

está sedimentado no entendimento de que o processo de aprendizagem do 

adulto está vinculado a questão do tempo. Há o tempo pedagógico, 

aquele predefinido pelo educador, no qual estão propostos os conteúdos 

curriculares propriamente ditos e as práticas pedagógicas para alcançá-

los. Por outro lado, há o tempo do educando, o tempo que cada indivíduo 

dispõe para se apropriar desses conteúdos. 

É preciso entender aqui tempo como dinamicidade, como algo 

inacabado, como um homem em constante construção. Segundo FREIRE 

(1979, p.27), 

[...] o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num 
determinado momento, numa certa realidade: é um ser 

na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta 
auto-reflexão. Pode descobrir-se como um ser inacabado, 

que está em constante busca. Eis aqui a raiz da educação. 

 

 



Nesse sentido, para adaptar o tempo escolar às necessidades dos 

educandos, o currículo deve ser organizado de forma que lhes possibilite 

transitar pela estrutura curricular, de acordo com o seu tempo próprio de 

construção da aprendizagem. O que rege o tempo do currículo é o tempo 

do aluno. 

Em busca da articulação entre Cultura, Trabalho e Tempo; está o Eixo 

Articulador do currículo, denominado Prática Pedagógica. Este é o 

responsável por nortear as atividades práticas, a seleção do conteúdo 

programático e sua relevância na formação do cidadão; Incorporar os 

conhecimentos historicamente construídos (leitura, escrita, contagem, 

reflexão) ao cotidiano do educando da EJA; Ajustar programas para que se 

desenvolvam em tempos e espaços de aprendizagem flexíveis e variados. 

Este eixo tem por base a ideia de Paulo Freire de que estudar não é um 

ato de consumir ideias, mas de criá- las. A prática pedagógica de sala de 

aula é o eixo central, articulador que permite essa criação constante de 

ideias. Assim, o processo de estudar, frequentar uma escola regular, tem 

por objetivo transformar as atitudes e a consciência do homem. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

É preciso conceber o currículo como instrumento orientador da ação 

pedagógica, de modo que expresse fielmente os interesses dos 

educadores e educandos. Um currículo real, que vá além da formalidade 

burocrática legal, deve oferecer os conhecimentos necessários para a 

compreensão histórica da sociedade; usar metodologias que deem voz a 

todos os envolvidos nesse processo e adotar uma avaliação que 

encaminhe para a emancipação. 

As atividades, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas em sala 



de aula devem estar afinadas e atentas à dinâmica das relações sociais 

para 

[...] democratizar o saber, a cultura e o conhecimento, bem 
como conduzir o educando a aprender o significado social e 
cultural dos símbolos construídos, tais como as palavras, as 

ciências, as artes, os valores, dotados da capacidade de 
propiciar-nos meios de orientação, de comunicação e de 

participação (ARROYO, 2001, p.144). 

 

As ações metodológicas devem centrar-se na diversidade cultural 

presente nas salas de aula compartilhando e sistematizando as 

experiências vividas pelos alunos e estabelecer relações a partir do 

conhecimento que estes detém, para a (re)construção de seus saberes. 

Conforme analisa Sacristàn (1996, p. 34), 

[...] ao falar de cultura e currículo na escolarização, é 

preciso estabelecer não apenas as relações entre 
ambos os termos, considerando que a cultura diz 

respeito a conteúdos, processos ou tendências externas 
à escola e o currículo a conteúdos e processos internos. 

 

Uma metodologia para as aulas de jovens e adultos não pode estar 

desvinculada da vida humana e seu percurso social. Conteúdos 

acadêmicos historicamente construídos são considerados meios para se 

garantir o acesso ao conhecimento e, consequentemente, oportunizar a 

formação de uma consciência crítica de um cidadão que compreende seu 

tempo, seu espaço e seu próprio desenvolvimento humano. 

 

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

Esta proposição avaliativa vai muito além de atender a burocracia dos 

registros escolares por estar focada no sujeito e não no produto. É essa 

nova visão que permite ao educador um olhar humanista para com o 



sujeito que está sob sua responsabilidade direta. 

É preciso ter a compreensão de que a avaliação é um meio e não um 

fim em si. Retomando a função social da EJA, entende-se que essa 

população deve atendida enquanto houver demanda, de forma que é 

imprescindível não tornar a avaliação um fator de exclusão dos 

educandos, lembrando que boa parte deles foi excluída dos bancos 

escolares por meio de processos avaliativos injustos, pontuais e 

burocráticos. 

Acompanhando a concepção de uma metodologia flexível, a avaliação 

também requer uma estrutura flexível que, ao mesmo tempo, seja capaz 

de contemplar a apropriação dos conteúdos significativos e respeitar o 

tempo diferenciado de aprendizagem de cada um e não um tempo único 

para todos. 

O processo avaliativo não pode afastar e nem se contrapor a busca 

em garantir o retorno e a permanência desses educandos na escolarização 

formal, com a oferta da Educação de Jovens e Adultos, a permanência e o 

sucesso do educando nos estudos devem estar assegurados. 

Neste sentido espera-se que a base de sustentação da avaliação 

esteja pautada nas etapas de diagnóstico, desenvolvimento e ações 

processuais, tendo como foco os objetivos previamente definidos. 

Concebe-se o erro como indicativo para direcionar a prática pedagógica, 

como diagnóstico que permite a percepção do conhecimento construído e 

não como forma de controle e autoritarismo. 

O professor que busca superar o problema da avaliação precisa, a 

partir de uma autocrítica: abrir mão do uso autoritário da avaliação que o 

sistema lhe faculta, lhe autoriza; rever a metodologia do trabalho em sala 

de aula; redimensionar o uso da avaliação (tanto do ponto de vista da 

forma como do conteúdo); alterar a postura diante dos resultados da 



avaliação; criar uma nova mentalidade junto aos alunos, aos colegas 

educadores (VASCONCELOS, 1994, p.54). 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Pensar e propor um currículo para a Educação de Jovens e Adultos na 

atualidade é algo que vai muito além de estabelecer metas, listar 

conteúdos, metodologias e instrumentos de avaliação. É preciso ter em 

mente o cidadão atual que vive em uma sociedade urbana, ativa, veloz e 

que exige dele condicionantes específicos voltados não só para sua 

inserção e manutenção no mundo do trabalho, mas, principalmente para 

a sua convivência e desempenho dos diversos papéis sociais. 

Busca-se aqui traçar um currículo que tenha por base um princípio 

educacional que valorize a diversidade e reconheça os educandos da EJA 

com personalidade, buscas, intencionalidades, interesses que os difere dos 

demais educandos do sistema de educação básica. Assim, o processo 

educativo deve ser visto como parte integrante de uma práxis pedagógica 

voltada para atender as suas necessidades intrínsecas, sejam elas 

individuais ou coletivas considerando o perfil e a função social da EJA, isto 

é, definindo qual papel assumirá na formação da cidadania e na 

construção da autonomia desses educandos. 

O compromisso ora assumido deve promover condições de 

desenvolvimento frente a cultura, o trabalho e o tempo, articulados pela 

prática pedagógica, de forma que se torne agente de mudanças 

comprometidas com os interesses dos educandos, os quais, certamente, 

buscam uma progressiva autonomia com participação social, 

especialmente para que se reduza a exclusão na qual estão inseridos. Não 

se tem aqui a pretensão de finalizar esse processo. Um currículo é algo 



vivo e dinâmico que se renova dia a dia juntamente com seus atores, 

educadores e educandos constroem e desconstroem juntos suas dúvidas, 

suas certezas e seus saberes humanos e escolares. 

É essa nova visão que permite ao educador um olhar humanista para 

com o estudante que está sob sua responsabilidade direta. Em se tratando 

das questões que envolvem a dignidade humana e o respeito ao 

envelhecimento, a educação como direito ao longo da vida deve ser 

garantida também na EJA. 

Neste sentido este currículo se propõe a implementação do Projeto 

“Educação ao longo da vida”, vinculado a todas as salas do CEJA, com a 

proposta de acolhimento e desenvolvimento, voltado para todos os 

adultos, conforme exposto por Ireland (2009, p. 36) "Hoje sabemos do 

valor da aprendizagem contínua em todas as fases da vida, não só na 

infância e na juventude". 

Não menos importantes, os conteúdos temáticos que compõe as 

áreas do conhecimento, estão organizados nos três eixos propostos e 

implementados no Eixo Articulador denominado Prática Pedagógica. Estes, 

por sua vez, devem constar da proposta pedagógica do Projeto Político 

Pedagógico. 

Por fim, reiteramos que o compromisso ora assumido deve promover 

condições de desenvolvimento frente a cultura, o trabalho e o tempo, 

articulados pela prática pedagógica, de forma que se torne agente de 

mudanças comprometidas com os interesses dos educandos, os quais, 

certamente, buscam uma progressiva autonomia com participação social, 

especialmente para que se reduza a exclusão na qual estão inseridos. Não 

se tem aqui a pretensão de finalizar esse processo. Um currículo é algo 

vivo e dinâmico que se renova dia a dia juntamente com seus atores, 

educadores e educandos constroem e desconstroem juntos suas dúvidas. 
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EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

1º / 2º / 3º / 4º / 5º  TERMOS 

GÊNEROS TEXTUAIS 
EIXO DE 

LINGUAGEM 

EIXO 

CURRICULAR 
CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Parlendas, quadras, 

quadrinhas, trava-línguas, 

cordéis, repentes e 

emboladas 

Oralidade 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção de texto oral; 

Variedades linguísticas; 

(EFEJA15LP01) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, cordéis, 

repentes e emboladas, preferencialmente locais e regionais, com entonação 

adequada, observando as rimas e obedecendo a ritmos e melodias.                                                                   

(EFEJA15LP02) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor.  

Recados, avisos, convites, 

receitas, instruções de 

montagem 

Oralidade 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Planejamento e 

produção de texto oral;                                      

Exposição oral; 

(EFEJA15LP03) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, 

dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados 

oralmente. 

Relatos e argumentação Oralidade 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Oralidade pública;  

Escuta atenta; 

Textos informativos; 

(EFEJA15LP04) Expressar-se na oralidade cotidiana com clareza, preocupando-

se em ser compreendido pelo interlocutor, respeitando os turnos de fala, 

selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas 

e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.                                                       

(EFEJA15LP05) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 

apresentação de trabalhos, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário.                                                                                     

(EFEJA15LP06) Identificar a função da própria fala em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.).                                                                                        

Conversação espontânea, 

conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, 

entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de 

jogos esportivos no rádio 

e TV, aula, debate etc 

Oralidade 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Roda de conversa 

(EFEJA15LP07) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes 

situações e contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas 

e composicionais. 

Música Oralidade 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Linguagem oral;  

Variedades linguísticas; 

(EFEJA15LP08) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes 

variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da 

fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso 

da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 



Debate Oralidade 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Roda de conversa;  

Cartazes; 

(EFEJA15LP09) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de 

exposições, apresentações e palestras.                                                                                              

(EFEJA15LP10) Expor trabalhos planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa.  

Gêneros da vida cotidiana 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Estruturação textual 
(EFEJA15LP11) Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a 

direita e de cima para baixo da página. 

Gêneros da vida cotidiana 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e interpretação; 

(EFEJA15LP12) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização 

à sua finalidade.  

 Listas, agendas, 

calendários, avisos, 

convites, receitas, 

instruções de montagem, 

quadras, quadrinhas, 

parlendas, trava-línguas; 

Foto legendas em 

notícias, manchetes e 

lides em notícias, álbum 

de fotos digital noticioso;           

Slogans, anúncios 

publicitários; cartazes, 

avisos, folhetos, regras e 

regulamentos; 

Enunciados de tarefas 

escolares, diagramas, 

curiosidades, pequenos 

relatos de experimentos, 

entrevistas 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Gêneros textuais;  

Leitura e interpretação; 

(EFEJA15LP13) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, gêneros do campo jornalístico, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                                                                            

(EFEJA15LP14) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, gêneros do campo publicitário, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                                                                            

(EFEJA15LP15) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                                                

(EFEJA15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, gêneros do campo investigativo, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Poemas e textos 

versificados 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura          

Trabalho 
Estruturação poética; 

(EFEJA15LP17) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, jogo e fruição.                                                                                  

(EFEJA15LP18) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de 

sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das 

letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.                                                                                                  

(EFEJA15LP19) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 

aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu 

efeito de sentido. 



Gêneros literários 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura; 

Interpretação; 

Organização; 

Estruturação textual; 

(EFEJA15LP20) Identificar a função social de textos que circulam em campos da 

vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a 

escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.                                                                     

(EFEJA15LP21) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e 

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

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

prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.  

(EFEJA15LP22) Localizar informações explícitas em textos.                                            

(EFEJA15LP23) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 

global.  

(EFEJA15LP24) Inferir informações implícitas nos textos lidos.                                                                                                       

Quadrinhos; tirinhas 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura de imagem em 

narrativas visuais; 

(EFEJA15LP25) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de 

balões, de letras, onomatopeias).                                                                                                               

(EFEJA15LP26) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.                 

(EFEJA15LP27) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 

com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.                                 

(EFEJA15LP28) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 

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

Contos populares, de 

fadas, acumulativos, de 

assombração; Cartas 

pessoais e diários, com 

expressão de sentimentos 

e opiniões, cartas pessoais 

de reclamação; Receitas, 

instruções de montagem, 

etc; Cantigas, letras de 

canção, anedotas, piadas, 

cartuns; Cartas dirigidas a 

veículos da mídia 

impressa ou digital (cartas 

de leitor e de reclamação 

a jornais, revistas) e 

notícias 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Formação do leitor 

(EFEJA15LP29) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos e 

crônicas.                            

(EFEJA15LP30) Ler e compreender, com certa autonomia, gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                                                         

(EFEJA15LP31) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de 

gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura.                                                                            

(EFEJA15LP32) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos 

instrucionais com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação 

de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráficos- 

visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                    

(EFEJA15LP33) Ler e compreender com certa autonomia gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de organização à sua finalidade.  

(EFEJA15LP34) Ler e compreender, com certa autonomia, gêneros do campo 

jornalístico, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 



Texto informativo 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e compreensão 

de gênero textual; 

(EFEJA15LP35) Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de 

diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

Gêneros textuais diversos 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Formação leitora 

(EFEJA15LP36) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da 

sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, 

justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a 

leitura. 

Gêneros textuais diversos 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e classes 

gramaticais 

(EFEJA15LP37) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando 

substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem 

para a continuidade do texto. 

Boletos, faturas, carnês, 

etc 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e interpretação  

(EFEJA15LP38) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, 

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

do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e 

considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

Textos de gênero 

jornalístico 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

  

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e produção 

textual; Linguagem oral 

e escrita; 

(EFEJA15LP39) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e 

momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.                                                                                          

(EFEJA15LP40) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, 

jornalísticos, publicitários etc.).                                                                                                           

(EFEJA15LP41) Ler/assistir e compreender, com certa autonomia, notícias, 

reportagens, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.                              

(EFEJA15LP42) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em 

diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê.                                                           

(EFEJA15LP43) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de 

interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

 Produção de texto 

(EFEJA15LP44) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 

relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando 

registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Textos expositivos de 

divulgação científica 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e compreensão 

de gênero textual; 

(EFEJA15LP45) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica 

para jovens e adultos, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

Gráficos, diagramas e 

tabelas 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e compreensão 

de gênero textual; 

(EFEJA15LP46) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, 

como forma de apresentação de dados e informações.                                                                   

(EFEJA15LP47) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. 



Dicionário 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e uso funcional 

do dicionário; 

Leitura e escuta 

(EFEJA15LP48) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a 

estrutura, as informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as 

informações semânticas. 

Análise linguística 

(EFEJA15LP49) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, 

reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à 

consulta. 

Textos narrativos 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

O uso de diálogos em 

textos narrativos; 

(EFEJA15LP50) Compreender diálogos em textos narrativos, observando o efeito 

de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades 

linguísticas no discurso direto. 

Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Formação de frases; 

Leitura e produção 

textual; 

(EFEJA15LP51) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de 

forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.                                               

(EFEJA15LP52) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas 

produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. 

Listas, agendas, 

calendários, avisos, 

convites, receitas, 

instruções de montagem e 

legendas para álbuns, 

fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos) 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e produção 

textual;              

Linguagem oral e 

escrita; 

(EFEJA15LP53) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto.                                                                                                                           

(EFEJA15LP54) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados 

(letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em 

quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a 

situação comunicativa e a finalidade do texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(EFEJA15LP55) Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de 

histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de 

imagens, observando a forma de composição de textos narrativos (personagens, 

enredo, tempo e espaço). 

Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura; 

Interpretação; 

Organização; 

Estruturação textual; 

(EFEJA15LP56) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando 

para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento 

entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. 



Cantigas, quadras, 

quadrinhas, parlendas, 

trava-línguas, lista de 

regras, regulamentos, 

slogans, anúncios 

publicitários, etc 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e produção 

textual; Gêneros 

textuais; 

(EFEJA15LP57) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, utilizando gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.                                                                                                                                

(EFEJA15LP58) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor utilizando gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                                                                           

(EFEJA15LP59) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos de campanhas de conscientização destinados ao público jovem e 

adulto, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura e produção 

textual; Gêneros 

textuais; 

(EFEJA15LP60) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 

considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem 

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

texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 

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

digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.                                                                                                                     

(EFEJA15LP61) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou 

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

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.                                                                                     

(EFEJA15LP62) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de 

processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as características do 

gênero, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.                                                                    

(EFEJA15LP63) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de 

observação de resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.                                  

(EFEJA15LP64) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a 

estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 

seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando 

a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.                                                                                                 

(EFEJA15LP65) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de 

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

convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema, 

opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção textual; 

Gramática; 

(EFEJA15LP66) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 

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

acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 



Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção textual; 

Gramática; 

(EFEJA15LP67) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras 

conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início 

de frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, 

ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

Gênero narrativo 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Releitura de textos; (EFEJA15LP68) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor. 

Gênero publicitário 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção textual; 

Semiótica; 

(EFEJA15LP69) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de 

conscientização destinados ao público jovem e adulto, observando os recursos de 

persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens, 

slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, 

diagramação). 

Anedotas, piadas, cartuns, 

etc 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção textual; 

(EFEJA15LP70) Registrar, com autonomia, gêneros do campo da vida cotidiana, 

de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e 

a finalidade do texto. 

Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção textual; 

(EFEJA15LP71) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do 

gênero textual. 

Gênero narrativo 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura; 

Interpretação de textos 

narrativos; 

(EFEJA15LP72) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais 

que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura 

narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do 

discurso indireto e discurso direto. 

Gênero poesia 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Leitura; 

Interpretação de textos 

em versos; 

(EFEJA15LP73) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, 

explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) 

e recursos visuais e sonoros. 

Gêneros textuais diversos 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Alfabeto; Imagens do 

alfabeto do Ceja; 

Apropriação do sistema 

de escrita alfabético; 

Letras do alfabeto 

(vogais e consoantes); 

Relação grafema - 

fonema; Sinais de 

pontuação; 

(EFEJA15LP74) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.                     

(EFEJA15LP75) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação 

dos sons da fala.                                                                                                                              

(EFEJA15LP76) Identificar fonemas e sua representação por letras.                               

(EFEJA15LP77) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.                

(EFEJA15LP78) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e 

cursiva, maiúsculas e minúsculas.                                                                                            

(EFEJA15LP79) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos 

finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação. 



Gêneros textuais diversos 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

 

Leitura / Escuta 

(colaborativa e 

autônoma) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Reconhecimento da 

vogal como núcleo da 

sílaba; Variação da 

estrutura silábica;  

Relação grafema - 

fonema; Construção do 

sistema alfabético e da 

ortografia; 

(EFEJA15LP80) Segmentar oralmente palavras em sílabas.                                              

(EFEJA15LP81) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de 

palavras) com sua representação escrita.                                                                                                 

(EFEJA15LP82) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 

sons de sílabas iniciais.                                                                                                            

(EFEJA15LP83) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em 

branco.  

(EFEJA15LP84) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 

sons de sílabas mediais e finais.                                                                                               

(EFEJA15LP85) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 

iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

Leitura e escuta 

(EFEJA15LP86) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

Gêneros textuais diversos 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Sinônimos;  

Antônimos;  

(EFEJA15LP87) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado 

(sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado 

(antonímia). 

(EFEJA15LP88) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a 

diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em 

texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 

Gêneros textuais diversos 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Interpretação textual; 
(EFEJA15LP89) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. 

Gênero publicitário 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Interpretação e produção 

de gênero textual 

publicitário; 

(EFEJA15LP90) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.                 

(EFEJA15LP91) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização destinados ao público jovem e adulto (orais e 

escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada 

um desses gêneros, inclusive o uso de imagens. 

Gênero poesia 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Interpretação e produção 

de textos versificados; 

(EFEJA15LP92) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos 

de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e 

associações. 

Gêneros textuais diversos 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Ortografia 

(EFEJA15LP93) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c 

e q; e e o, em posição átona em final de palavra).                                                                       

(EFEJA15LP94) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 

CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.                                         

(EFEJA15LP95) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade 

(til, m, n). 



Gêneros textuais diversos 

Produção de 

texto (escrita 

colaborativa e 

autônoma) 

 

   Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Formação de frases; 

Leitura e produção 

textual; 

Produção de texto 

(EFEJA15LP96) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de 

forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.                                               

(EFEJA15LP97) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas 

produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.                                                                              

Análise linguística 

(EFEJA15LP98) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e 

cursiva.  

(EFEJA15LP99) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.         

(EFEJA15LP100) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto 

de exclamação. 

Gêneros textuais diversos 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Graus do substantivo 
(EFEJA15LP101) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os 

sufixos -ão e -inho/-zinho. 

Bilhete, recado, aviso, 

carta, e-mail, receita, 

relato 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Produção textual; 

(EFEJA15LP102) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-

mails, receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e 

diagramação específica de cada um desses gêneros. 

Narrativa ficcional 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Interpretação de texto 

narrativo; 

(EFEJA15LP103) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua 

resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e 

ambientes. 

Poemas visuais 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Alfabetização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Interpretação; 
(EFEJA15LP104) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as 

ilustrações e outros efeitos visuais. 

Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Ortografia; 

(EFEJA15LP105) Ler e escrever palavras com correspondências regulares 

contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não 

i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).                                        

(EFEJA15LP106) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-

grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com 

correspondências irregulares. 



Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Ortografia; 

(EFEJA15LP107) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 

CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.                                            

(EFEJA15LP108) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, 

ch.          

(EFEJA15LP109) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--

grafema regulares diretas e contextuais.                                                                                  

(EFEJA15LP110) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV 

em casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, 

ou). 

Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Classificação das 

palavras quanto ao 

número de sílabas; 

Sílaba tônica; 

Acentuação; 

(EFEJA15LP111) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos 

tônicos terminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, 

seguidas ou não de s.                                                                                                                                   

(EFEJA15LP112) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as 

em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.                                                                          

(EFEJA15LP113) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.                                                                                     

(EFEJA15LP114) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas 

terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s).                                                                                                                   

(EFEJA15LP115) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Pontuação 

(EFEJA15LP116) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, 

ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), 

dois-pontos e travessão.                                                                                                                    

(EFEJA15LP117) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita 

ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos 

(discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de 

aposto. 



Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Classe gramatical 

(EFEJA15LP118) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e 

suas funções na oração: agente, ação, objeto da ação.                                                                        

(EFEJA15LP119) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de 

propriedades aos substantivos.                                                                                                                

(EFEJA15LP120) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de 

palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 

compreender palavras e para formar novas palavras. 

(EFEJA15LP121) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais 

(receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e a 

diagramação específica dos textos desses gêneros (lista de ingredientes ou 

materiais e instruções de execução – "modo de fazer"). 

(EFEJA15LP122) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.                               

(EFEJA15LP123) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de vista com base em qual história são narradas, 

diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 

Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Classe gramatical 

(EFEJA15LP124) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 

entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).                               

(EFEJA15LP125) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 

entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal). 

Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Ortografia; 

O uso do dicionário; 

(EFEJA15LP126) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os 

sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas).                                                          

(EFEJA15LP127) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-

grafema.       

(EFEJA15LP128) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as 

relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa 

fonema.                        

(EFEJA15LP129) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e 

derivadas por adição de prefixo e de sufixo. 

Gêneros textuais 

diversos; 

Análise 

Linguística / 

Semiótica 

(Ortografização) 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Tempos verbais;  
(EFEJA15LP130) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos 

verbais do modo indicativo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

1º TERMO / 2º TERMO / 3º TERMO / 4º TERMO / 5º TERMO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

EIXO CURRICULAR CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Números 

Contagem de rotina; 
Contagem ascendente e 
descendente; 
Reconhecimento de 
números no contexto diário: 
indicação de quantidades, 
indicação de ordem ou 
indicação de código para a 
organização de informações 
 
Quantificação de elementos 
de uma coleção: 
estimativas, contagem um a 
um, pareamento ou outros 
agrupamentos e 
comparação 
 
Leitura, escrita e 
comparação de números 
naturais (até 100) 
Reta numérica 

Trabalho 

História dos números; 
Números no cotidiano; 
Diferentes funções dos números; 
Contagem, representação, leitura e escrita de 
números no contexto diário; 
Números cardinais e ordinais; 
Sequência de números até 100; 
Dezena, dúzia e meia dúzia; 
Dezenas inteiras; 

(EFEJA15MA01) Utilizar números naturais como 
indicador de quantidade ou de ordem em diferentes 
situações cotidianas e reconhecer situações em que os 
números não indicam contagem nem ordem, mas sim 
código de identificação. 
(EFEJA15MA02) Contar de maneira exata ou 
aproximada, utilizando diferentes estratégias como o 
pareamento e outros agrupamentos. 
(EFEJA15MA03) Estimar e comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos (em torno de 20 
elementos), por estimativa e/ou por correspondência 
(um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”. 
(EFEJA15MA04) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 unidades e apresentar o resultado 
por registros verbais e simbólicos, em situações de seu 
interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala 
de aula, entre outros. 

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

Trabalho 
Comparação e ordenação de números 
naturais; 
Reta numérica; 

(EFEJA15MA05) Comparar números naturais de até 
duas ordens em situações cotidianas, com e sem 
suporte da reta numérica. 



Construção de fatos básicos 
da adição 
 
Composição e 
decomposição de números 
naturais 

Trabalho 

Adição simples; 
Introdução e acréscimo de objetos; 
Composição/junção; 
Situações problema envolvendo adição; 

(EFEJA15MA06) Construir fatos básicos da adição e 
utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver 
problemas. 
(EFEJA15MA07) Compor e decompor número de até 
duas ordens, por meio de diferentes adições, com o 
suporte de material manipulável, contribuindo para a 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal e o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo. 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Trabalho 

Propriedades das operações  
para o desenvolvimento de  
diferentes estratégias de cálculo  
com números naturais, com  
diferentes significados para  
adição e subtração. 

(EFEJA15MA08) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de até 
dois algarismos, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar, com o suporte de 
imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

Leitura, escrita, comparação 
e ordenação de números de 
até três ordens pela 
compreensão de 
características do sistema 
de numeração decimal 
(valor posicional e papel do 
zero) 

Trabalho 
Números naturais: leitura e escrita; 
Valor posicional do zero; 
Contagem numérica; 

(EFEJA15MA09) Comparar e ordenar números naturais 
(até a ordem de centenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração decimal 
(valor posicional e função do zero). 
(EFEJA15MA10) Comparar quantidades de objetos de 
dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), 
para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, 
quantos a mais e quantos a menos. 

Composição e 
decomposição de números 
naturais (até 1000) 

Trabalho 
Números naturais: composição e 
decomposição 

(EFEJA15MA11) Compor e decompor números 
naturais de até três ordens, com suporte de material 
manipulável, por meio de diferentes adições. 

Construção de fatos 
fundamentais da adição e 
da subtração 

Trabalho 
Situações problemas envolvendo adição e 
subtração; 
Cálculo mental; 

(EFEJA15MA12) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 



Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

Trabalho 

Adição: composição, junção e acréscimo- 
registros convencionais, envolvendo números 
de até três ordens. 
Subtração: retirada, acréscimo e comparação 
registros convencionais, envolvendo números 
de até três ordens.  

(EFEJA15MA13) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de até 
três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais. 

Problemas envolvendo 
adição de parcelas iguais 
(multiplicação) 

Trabalho 
Multiplicação: ideias iniciais; 
Resolução e elaboração de estratégias: adição 
de parcelas iguais; 

(EFEJA15MA14) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de 
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de 
registro pessoais, utilizando ou não suporte de 
imagens e/ou material manipulável. 

Problemas envolvendo 
significados de dobro, 
metade, triplo e terça parte 

Trabalho 
Situações problemas envolvendo dobro, 
metade, triplo e terça parte; 

(EFEJA15MA15) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o 
suporte de imagens ou material manipulável, 
utilizando estratégias pessoais. 

Leitura, escrita, comparação 
e ordenação de números 
naturais de quatro ordens 

Trabalho 
Contagem numérica: de 10 em 10; 
Números até 1000; 

(EFEJA15MA16) Ler, escrever e comparar números 
naturais de até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros numéricos e 
em língua materna. 

Composição e 
decomposição de números 
naturais 

Trabalho 
Composição e decomposição numérica até 
quatro ordens; 

(EFEJA15MA17) Identificar características do sistema 
de numeração decimal, utilizando a composição e a 
decomposição de número natural de até quatro 
ordens. 



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

Trabalho 
Multiplicação; 
Cálculo aproximado, exato e mental; 
Identificação de regularidades; 

(EFEJA15MA18) Construir e utilizar fatos básicos da 
adição e da multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito. 
(EFEJA15MA19) Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na 
ordenação dos números naturais e também na 
construção de fatos da adição e da subtração, 
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou 
para a esquerda. 

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

Trabalho 
Adição e subtração: resolução de situações 
problemas; 

(EFEJA15MA20) Utilizar diferentes procedimentos de 
cálculo mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 

Problemas envolvendo 
significados da adição e da 
subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades 

Trabalho 

Situações problemas envolvendo adição e 
subtração; 
Leitura, interpretação e solução; 
Cálculo aproximado, exato e mental; 

(EFEJA15MA21) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

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

Trabalho 
Situações problemas: multiplicação e divisão;  
Estratégias não convencionais; 
Sinais convencionais e escrita das operações; 

(EFEJA15MA22) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados 
de adição de parcelas iguais e elementos 
apresentados em disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e registros. 
(EFEJA15MA23) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por outro (até 10), com 
resto zero e com resto diferente de zero, com os 
significados de repartição equitativa e de medida, por 
meio de estratégias e registros pessoais. 

Significados de metade, 
terça parte, quarta parte, 
quinta parte e décima parte 

Trabalho Frações: ler e escrever frações; 

(EFEJA15MA24) Associar o quociente de uma divisão 
com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 
10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima 
partes. 



Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação de 
números naturais de até 

cinco ordens 

Trabalho 
Cultura 

Números naturais: ordem da dezena de 
milhar; 

(EFEJA15MA25) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem de dezenas de milhar. 

Propriedades das operações 
para o desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 
cálculo com números 

naturais 

Trabalho 
Cultura 

Operações envolvendo Números Naturais 
(situações problemas): leitura, interpretação 
e solução .  
Cálculo aproximado, exato e mental. : 
estratégias pessoais e algoritmos.  
Análise e validação do resultado (uso da 
calculadora e do cálculo mental). 

(EFEJA15MA26) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo 
mental e algoritmos, além de fazer estimativas do 
resultado. 
(EFEJA15MA27) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e divisão, 
para ampliar as estratégias de cálculo. 
(EFEJA15MA28) Utilizar as propriedades das 
operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

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

Trabalho 
Cultura 

Multiplicação e divisão: situações problemas; 
Cálculo aproximado; exato e mental; 

(EFEJA15MA29) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização retangular e 
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
(EFEJA15MA30) Resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição equitativa e 
de medida, utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Problemas de contagem Trabalho 
Resolução de problemas simples de 
contagem: estratégias diversas; 

(EFEJA15MA31) Resolver, com o suporte de imagem 
e/ou material manipulável, problemas simples de 
contagem, como a determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se combinar cada 
elemento de uma coleção com todos os elementos de 
outra, utilizando estratégias e formas de registro 
pessoais. 



Números racionais: frações 
unitárias mais usuais (1/2, 
1/3, 1/4) 

Trabalho Frações usuais: 1/2, 1/3, 1/4,  

(EFEJA15MA32) Reconhecer as frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, utilizando a reta 
numérica como recurso. 

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

Trabalho 
Sistema Monetário Brasileiro: décimos e 
centésimos 

(EFEJA15MA33) Reconhecer que as regras do sistema 
de numeração decimal podem ser estendidas para a 
representação decimal de um número racional e 
relacionar décimos e centésimos com a representação 
do sistema monetário brasileiro. 

Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita e 
ordenação de números 
naturais (de até seis ordens) 

Trabalho 
Leitura, escrita, comparação, ordenação por 
meio da compreensão das características e 
regras do Sistema de Numeração Decimal. 

(EFEJA15MA34) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhar com 
compreensão das principais características do sistema 
de numeração decimal. 

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

Trabalho 

Números Racionais (uso diário): leitura, 
escrita, localização, comparação, ordenação e 
arredondamento na reta numérica - forma 
fracionária e decimal. 

(EFEJA15MA35) Ler, escrever e ordenar números 
racionais na forma decimal com compreensão das 
principais características do sistema de numeração 
decimal, utilizando, como recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica. 
(EFEJA15MA36) Identificar e representar frações 
(menores e maiores que a unidade), associando-as ao 
resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um 
todo, utilizando a reta numérica como recurso. 

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

Trabalho 

Números Racionais: regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 
Números Racionais: comparação e ordenação 
de uso diário na forma (forma fracionária e 
decimal). 

(EFEJA15MA37) Identificar frações equivalentes. 
(EFEJA15MA38) Comparar e ordenar números 
racionais positivos (representações fracionária e 
decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 

Cálculo de porcentagens e 
representação fracionária 

Trabalho 
Porcentagens: resolução de problemas de uso 
diário; 

(EFEJA15MA39) Associar as representações 10%, 25%, 
50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, 
quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para 
calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, em contextos de 
educação financeira, entre outros. 



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

Trabalho 

Adição e Subtração envolvendo Números 
Racionais (situações problemas): leitura, 
interpretação, formulação e solução 
(representação decimal finita). 

(EFEJA15MA40) 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. 

Problemas: multiplicação e 
divisão de números 
racionais cuja representação 
decimal é finita por 
números naturais 

Trabalho 

Multiplicação e divisão: situações problema 
envolvendo Números Racionais leitura, 
interpretação, formulação e solução (forma 
decimal finita). 

(EFEJA15MA41) 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. 

Problemas de contagem do 
tipo: “Se cada objeto de 
uma coleção A for 
combinado com todos os 
elementos de uma coleção 
B, quantos agrupamentos 
desse tipo podem ser 
formados?” 

Trabalho 
Probabilidade; 
Situações problema do cotidiano; 

(EFEJA15MA42) Resolver e elaborar problemas 
simples de contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se combinar cada 
elemento de uma coleção com todos os elementos de 
outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou 
por tabelas. 

Álgebra 

Padrões figurais e 
numéricos: investigação de 
regularidades ou padrões 
em sequências 
 
Sequências recursivas: 
observação de regras 
usadas utilizadas em 
seriações numéricas (mais 
1, mais 2, menos 1, menos 
2, por exemplo) 

Trabalho 
Padrões em sequência ou regularidade; 
Organização e ordenação; 

(EFEJA15MA43) Organizar e ordenar objetos familiares 
ou representações por figuras, por meio de atributos, 
tais como cor, forma e medida. 
(EFEJA15MA44) Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou regularidade), os 
elementos ausentes em sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou figuras. 



Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas 

Trabalho 
Contagem numérica: ordem crescente e 
decrescente; 
Contagem de regularidade; 

(EFEJA15MA45) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a partir 
de um número qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida. 

Relação de igualdade Trabalho 
Relação de igualdade em sentenças de adição 
e /ou subtração 

(EFEJA15MA46) Compreender a ideia de igualdade 
para escrever diferentes sentenças de adições ou de 
subtrações de dois números naturais que resultem na 
mesma soma ou diferença. 

Relações entre adição e 
subtração e entre 
multiplicação e divisão 

Trabalho 
Operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão; 

(EFEJA15MA47) Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a calculadora quando 
necessário, as relações inversas entre as operações de 
adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, 
para aplicá-las na resolução de problemas. 

Propriedades da igualdade e 
noção de equivalência 

Trabalho 
Propriedades da igualdade; 
Noção de equivalência; 

(EFEJA15MA48) Concluir, por meio de investigações, 
que a relação de igualdade existente entre dois 
membros permanece ao adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir cada um desses membros por 
um mesmo número, para construir a noção de 
equivalência. 

Grandezas diretamente 
proporcionais 

Trabalho 

Propriedades de igualdade e equivalência; 
Grandezas diretamente proporcionais; 
Problemas envolvendo a partição de um todo 
em duas partes proporcionais; 

(EFEJA15MA49) Resolver problemas que envolvam 
variação de proporcionalidade direta entre duas 
grandezas, para associar a quantidade de um produto 
ao valor a pagar, alterar as quantidades de 
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em 
mapas, entre outros. 



Geometria 

Localização de objetos e de 
pessoas no espaço, 
utilizando diversos pontos 
de referência e vocabulário 
apropriado 

Trabalho 

Ponto de referência: localização espacial- 
pessoas e objetos. 
Utilização de diversos pontos de referência e 
terminologia apropriada; 

(EFEJA15MA50) Descrever a localização de pessoas e 
de objetos no espaço em relação à sua própria 
posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, 
em frente, atrás. 
(EFEJA15MA51) Descrever a localização de pessoas e 
de objetos no espaço segundo um dado ponto de 
referência, compreendendo que, para a utilização de 
termos que se referem à posição, como direita, 
esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-
se o referencial. 

Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento e 
relações com objetos 
familiares do mundo físico 
 
Figuras geométricas planas: 
reconhecimento do formato 
das faces de figuras 
geométricas espaciais 

Trabalho 

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

(EFEJA15MA52) Relacionar figuras geométricas 
espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 
retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 
(EFEJA15MA53) Identificar e nomear figuras planas 
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em 
desenhos apresentados em diferentes disposições ou 
em contornos de faces de sólidos geométricos. 

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

Trabalho 
Pontos de referência: localização e 
movimentação; 

(EFEJA15MA54) Identificar e registrar, em linguagem 
verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos 
de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais 
de um ponto de referência, e indicar as mudanças de 
direção e de sentido. 

Esboço de roteiros e de 
plantas simples 

Trabalho 
Cultura 
Tempo 

Representação e esboço de roteiros e plantas 
simples; 

(EFEJA15MA55) Esboçar roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, 
saídas e alguns pontos de referência. 



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 

Trabalho 
Cultura 

Formas bi e tridimensional; 
Figuras planas; 
Sólidos geométricos; 

(EFEJA15MA56) Reconhecer, nomear e comparar 
figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as 
com objetos do mundo físico. 
(EFEJA15MA57) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo), por meio de características comuns, em 
desenhos apresentados em diferentes disposições ou 
em sólidos geométricos. 

Localização e 
movimentação: 
representação de objetos e 
pontos de referência 

Trabalho 
Cultura 

Movimentação de pessoas ou objetos no 
espaço: interpretação em mapas e maquetes. 

(EFEJA15MA58) Descrever e representar, por meio de 
esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, 
a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, 
incluindo mudanças de direção e sentido, com base 
em diferentes pontos de referência. 

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

Trabalho 
Cultura 

Figuras geométricas bi e tridimensionais: 
principais características; 

(EFEJA15MA59) Associar figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 
esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas 
figuras. 
(EFEJA15MA60) Descrever características de algumas 
figuras geométricas espaciais (prismas retos, 
pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas 
planificações. 

Figuras geométricas planas 
(triângulo, quadrado, 
retângulo, trapézio e 
paralelogramo): 
reconhecimento e análise 
de características 
 
Congruência de figuras 
geométricas planas 

Trabalho 
Cultura 

Figuras planas: principais características; 

(EFEJA15MA61) Classificar e comparar figuras planas; 
(EFEJA15MA62) Reconhecer figuras congruentes, 
usando sobreposição e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de 
tecnologias digitais. 



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

Trabalho 
Figuras geométricas tridimensionais: 
semelhanças e diferenças (pirâmides e 
prismas) 

(EFEJA15MA63) Associar prismas e pirâmides a suas 
planificações e analisar, nomear e comparar seus 
atributos, estabelecendo relações entre as 
representações planas e espaciais. 

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

Trabalho Polígonos: número de lados; 
(EFEJA15MA64) Reconhecer ângulos retos e não retos 
em figuras poligonais com o uso de dobraduras, 
esquadros ou softwares de geometria. 

Grandezas e 
medidas 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 
comparações e unidades de 
medida não convencionais 

Trabalho 
Medidas de comprimento, massa e 
capacidade; 

(EFEJA15MA65) Comparar comprimentos, 
capacidades ou massas, utilizando termos como mais 
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais 
grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, 
cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar 
objetos de uso cotidiano. 

Medidas de tempo: 
unidades de medida de 
tempo, suas relações e o 
uso do calendário 
 
Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas 
em relógios digitais e 
ordenação de datas 

Tempo 

Medidas de Tempo: manhã, tarde e noite – 
sequência de acontecimento. 
Unidades do Tempo: dia, semana, mês, 
bimestre e ano. 
Uso do Calendário. 
Horário dos eventos – início e término. 

(EFEJA15MA66) Relatar em linguagem verbal ou não 
verbal sequência de acontecimentos relativos a um 
dia, utilizando, quando possível, os horários dos 
eventos. 
(EFEJA15MA67) Reconhecer e relacionar períodos do 
dia, dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 
(EFEJA15MA68) Produzir a escrita de uma data, 
apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da 
semana de uma data, consultando calendários. 
(EFEJA15MA69) Indicar a duração de intervalos de 
tempo entre duas datas, como dias da semana e 
meses do ano, utilizando calendário, para 
planejamentos e organização de agenda. 



Sistema monetário 
brasileiro: reconhecimento 
de cédulas e moedas e 
equivalência de valores 

Trabalho 
Cultura 

Sistema monetário brasileiro; 
Resolução de problemas; 
Valor de cédulas e moedas; 

(EFEJA15MA70) Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro 
para resolver situações simples do cotidiano do 
estudante. 
(EFEJA15MA71) Estabelecer a equivalência de valores 
entre moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver situações cotidianas. 

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

Trabalho 
Grandeza de comprimento: comparação, 
estimativa e medição; 
Problemas simples; 

(EFEJA15MA72) Estimar, medir e comparar 
comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e 
de polígonos, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e 
milímetro) e instrumentos adequados. 

Medida de capacidade e de 
massa: unidades de medida 
não convencionais e 
convencionais (litro, 
mililitro, cm3, grama e 
quilograma) 

Trabalho 
Medida de massa e medida de capacidade; 
Problemas simples; 

(EFEJA15MA73) Estimar, medir e comparar capacidade 
e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de 
medida não padronizadas ou padronizadas (litro, 
mililitro, grama e quilograma). 

Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas 
em relógios digitais e 
ordenação de datas 

Tempo 
Unidade de tempo; 
Relógio digital; 

(EFEJA15MA74) Medir a duração de um intervalo de 
tempo por meio de relógio digital e registrar o horário 
do início e do fim do intervalo. 

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

Trabalho 
Cultura 

Unidade de medida; 
Medidas convencionais; 

(EFEJA15MA75) Reconhecer que o resultado de uma 
medida depende da unidade de medida utilizada. 
(EFEJA15MA76) Escolher a unidade de medida e o 
instrumento mais apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 
(EFEJA15MA77) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, 
centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de 
medida. 



Medidas de capacidade e de 
massa (unidades não 
convencionais e 
convencionais): registro, 
estimativas e comparações 

Trabalho 
Cultura 

Grandezas de Massa: procedimentos de 
medir, estimar e comparar, utilizando as 
unidades de medida convencionais e não 
convencionais: litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama (situações problema). 

(EFEJA15MA78) Estimar e medir capacidade e massa, 
utilizando unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de 
rótulos e embalagens, entre outros. 

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

Tempo 
Unidades do tempo: horas; 
Relação entre horas, minutos, segundos; 

(EFEJA15MA79) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para 
informar os horários de início e término de realização 
de uma atividade e sua duração. 
(EFEJA15MA80) Ler horas em relógios digitais e em 
relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora 
e minutos e entre minuto e segundos. 

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

Trabalho 
Cultura 

Sistema monetário brasileiro; 
Resolução de problemas; 
Compra, venda e troca; 

(EFEJA15MA81) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam a comparação e a equivalência de valores 
monetários do sistema brasileiro em situações de 
compra, venda e troca. 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 
estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e 
de unidades de medida 
convencionais mais usuais 

Trabalho 
Medidas de comprimento, massa e 
capacidades; 
Problemas do cotidiano; 

(EFEJA15MA82) Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas mais 
usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

Áreas de figuras construídas 
em malhas quadriculadas 

Trabalho 
Perímetro e área: medir, comparar e estimar 
área de figuras planas representadas em 
malhas quadriculadas. 

(EFEJA15MA83) Medir, comparar e estimar área de 
figuras planas desenhadas em malha quadriculada, 
pela contagem dos quadradinhos ou de metades de 
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com 
formatos diferentes podem ter a mesma medida de 
área. 



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

Trabalho 
Medidas de tempo: horas; 
Identificação de início e término de tarefas; 

(EFEJA15MA84) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos em situações 
relacionadas ao seu cotidiano, como informar os 
horários de início e término de realização de uma 
tarefa e sua duração. 

Medidas de temperatura 
em grau Celsius: construção 
de gráficos para indicar a 
variação da temperatura 
(mínima e máxima) medida 
em um dado dia ou em uma 
semana 

Trabalho 
Unidades de temperatura: situações 
problemas; 

(EFEJA15MA85) Reconhecer temperatura como 
grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a 
ela associada e utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no 
exterior ou, ainda, em discussões que envolvam 
problemas relacionados ao aquecimento global. 
(EFEJA15MA86) Registrar as temperaturas máxima e 
mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar 
gráficos de colunas com as variações diárias da 
temperatura, utilizando, inclusive, planilhas 
eletrônicas. 

Probabilidade e 
estatística 

Noção de acaso 
 
Análise da ideia de aleatório 
em situações do cotidiano 
 
Análise da ideia de acaso 
em situações do cotidiano: 
espaço amostral 
 
Análise de chances de 
eventos aleatórios 

Trabalho 
Probabilidade; 
Situações problema do cotidiano; 
Análise de eventos aleatórios; 

(EFEJA15MA87) Classificar eventos envolvendo o 
acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez 
aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do 
cotidiano. 
(EFEJA15MA88) Classificar resultados de eventos 
cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito 
prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 
(EFEJA15MA89) Identificar, em eventos familiares 
aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os 
que têm maiores ou menores chances de ocorrência. 
(EFEJA15MA90) Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 



Leitura de tabelas e de gráficos 
de colunas simples 
 
Coleta, classificação e 
representação de dados em 
tabelas simples e de dupla 
entrada e em gráficos de 
colunas 
 
Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada e 
gráficos de barras 
 
Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras e 
colunas e gráficos pictóricos 
 
Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas 

Trabalho 

Tabela simples: registro e leitura; 
Gráfico simples: registro e leitura; 
Tabelas de dupla entrada e gráfico de barras: 
leitura e interpretação; 
Soluções problemas; 

(EFEJA15MA91) Ler dados expressos em tabelas e em 
gráficos de colunas simples. 
(EFEJA15MA92) Comparar informações de pesquisas 
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em 
gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 
compreender aspectos da realidade próxima. 
(EFEJA15MA93) Resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas. 
(EFEJA15MA94) Ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e menor 
frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para 
compreender aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
(EFEJA15MA95) Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou 
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas 
do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 
(EFEJA15MA96) Interpretar dados estatísticos apresentados 
em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes 
a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, 
como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Ciências da Natureza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

4º TERMO / 5º TERMO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

EIXO 

CURRICULAR 
CONTEÚDOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

Matéria e 

energia 

Características dos 

materiais 

 

Propriedades e usos dos 

materiais 

Prevenção de acidentes 

domésticos 

Trabalho 
Propriedade dos materiais; 

Prevenção de acidentes domésticos; 

(EFEJA45CI01) Comparar características de 

diferentes materiais presentes em objetos de 

uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos 

como são descartados e como podem ser 

usados de forma mais consciente. 

(EFEJA45CI02) Discutir os cuidados 

necessários à prevenção de acidentes 

domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, 

eletricidade, produtos de limpeza, 

medicamentos etc.). 

Vida e evolução 
Corpo humano 

Respeito à diversidade 

Cultura 

Trabalho 

Corpo humano – funções; 

Seres vivos no ambiente; 

Órgãos dos sentidos e suas funções; 

Hábitos alimentares e de higiene; 

(EFEJA45CI03) Localizar, nomear e 

representar graficamente (por meio de 

desenhos) partes do corpo humano e explicar 

suas funções. 

(EFEJA45CI04) Discutir as razões pelas quais 

os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos 

antes de comer, escovar os dentes, limpar os 

olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários 

para a manutenção da saúde. 

(EFEJA45CI05) Comparar características 

físicas entre os colegas, reconhecendo a 

diversidade e a importância da valorização, do 

acolhimento e do respeito às diferenças. 



Terra e Universo Escalas de tempo Tempo 
Escalas de tempo; 

Sol como astro que ilumina a Terra; 

(EFEJA45CI06) Identificar e nomear diferentes 

escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 

tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, 

meses e anos. 

(EFEJA45CI07) Selecionar exemplos de como 

a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de 

atividades diárias de seres humanos e de outros 

seres vivos. 

Vida e evolução 

Seres vivos no ambiente 

Plantas 

 

Características e 

desenvolvimento dos 

animais 

Cultura 
Importância e função das plantas; 

Importância da água e da luz para os seres vivos; 

(EFEJA45CI08) Investigar a importância da 

água e da luz para a manutenção da vida de 

plantas em geral. 

(EFEJA45CI09) Identificar as principais partes 

de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e 

frutos) e a função desempenhada por cada uma 

delas, e analisar as relações entre as plantas, o 

ambiente e os demais seres vivos. 

(EFEJA45CI10) Descrever e comunicar as 

alterações que ocorrem desde o nascimento em 

animais de diferentes meios terrestres ou 

aquáticos, inclusive o homem. 

Terra e Universo 

Movimento aparente do 

Sol no céu 

O Sol como fonte de luz 

e calor 

Características da Terra 

Observação do céu 

Cultura 

Tempo 

O sol como fonte de luz e calor - Radiação Solar; 

Posição do sol e sua influência na vida humana; 

(EFEJA45CI11) Comparar o efeito da radiação 

solar (aquecimento e reflexão) em diferentes 

tipos de superfície (água, areia, solo, 

superfícies escura, clara e metálica etc.). 

(EFEJA45CI12) Identificar características da 

Terra (como seu formato esférico, a presença 

de água, solo etc.), com base na observação, 

manipulação e comparação de diferentes 

formas de representação do planeta (mapas, 

globos, fotografias etc.). 

(EFEJA45CI13) Observar, identificar e 

registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em 

que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão 

visíveis no céu. 



Matéria e 

energia 

Produção de som 

Efeitos da luz nos 

materiais 

Saúde auditiva e visual 

Trabalho 
Poluição visual e auditiva e suas consequências na 

saúde; 

(EFEJA45CI14) Discutir hábitos necessários 

para a manutenção da saúde auditiva e visual 

considerando as condições do ambiente em 

termos de som e luz. 

Terra e Universo Usos do solo Trabalho 

A importância do solo para a agricultura e para a vida, 

analisando os solos mais propícios para o plantio das 

diferentes culturas locais; 

 

(EFEJA45CI15) Comparar diferentes amostras 

de solo do entorno da escola com base em 

características como cor, textura, cheiro, 

tamanho das partículas, permeabilidade etc. 

(EFEJA45CI16) Identificar os diferentes usos 

do solo (plantação e extração de materiais, 

dentre outras possibilidades), reconhecendo a 

importância do solo para a agricultura e para a 

vida. 

Vida e evolução 

Cadeias alimentares 

simples 

Microrganismos 

Trabalho 

Cadeia Alimentar simples 

Microrganismos 

Saúde Pública 

(EFEJA45CI17) Analisar e construir cadeias 

alimentares simples, reconhecendo a posição 

ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o 

papel do Sol como fonte primária de energia na 

produção de alimentos. 

(EFEJA45CI18) Descrever e destacar 

semelhanças e diferenças entre o ciclo da 

matéria e o fluxo de energia entre os 

componentes vivos e não vivos de um 

ecossistema. 

(EFEJA45CI19) Relacionar a participação de 

fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo a importância 

ambiental desse processo. 

(EFEJA45CI20) Verificar a participação de 

microrganismos na produção de alimentos, 

combustíveis, medicamentos, entre outros. 

(EFEJA45CI21) Propor, a partir do 

conhecimento das formas de transmissão de 

alguns microrganismos (vírus, bactérias e 

protozoários), atitudes e medidas adequadas 

para prevenção de doenças a eles associadas. 



Terra e Universo 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos 

cíclicos e cultura 

Trabalho 

Tempo 

Posição do sol 

Calendários 

Fenômenos cíclicos e cultura 

(EFEJA45CI22) Identificar os pontos cardeais, 

com base no registro de diferentes posições 

relativas do Sol e da sombra de uma vara 

(gnômon). 

(EFEJA45CI23) Associar os movimentos 

cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo 

regulares e ao uso desse conhecimento para a 

construção de calendários em diferentes 

culturas. 

Matéria e 

energia 

Propriedades físicas dos 

materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

 Reciclagem 

Trabalho 

Cultura 

Estados físicos da água 

Ciclo hidrológico e sua influência no equilíbrio da vida 

humana 

Consumo consciente 

Soluções tecnológicas 

(EFEJA45CI24) Aplicar os conhecimentos 

sobre as mudanças de estado físico da água 

para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas 

implicações na agricultura, no clima, na 

geração de energia elétrica, no provimento de 

água potável e no equilíbrio dos ecossistemas 

regionais (ou locais). 

(EFEJA45CI25) Selecionar argumentos que 

justifiquem a importância da cobertura vegetal 

para a manutenção do ciclo da água, a 

conservação dos solos, dos cursos de água e da 

qualidade do ar atmosférico. 

(EFEJA45CI26) Identificar os principais usos 

da água e de outros materiais nas atividades 

cotidianas para discutir e propor formas 

sustentáveis de utilização desses recursos. 

(EFEJA45CI27) Construir propostas coletivas 

para um consumo mais consciente e criar 

soluções tecnológicas para o descarte adequado 

e a reutilização ou reciclagem de materiais 

consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 



Vida e evolução 

Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os 

sistemas digestório, 

respiratório e 

circulatório 

Trabalho 

Cultura 

Nutrição 

Hábitos Alimentares 

(EFEJA45CI28) Organizar um cardápio 

equilibrado com base nas características dos 

grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas 

necessidades individuais (atividades realizadas, 

idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde 

do organismo. 

(EFEJA45CI29) Discutir 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.). 

Terra e Universo 

Constelações e mapas 

celestes 

Movimento de rotação 

da Terra 

Periodicidade das fases 

da Lua 

Instrumentos óticos 

Cultura 

Características da Terra 

Observação do céu 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos cíclicos e cultura 

Sistema solar e seus planetas 

O uso dos instrumentos óticos. 

(EFEJA45CI30) Associar o movimento diário 

do Sol e das demais estrelas no céu ao 

movimento de rotação da Terra. 

(EFEJA45CI31) Concluir sobre a periodicidade 

das fases da Lua, com base na observação e no 

registro das formas aparentes da Lua no céu ao 

longo de, pelo menos, dois meses. 
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EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

4º TERMO / 5º TERMO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
EIXO CURRICULAR CONTEÚDOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

O modo de vida em diferentes 

lugares. 

 

Situações de convívio em 

diferentes lugares. 

Cultura 

Tempo 

Bairros; 

Tipos de moradia; 

A escola; 

(EFEJA45GE01) Descrever 

características observadas de seus 

lugares de vivência (moradia, escola 

etc.) e identificar semelhanças e 

diferenças entre esses lugares. 

(EFEJA45GE02) Identificar e relatar 

semelhanças e diferenças de usos do 

espaço público (praças, parques) para o 

lazer e diferentes manifestações. 

Conexões e escalas 
Ciclos Naturais e a vida 

cotidiana 
Tempo 

Dia e noite; 

Manhã, tarde e noite; 

Tempo atmosférico, símbolos de 

representação do tempo; 

Estações do ano / Clima 

(EFEJA45GE03) Observar e descrever 

ritmos naturais (dia e noite, variação de 

temperatura e umidade etc.) em 

diferentes escalas espaciais e 

temporais, comparando a sua realidade 

com outras. 

Mundo do trabalho 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes no seu dia a dia 

Trabalho 

Tempo 
Trabalho e tecnologia 

(EFEJA45GE04) Descrever e comparar 

diferentes tipos de moradia ou objetos 

de uso cotidiano (ferramentas, roupas, 

mobiliários), considerando técnicas e 

materiais utilizados em sua produção. 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes no seu dia a dia 

 

Trabalho no campo e na cidade 

Trabalho 

Tempo 

Trabalho / Profissões; 

Tecnologia; 

Zona Urbana / Zona Rural 

(EFEJA45GE05) Descrever atividades 

de trabalho relacionadas com o dia a 

dia da sua comunidade. 

(EFEJA45GE06) Comparar as 

características do trabalho no campo e 

na cidade. 



Formas de representação 

e pensamento espacial 
Pontos de referência Tempo 

Mapas; 

Localização espacial; 

(EFEJA45GE07) Elaborar e utilizar 

mapas simples para localizar elementos 

do local de vivência, considerando 

referenciais espaciais (frente e atrás, 

esquerda e direita, em cima e embaixo, 

dentro e fora) e tendo o corpo como 

referência. 

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

Riscos e cuidados nos meios de 

transporte e de comunicação 
Tempo Meios de transporte e comunicação 

(EFEJA45GE08) 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. 

Conexões e escalas 

 

Formas de representação 

e pensamento espacial 

 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 

Experiências da comunidade no 

tempo e no espaço 

 

Mudanças e permanências 

 

 

Mapas e imagens de satélite 

 

Conservação e degradação da 

natureza 

Tempo 

Cultura 

Hábitos e costumes; 

Paisagem natural e modificada; 

(EFEJA45GE09) Reconhecer 

semelhanças e diferenças nos hábitos, 

nas relações com a natureza e no modo 

de viver de pessoas em diferentes 

lugares. 

(EFEJA45GE10) Analisar mudanças e 

permanências, comparando imagens de 

um mesmo lugar em diferentes tempos. 

(EFEJA45GE11) Analisar 

transformações de paisagens nas 

cidades, comparando sequência de 

fotografias, fotografias aéreas e 

imagens de satélite de épocas 

diferentes. 

(EFEJA45GE12) Identificar as 

características das paisagens naturais e 

antrópicas (relevo, cobertura vegetal, 

rios etc.) no ambiente em que vive, 

bem como a ação humana na 

conservação ou degradação dessas 

áreas. 



Mundo do trabalho 

 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 

Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes 

 

Os usos dos recursos naturais: 

solo e água no campo e na 

cidade 

 

Matéria prima e indústria 

 

Impactos das atividades 

humanas 

Trabalho 

Tempo 

Setores da economia; 

Recursos Naturais; 

(EFEJA45GE13) Descrever as atividades 

extrativas (minerais, agropecuárias e 

industriais) de diferentes lugares, 

identificando os impactos ambientais. 

(EFEJA45GE14) Reconhecer a 

importância do solo e da água para a vida, 

identificando seus diferentes usos 

(plantação e extração de materiais, entre 

outras possibilidades) e os impactos desses 

usos no cotidiano da cidade e do campo. 

(EFEJA45GE15) Identificar alimentos, 

minerais e outros produtos cultivados e 

extraídos da natureza, comparando as 

atividades de trabalho em diferentes 

lugares. 

(EFEJA45GE16) Investigar os usos dos 

recursos naturais, com destaque para os 

usos da água em atividades cotidianas 

(alimentação, higiene, cultivo de plantas 

etc.), e discutir os problemas ambientais 

provocados por esses usos. 

(EFEJA45GE17) Identificar os cuidados 

necessários para utilização da água na 

agricultura e na geração de energia de 

modo a garantir a manutenção do 

provimento de água potável. 

(EFEJA45GE18) Comparar impactos das 

atividades econômicas urbanas e rurais 

sobre o ambiente físico natural, assim 

como os riscos provenientes do uso de 

ferramentas e máquinas. 

Formas de representação 

e pensamento espacial 

Localização, orientação e 

representação espacial 
Tempo Orientação espacial; 

 

(EFEJA45GE19) Aplicar princípios de 

localização e posição de objetos 

(referenciais espaciais, como frente e 

atrás, esquerda e direita, em cima e 

embaixo, dentro e fora) por meio de 

representações espaciais da sala de aula 

e da escola. 



O sujeito e seu lugar no 

mundo 

A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças 

Tempo 

Cultura 

Urbano e Rural: as relações entre o 

campo e a cidade; inter-relações 

culturais, sociais e econômicas;  

(EFEJA45GE20) Identificar e 

comparar aspectos culturais dos grupos 

sociais de seus lugares de vivência, seja 

na cidade, seja no campo. 

(EFEJA45GE21) Identificar, em seus 

lugares de vivência, marcas de 

contribuição cultural e econômica de 

grupos de diferentes origens. 

(EFEJA45GE22) Reconhecer os 

diferentes modos de vida de povos e 

comunidades tradicionais em distintos 

lugares. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 
Produção, circulação e consumo 

Tempo 

Cultura 

Trabalho 

Lixo; 

Reciclagem; 

Meio Ambiente; 

Hábitos de vida; 

(EFEJA45GE23) Relacionar a 

produção de lixo doméstico ou da 

escola aos problemas causados pelo 

consumo excessivo e construir 

propostas para o consumo consciente, 

considerando a ampliação de hábitos de 

redução, reuso e reciclagem/ descarte 

de materiais consumidos em casa, na 

escola e/ou no entorno. 

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

Território e diversidade cultural 
Tempo 

Cultura 

Diversidade cultural e formação do povo 

brasileiro; 

(EFEJA45GE24) 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. 

Processos migratórios no Brasil 
Cultura 

Trabalho 

Movimentos migratórios e a formação 

da sociedade brasileira; 

(EFEJA45GE25) Descrever processos 

migratórios e suas contribuições para a 

formação da sociedade brasileira. 



Instâncias do poder público e 

canais de participação social 
Trabalho Esferas do poder público; 

(EFEJA45GE26) 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. 

Conexões e escalas 

 

O sujeito e seu lugar no 

mundo 

Unidades político-

administrativas do Brasil 
Tempo 

Divisão política do Brasil e suas regiões; 

Mapas; 

(EFEJA45GE27) Distinguir unidades 

político-administrativas oficiais 

nacionais (Distrito, Município, 

Unidade da Federação e grande 

região), suas fronteiras e sua 

hierarquia, localizando seus lugares de 

vivência. 

Territórios étnico-culturais 

 

Diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e desigualdades 

sociais 

Cultura 

Trabalho 

Territórios e diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais; 

(EFEJA45GE28) 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. 

(EFEJA45GE29) Identificar diferenças 

étnico-raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais entre grupos em 

diferentes territórios. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 

Qualidade ambiental 

 

Diferentes tipos de poluição 

Trabalho 

Cultura 
Tipos de poluição; 

(EFEJA45GE30) Reconhecer e 

comparar atributos da qualidade 

ambiental e algumas formas de 

poluição dos cursos de água e dos 

oceanos (esgotos, efluentes industriais, 

marés negras etc.). 

(EFEJA45GE31) Identificar e 

descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da 

residência (lixões, indústrias poluentes, 

destruição do patrimônio histórico 

etc.), propondo soluções (inclusive 

tecnológicas) para esses problemas. 



Gestão pública da qualidade de 

vida 

Trabalho 

Cultura 
Direitos do cidadão; 

(EFEJA45GE32) Identificar órgãos do 

poder público e canais de participação 

sociais 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Ciências Humanas: História 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

4º TERMO / 5º TERMO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO EIXO CURRICULAR CONTEÚDOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

Mundo pessoal: 

meu lugar no 

mundo 

As fases da vida e a ideia de 

temporalidade (passado, presente, 

futuro) 

 

As diferentes formas de organização da 

família e da comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de amizade 

 

A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos 

Tempo 

Cultura 

História de vida; 

Meu nome; 

Documentos pessoais; 

Noções de tempo histórico; 

Família, escola e comunidade; 

Diferentes formações familiares; 

(EFEJA45HI01) Identificar aspectos do seu 

crescimento por meio do registro das lembranças 

particulares ou de lembranças dos membros de sua 

família e/ou de sua comunidade. 

(EFEJA45HI02) Identificar a relação entre as suas 

histórias e as histórias de sua família e de sua 

comunidade. 

(EFEJA45HI03) Descrever e distinguir os seus papéis 

e responsabilidades relacionados à família, à escola e à 

comunidade. 

(EFEJA45HI04) Conhecer as histórias da família e da 

escola e identificar o papel desempenhado por 

diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

(EFEJA45HI05) Identificar mudanças e permanências 

nas formas de organização familiar. 

A comunidade e 

seus registros 

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros 

de experiências pessoais e da 

comunidade no tempo e no espaço 

 

Formas de registrar e narrar histórias 

(marcos de memória materiais e 

imateriais) 

 

O tempo como medida 

Tempo 
Tempo histórico; 

Registro de documentos e memórias; 

(EFEJA45HI06) Selecionar e compreender o 

significado de objetos e documentos pessoais como 

fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, 

familiar, escolar e comunitário. 

(EFEJA45HI07) Selecionar objetos e documentos 

pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e 

compreender sua função, seu uso e seu significado. 

(EFEJA45HI08) Identificar e organizar, 

temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções 

relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo 

tempo e depois). 

(EFEJA45HI09) Identificar e utilizar diferentes 

marcadores do tempo presentes na comunidade, como 

relógio e calendário. 



As formas de 

registrar as 

experiências da 

comunidade 

As fontes: relatos orais, objetos, imagens 

(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, 

escrita, tecnologias digitais de 

informação e comunicação e inscrições 

nas paredes, ruas e espaços sociais 

Tempo 

Cultura 

A família de ontem e de hoje; 

Objetos de memória da família; 

Registros e documentos; 

(EFEJA45HI10) Reconhecer histórias da família e/ou 

da comunidade registradas em diferentes fontes. 

(EFEJA45HI11) Identificar objetos e documentos 

pessoais que remetam à própria experiência no âmbito 

da família e/ou da comunidade, discutindo as razões 

pelas quais alguns objetos são preservados e outros são 

descartados. 

O trabalho e a 

sustentabilidade na 

comunidade 

A sobrevivência e a relação com a 

natureza 
Trabalho Trabalho e ambiente; 

(EFEJA45HI12) Identificar diferentes formas de 

trabalho existentes na comunidade em que vive, seus 

significados, suas especificidades e importância. 

(EFEJA45HI13) Identificar impactos no ambiente 

causados pelas diferentes formas de trabalho existentes 

na comunidade em que vive. 

As pessoas e os 

grupos que 

compõem a cidade 

e o município 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos 

sociais e étnicos que compõem a cidade 

e os municípios: os desafios sociais, 

culturais e ambientais do lugar onde vive 

 

Os patrimônios históricos e culturais da 

cidade e/ou do município em que vive 

Cultura 

Tempo 

História e formação do município; 

Patrimônio histórico e cultural do 

município; 

(EFEJA45HI14) Identificar os grupos populacionais 

que formam a cidade, o município e a região, as 

relações estabelecidas entre eles e os eventos que 

marcam a formação da cidade, como fenômenos 

migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, 

estabelecimento de grandes empresas etc. 

(EFEJA45HI15) Identificar e comparar pontos de vista 

em relação a eventos significativos do local em que 

vive, aspectos relacionados a condições sociais e à 

presença de diferentes grupos sociais e culturais, com 

especial destaque para as culturas africanas, indígenas 

e de migrantes. 

(EFEJA45HI16) Identificar os patrimônios históricos e 

culturais de sua cidade ou região e discutir as razões 

culturais, sociais e políticas para que assim sejam 

considerados. 

O lugar em que 

vive 

A produção dos marcos da memória: os 

lugares de memória (ruas, praças, 

escolas, monumentos, museus etc.) 

 

A produção dos marcos da memória: a 

cidade e o campo, aproximações e 

diferenças 

Cultura Espaço urbano e espaço rural; 

 

(EFEJA45HI17) Identificar os registros de memória na 

cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), 

discutindo os critérios que explicam a escolha desses 

nomes. 

(EFEJA45HI18) Identificar modos de vida na cidade e 

no campo no presente, comparando-os com os do 

passado. 



A noção de espaço 

público e privado 

A cidade, seus espaços públicos e 

privados e suas áreas de conservação 

ambiental 

 

A cidade e suas atividades: trabalho, 

cultura e lazer 

Trabalho 

Cultura 

Espaço público e privado; 

Trabalho urbano e trabalho rural; 

(EFEJA45HI19) Mapear os espaços públicos no lugar 

em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios 

da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e 

identificar suas funções. 

(EFEJA45HI20) Identificar diferenças entre formas de 

trabalho realizadas na cidade e no campo, 

considerando também o uso da tecnologia nesses 

diferentes contextos. 

(EFEJA45HI21) Comparar as relações de trabalho e 

lazer do presente com as de outros tempos e espaços, 

analisando mudanças e permanências. 

Transformações e 

permanências nas 

trajetórias dos 

grupos humanos 

A ação das pessoas, grupos sociais e 

comunidades no tempo e no espaço: 

nomadismo, agricultura, escrita, 

navegações, indústria, entre outras 

Cultura 

Trabalho 

Tempo 

Transformações sociais ao longo do 

tempo; 

(EFEJA45HI22) Identificar mudanças e permanências 

ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes 

marcos da história da humanidade (nomadismo, 

desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação 

da indústria etc.). 

Circulação de 

pessoas, produtos e 

culturas 

A circulação de pessoas e as 

transformações no meio natural 

Tempo 

Trabalho 
Impactos ambientais; 

(EFEJA45HI23) Relacionar os processos de ocupação 

do campo a intervenções na natureza, avaliando os 

resultados dessas intervenções. 

O mundo da tecnologia: a integração de 

pessoas e as exclusões sociais e culturais 

Tempo 

Trabalho 
Meios de comunicação: ontem e hoje; 

(EFEJA45HI24) Identificar as transformações 

ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, 

imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais 

tecnologias digitais de informação e comunicação) e 

discutir seus significados para os diferentes grupos ou 

estratos sociais. 

As questões 

históricas relativas 

às migrações 

Os processos migratórios para a 

formação do Brasil: os grupos indígenas, 

a presença portuguesa e a diáspora 

forçada dos africanos. 

Os processos migratórios do final do 

século XIX e início do século XX no 

Brasil. 

As dinâmicas internas de migração no 

Brasil a partir dos anos 1960 

Cultura 

Tempo 

Movimentos migratórios e a formação 

da sociedade brasileira; 

(EFEJA45HI25) Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira. 



Povos e culturas: 

meu lugar no 

mundo e meu 

grupo social 

As formas de organização social e 

política: a noção de Estado 

 

Cidadania, diversidade cultural e 

respeito às diferenças sociais, culturais e 

históricas 

Cultura 

Tempo 

Organização político-social; 

Ética e cidadania; 

Direitos humanos; 

(EFEJA45HI26) Identificar os mecanismos de 

organização do poder político com vistas à 

compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas 

de ordenação social. 

(EFEJA45HI27) Associar a noção de cidadania com os 

princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos. 

(EFEJA45HI28) Associar o conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos povos e das sociedades, 

compreendendo-o como conquista histórica. 

Mundo pessoal: eu, 

meu grupo social e 

meu tempo 

 

Registros da 

história: 

linguagens e 

culturas 

A escola, sua representação espacial, sua 

história e seu papel na comunidade 

 

As tradições orais e a valorização da 

memória 

 

O surgimento da escrita e a noção de 

fonte para a transmissão de saberes, 

culturas e histórias 

Cultura 

Tempo 

Comunicação e registro histórico: fatos 

e datas; 

(EFEJA45HI29) Reconhecer o significado das 

comemorações e festas escolares, diferenciando-as das 

datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da 

comunidade. 

(EFEJA45HI30) Comparar o uso de diferentes 

linguagens e tecnologias no processo de comunicação 

e avaliar os significados sociais, políticos e culturais 

atribuídos a elas. 

(EFEJA45HI31) Identificar formas de marcação da 

passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo 

os povos indígenas originários e os povos africanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Linguagens: Vivências Artísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

4º TERMO / 5º TERMO 

LINGUAGEM 

ARTÍSTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

EIXO 

CURRICULAR 
CONTEÚDOS / PROCEDIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

Artes Visuais 

Contextos e práticas 
Cultura 

Tempo 

Formas das Artes visuais: tradicionais e 

contemporâneas; 

Diferentes gêneros da arte; 

(EFEJA45AR01) Identificar e apreciar formas distintas das 

artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Elementos da 

linguagem 

Cultura 

Tempo 

Elementos da linguagem visual; 

Cores - estudo das cores; 

(EFEJA45AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento etc.). 

Matrizes estéticas e 

culturais 

Cultura 

Tempo 

Manifestações artísticas locais, regionais 

e nacionais; 

(EFEJA45AR03) Reconhecer e analisar a influência de 

distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas 

manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 

nacionais. 

Materialidades 
Cultura 

Tempo 

Experimentação das diferentes formas de 

expressão artísticas; 

(EFEJA45AR04) Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia 

etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de criação 
Cultura 

Tempo 

Desenhos orientados ou não; 

Leitura e releitura de obras de arte; 

Experimentação de materiais diversos; 

(EFEJA45AR05) Experimentar a criação em artes visuais de 

modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade. 

(EF45AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos plurais. 

Sistemas da linguagem 
Cultura 

Tempo 

Visitas guiadas a espaços de divulgação 

das artes visuais e demais expressões 

artísticas; 

(EFEJA45AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema 

das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, 

artesãos, curadores etc.). 

Dança Contextos e práticas 
Cultura 

Tempo 

Manifestações da dança em diferentes 

espaços: local ou regional; 

Manifestações culturais; 

(EFEJA45AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de 

manifestações da dança presentes em diferentes contextos, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório corporal. 



Elementos da 

linguagem 

Cultura 

Tempo 

Expressão corporal; 

Movimento expressivo; 

Dança em culturas diferentes; 

(EFEJA45AR09) Estabelecer relações entre as partes do 

corpo e destas com o todo corporal na construção do 

movimento dançado. 

Música 

Contextos e práticas 
Cultura 

Tempo 

Formas e gêneros de expressão musical; 

Funções da música em diferentes 

contextos; 

(EFEJA45AR10) Identificar e apreciar criticamente diversas 

formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e 

analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida 

cotidiana. 

Materialidades 
Cultura 

Tempo 

Apreciação da música; 

Pesquisa de sons vocais e corporais; 

Criação e exploração de sons; 

(EFEJA45AR11) Explorar fontes sonoras diversas, como as 

existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), 

na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

Teatro Contextos e práticas 
Cultura 

Tempo 

História do teatro; 

Teatro de rua, em espaços públicos; 

(EFEJA45AR12) Reconhecer e apreciar formas distintas de 

manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, 

aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando 

a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório ficcional. 

Artes integradas 

Processos de criação 
Cultura 

Tempo 

Expressão a partir das diferentes 

dimensões  

das linguagens artísticas 

(EFEJA45AR13) Reconhecer e experimentar, em projetos 

temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens 

artísticas. 

Patrimônio cultural 
Cultura 

Tempo 

Patrimônio cultural; 

Cultura indígena e africana; 

(EFEJA45AR14) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 

brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

Arte e tecnologia 
Cultura 

Tempo 

Tecnologias digitais e o processo de 

criação artística; 

(EFEJA45AR15) Explorar diferentes tecnologias e recursos 

digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações 

em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de 

criação artística. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Linguagens: Cultura Corporal do Movimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJA - FUNDAMENTAL I 

MATRIZ CURRICULAR DE CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE BAURU 

4º TERMO / 5º TERMO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

EIXO 

CURRICULAR 
CONTEÚDOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

Brincadeiras e jogos 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes 

no contexto comunitário e 

regional 

Cultura 
Resgate de jogos e brincadeiras 

vivenciadas no contexto familiar 

(EFEJA45EF01BRU) Identificar, reconhecer e 

valorizar diferentes brincadeiras e jogos da 

cultura popular, respeitando as diferenças 

culturais e individuais.  

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil         

Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena e africana 

Cultura 

Jogos e brincadeiras que fazem parte da 

construção social, cultural, histórica e de 

gênero visando o desenvolvimento 

integral do ser humano. 

(EFEJA45EF02BRU) Identificar, reconhecer e 

valorizar diferentes brincadeiras e jogos 

populares do Brasil, e das matrizes indígenas e 

africanas.  

Esportes Noções sobre o esporte Cultura 

A história dos esportes; a relação entre 

jogo e esporte; as dimensões sociais do 

esporte 

(EFEJA45EF03BRU) Conhecer e identificar os 

conceitos de jogo e esporte e sua influência nas 

diferentes dimensões sociais. 

Ginástica 

Ginástica Geral Trabalho 
Conhecimentos sobre o corpo e 

movimento; Cuidados com o corpo 

(EFEJA45EF04BRU) Compreender o conceito de 

atividade física e exercício físico e sua 

importância para a promoção da saúde. 

Ginástica e 

Desenvolvimento Humano 

Trabalho 

Cultura 

Atividade física, saúde, lazer e qualidade 

de vida; Educação Alimentar 

(EFEJA45EF05BRU) Conhecer e refletir a 

respeito dos benefícios das práticas regulares da 

atividade / exercício físico, alimentação saudável 

para a promoção da saúde e qualidade de vida.  

Dança 

Danças do contexto 

comunitário e regional 
Cultura 

Valorização da cultura popular e suas 

diferentes manifestações 

(EFEJA45EF06BRU) Identificar, reconhecer e 

aprofundar as diferentes manifestações rítmicas 

do contexto comunitário e regional.  

Danças do Brasil 

Danças de matriz indígena 

e africana 

Cultura 

Valorização da cultura indígena e 

africana. Atividade com música 

(brincadeiras ritmicas e expressivas),  

(EFEJA45EF07BRU) Identificar, experimentar e 

valorizar as danças populares brasileiras e de 

matrizes indígenas e africanas.  

 



MATERIAL COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Comum para o Ensino Fundamental 

Municipal - 20161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Texto produzido coletivamente por integrantes do Sistema Municipal de 

Ensino de Bauru e diversos colaboradores. Publicado em 2016 e tomado como 

referência pelas Unidades Escolares Municipais da cidade. Em que pese a 

nova matriz curricular, ora apresentada, optou-se por manter os textos 

orientadores como referência à prática pedagógica. 
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Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele 

me adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo 
sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, 
mas participar de práticas com ela coerentes. 

 
Paulo Freire 
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screvo este prefácio tomada por um profundo sentimento de 

respeito e admiração por toda a equipe envolvida neste valioso 

trabalho. Em tempos de desprezo pela teoria, de empobrecimento e 

desvalorização da escola e dos trabalhadores da educação, de 

concepções individualizantes e a-históricas de homem, sociedade e 

educação, é especialmente relevante esta demonstração de que, 

mesmo em face de obstáculos de toda ordem, o pensamento crítico 

ainda é possível. 

Trata-se de uma produção de qualidade excepcional porque reúne 

vários atributos admiráveis. 

Inicio destacando sua importância como expressão da viabilidade 

de constituição de um currículo consistente para um sistema público 

de ensino. 

A educação brasileira tem sido marcada pela exclusão sistemática 

das crianças e jovens mais pobres. A falta de oportunidades de 

acesso, especialmente nas regiões mais pobres, característica dos 

primeiros tempos, deu lugar mais adiante a elevados níveis de 

evasão e repetência, expressivos da desigualdade de condições de 

permanência em nossas escolas. Atualmente, a mesma exclusão se 

revela de modo bastante perverso: a permanência nas escolas,  por  
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longos períodos de tempo, de 

crianças e jovens que nunca 

chegam a se apropriar de fato 

dos conteúdos escolares.  

Para romper com as práticas 

e valores excludentes que vem 

produzindo e legitimando índices 

educacionais inaceitáveis como 

se fossem resultado de 

incapacidades dos próprios 

alunos e suas famílias, é preciso 

ensinar e ensinar bem. E esta é 

a grande aposta deste currículo: 

orientado por um compromisso 

ético com a emancipação 

humana e fundamentado na 

compreensão das relações entre 

práticas pedagógicas e 

processos psicológicos que 

configuram o encontro do sujeito 

humano com a educação 

escolar, constitui-se em 

instrumento da elevação da 

qualidade do ensino. 

O segundo ponto que merece 

destaque é a busca consciente e 

articulada pelo aporte da 

Pedagogia Histórico Crítica 

sistematizada por Demerval 

Saviani e da Psicologia Histórico 

Cultural, importante conjunto 

teórico desenvolvido inicialmente 

por Lev Semenovich Vigotski, 

Alexei Nikolaievich Leontiev e 

Alexander Romanovich Luria. No 

encontro destas teorias, emerge 

a compreensão de que a 

educação escolar deve produzir 

em cada indivíduo singular a 

humanidade produzida pelo 

conjunto dos homens, sendo 

capaz de orientar o 

desenvolvimento e reestruturar 

as funções psicológicas em toda 

a sua amplitude.  

As funções psicológicas 

superiores desenvolvem-se por 

meio de processos de 

objetivação e apropriação da 

cultura humana que se 

constituem no interior das 

relações que os indivíduos 

estabelecem com o contexto 

histórico no qual estão inseridos. 

Em seu processo de 

desenvolvimento o homem 

aprende a ser homem na 

relação com outros homens. Tal 

concepção é condição 

fundamental para pensarmos a 

educação escolar como um 

espaço potencialmente capaz de 

garantir as aprendizagens dos 

conhecimentos científicos 

necessários a este processo de 

humanização.  

Para oferecer as mediações 

adequadas, as práticas 



Prefácio  

 

 

pedagógicas devem se voltar 

para a zona de desenvolvimento 

próximo, proximal ou iminente 

dos alunos considerando as 

características que são 

produzidas de modos diversos 

em cada período de 

desenvolvimento. Durante boa 

parte do ensino fundamental é 

dominante a atividade de 

estudo, a qual possibilita o 

desenvolvimento de novas 

capacidades e funções 

psíquicas. Entretanto, os alunos 

ingressantes e aqueles que 

finalizam esta etapa da 

escolarização se encontram em 

períodos de transição: os 

primeiros, em transição da 

atividade de jogo para a 

atividade de estudo, e os 

últimos, da atividade de estudo 

para a comunicação íntima e 

pessoal, que possibilita o 

desenvolvimento do pensamento 

abstrato por meio da utilização 

de conceitos. Já os alunos do 

EJA encontram-se 

preponderantemente no período 

marcado pela atividade de 

trabalho.   Este currículo foi 

organizado tendo como 

referência a estrutura da 

atividade guia ou principal de 

cada período, e por isto sua 

implementação poderá contribui 

para que os alunos construam 

motivos e necessidades de 

aprendizagem. 

Podemos afirmar em síntese 

que esta compreensão das 

relações entre aprendizagem e 

desenvolvimento no interior de 

uma concepção crítica do 

processo de formação dos 

indivíduos assegurou a 

consistência necessária para 

orientar a organização deste 

currículo de modo a dar conta 

das questões cruciais do 

processo educativo: o que 

ensinar, como ensinar, para que 

ensinar e para quem ensinar. É 

esta consistência que se revela 

ao longo dos capítulos, nos 

quais se apresentam de modo 

articulado os fundamentos 

teóricos, os fundamentos 

metodológicos, os conteúdos 

interdisciplinares e o currículo 

das áreas de conhecimento. 

Como decorrência dos 

referenciais utilizados, emerge o 

terceiro mérito deste currículo: 

ele coloca a educação escolar e 

os professores em seu devido 

lugar. A educação escolar como 

condição para que as novas 

gerações se apropriem das 

expressões mais desenvolvidas 

da cultura humana que são 

decisivas                 para          o  
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desenvolvimento intelectual, já que o antecipa, atuando em áreas 

nas quais as possibilidades da criança ainda não estão inteiramente 

organizadas. Os professores como elementos mediadores 

fundamentais e insubstituíveis no processo de humanização.    

É também digno de nota que este currículo, diferente de muitos 

outros, não foi escrito por especialistas em seus gabinetes. Ele é 

produto, desde a primeira versão em 2012, de um vigoroso 

movimento de reflexão e estudo que possibilitou a participação 

efetiva de docentes do sistema municipal e de universidades, 

gestores, coordenadores pedagógicos e equipe da Secretaria 

Municipal de Educação.  

Esta vontade coletiva organizada em prol da defesa da educação 

de qualidade corporificada nesta produção representa uma grande 

conquista no âmbito das políticas públicas educacionais no 

município porque doravante certamente será muito mais difícil a 

imposição de decisões arbitrárias de governos e governantes, que 

desconsiderem as reais necessidades das escolas e dos 

trabalhadores da educação.  

Destaco ainda a eleição acertada da gestão democrática e 

coletiva do trabalho na escola como ponto de partida para a 

construção de projetos políticos pedagógicos capazes de sustentar 

processos educativos qualitativamente superiores.  

Olho para este currículo com o olhar afetivo de quem sempre 

participou de algum modo deste processo de construção nas três 

últimas décadas e desejo que esta bela expressão de processos 

históricos de lutas em prol de um sistema de educação municipal 

público de qualidade se torne viva nas escolas, se consolide e 

frutifique pelas mãos de professores, servidores não docentes, 

gestores, familiares e estudantes.    

O término desta etapa deve ser comemorado mas com a 

consciência de que a caminhada está apenas começando. Muitos 

obstáculos e desafios estão por vir, mas estou certa de que poderão 

ser enfrentados se todos compreenderem em sua radicalidade os 

fundamentos e finalidades deste currículo e mantiverem a aposta na 
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força revolucionária do pensamento crítico, sabendo que ele pode 

se corporificar em projetos político pedagógicos fundamentados em 

valores como justiça social, solidariedade, igualdade, liberdade e 

autonomia. 

Finalizo agradecendo a honra de prefaciar esta produção e 

parabenizando o Prefeito Municipal de Bauru, Rodrigo Agostinho, a 

Secretária Municipal de Educação Profa. Dra. Vera Casério e toda a 

equipe que enfrentou as dificuldades com maturidade e coragem. 

Parabenizo em especial Fernanda Carneiro Bechara Fantin, a Prof.ª 

Drª Flávia da Silva Ferreira Asbahr e o Prof. Ms. Afonso Mancuso 

de Mesquita que assumiram a coordenação de todo o processo com 

competência e compromisso tornando este avanço possível.   

 

Profa. Dra. Marisa Eugênia Melillo Meira 

Professora aposentada do Departamento de Psicologia da Unesp, 

campus de Bauru.  

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Bauru. 
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Afonso Mancuso de Mesquita 

Fernanda Carneiro Bechara Fantin 

Flávia da Silva Ferreira Asbahr 

 

 

Este currículo é o resultado de um processo de construção que 

remonta ao início dos anos 2000, quando a Secretaria Municipal de 

Educação de Bauru (SME) e o Departamento de Psicologia da 

Unesp se aproximam para trabalhar a formação do corpo docente do 

sistema e pensar a educação pública do município. Nessa ocasião, 

iniciou-se um processo de debate teórico e aproximação à Psicologia 

Histórico-cultural e à Pedagogia Histórico-Crítica. Em pouco tempo, o 

corpo docente do sistema municipal foi envolvido e ampliou-se o 

círculo de estudos e debates. O processo culmina na constatação 

dos pares de que o município necessitava de um Currículo Comum, 

que desse coerência às ações e reflexões do Sistema Educacional 

de Bauru. Isso aconteceu em torno do ano de 2009. 

Desse momento a 2012, deu-se a construção da primeira edição 

do Currículo Comum do Ensino Fundamental de Bauru, como 

resultado da participação ativa dos Departamentos de Educação e 

Psicologia da Unesp, da SME e do corpo docente da Rede.  
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1 Este trabalho foi 
organizado na forma de um 
projeto que articulou ensino, 
pesquisa e extensão. 
Recebeu apoio do 
Programa Núcleos de 
Ensino da Pró Reitoria de 
Graduação (PROGRAD-
UNESP) e contou com a 
colaboração de bolsistas do 
curso de pedagogia e 
outros professores do 
Departamento de Educação 
da UNESP-Bauru. 

 

Durante três anos, de 2010 a 2012, a professora Dra. Thaís 

Cristina Rodrigues Tezani, do departamento de Educação do 

campus da UNESP-Bauru, organiza grupos de trabalho com o 

corpo docente do sistema municipal, grupos de trabalho nas 

escolas para a discussão acerca dos conteúdos necessários ao 

Currículo e coordena o levantamento do que era ensinado das 

escolas1. Este movimento permitiu conhecer a realidade e construir 

coletivamente um novo tecido, que desse conta de unificar o 

sistema educacional do município. Como resultado foi produzido a 

primeira versão do Currículo Comum para o Ensino Fundamental 

Municipal de Bauru e o documento que materializa este trabalho 

fica pronto em 2012. 

Em 2013 inicia-se a implementação do Currículo com a 

supervisão do DPPPE. Neste primeiro ano teve aceitação e 

reconhecimento das escolas. O currículo passa a organizar todo o 

ensino fundamental do município. Contudo, mesmo sendo aceito e 

reconhecido como produto de longo trabalho coletivo, revelaram-se 

as primeiras insuficiências, exageros e problemas. Após a 

implantação do Currículo Comum em 2013, os coordenadores de 

área do DPPPE, por meio das supervisões pedagógicas, 

constataram a necessidade de aprimoramento do documento, pois 

o mesmo não apresentava a unidade teórica necessária para que o 

trabalho se desenvolvesse de acordo Teoria Histórico-Cultural. Tal 

fato não causou grande surpresa, visto que sua construção foi 

realizada por educadores que, em sua maioria, não comungavam 

da linha teórica na qual o documento pretendia se embasar.  

Necessário ressaltar que o Currículo apresentava, em algumas 

áreas, outras inconsistências tais como a inexistência de objetivos 

claros e orientações didáticas, instrumentos metodológicos e 

avaliativos discrepantes, além de divergências estruturais entre uma 

área e outra. 

Neste sentido, verificou-se a necessidade da aplicação de um 

Protocolo de Supervisão (PS) no qual os professores e gestores 

pudessem identificar estas e outras intercorrências, visando o 
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aprimoramento qualitativo do 

documento. Neste protocolo 

constavam questões 

relacionadas à fundamentação 

teórica, aos conteúdos 

(aprofundamento, realocação, 

acréscimo, supressão), 

instrumentos metodológicos e 

avaliativos, orientações 

didáticas, entre outras. No 

primeiro semestre de 2014, o PS 

foi distribuído nas escolas e 

respondido pelos professores e 

gestores, retornando ao DPPPE 

no início do segundo semestre 

do mesmo ano para análise com 

vistas ao planejamento das 

próximas ações de reelaboração 

e revisão do currículo.  

Ressalta-se que a tarefa de 

tabulação de dados foi realizada 

pela equipe de estagiários do 

Departamento de Educação da 

“Universidade Estadual Júlio de 

Mesquita Filho” - UNESP/Bauru, 

coordenados pela Profa. Dra. 

Thaís Cristina Rodrigues Tezani 

e pelos coordenadores de área 

do DPPPE. 

Posteriormente, no início do 

ano letivo de 2015, grupos de 

trabalho (GTs) de cada área do 

conhecimento foram formados 

visando à instrumentalização 

dos professores para a escrita 

dos conteúdos, com base nos 

pressupostos teóricos do 

materialismo histórico-dialético. 

Sob a coordenação do DPPPE e 

compostos por Coordenadores 

Pedagógicos (UEs) e 

professores do Sistema 

Municipal de Ensino, os grupos 

foram divididos em GTs das 

áreas de 6º ao 9º anos e de 1º 

ao 5º anos. Esta divisão foi 

necessária devido às 

especificidades de cada grade 

curricular, fato que influenciou a 

dinâmica dos encontros, da 

seguinte maneira: os 

professores especialistas 

participaram dos grupos da área 

do conhecimento específica de 

sua formação e os pedagogos 

passavam por todos os GTs das 

áreas, buscando garantir assim, 

a visão integral do todo. 

Após estes estudos, acordou-

se que as áreas deveriam seguir 

uma configuração que 

contemplasse, minimamente, um 

texto introdutório, objetivo geral, 

conteúdos distribuídos por eixos, 

quadro de conteúdos, 

orientações metodológicas e 

avaliação. Algumas áreas 

diferem entre si devido a suas 

especificidades. 
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2 Professora do 
Departamento de Psicologia 
da UNESP-Bauru. 
 
 
 
 

3 Professor do curso de 
Psicologia do Instituto 
Municipal de Educação 
Superior de São Manuel e 
doutorando em educação 
pela UNESP-Marília. 

Outro processo igualmente 

importante ocorreu 

paralelamente. Como já 

dissemos, desde 2010 a 

Secretaria Municipal de 

Educação, especialmente por 

meio das ações do DPPPE, tem 

buscado orientar as ações 

pedagógicas do sistema 

municipal de educação de Bauru 

tomando como referência teórica 

a articulação entre a pedagogia 

histórico-crítica e a psicologia 

histórico-cultural. Neste sentido, 

a SME tem orientado suas 

ações de formação e a 

proposição das políticas públicas 

do sistema a partir destes 

referenciais teóricos e tem 

realizado diversas parcerias com 

o departamento de Psicologia da 

Unesp de Bauru. 

No caso do currículo, o 

desafio que se apresentava era 

fazer sua revisão tendo os 

aportes das teorias citadas como 

referência o que significa uma 

compreensão de conhecimento 

escolar para além da dimensão 

empírica, o exercício de definir 

quais são os conhecimentos 

essenciais em cada área que 

possam garantir o 

desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, a 

relação entre currículo e o 

desenvolvimento psicológico dos 

estudantes de ensino 

fundamental. 

Ao final de 2014, com a 

revisão dos textos das áreas do 

currículo já em andamento, a 

equipe do DPPPE sentiu 

necessidade de aprofundar-se 

teoricamente de forma a ter 

subsídios que orientassem a 

revisão das áreas. Neste ínterim 

os professores Dra. Flávia da 

Silva Ferreira Asbahr2 e Ms. 

Afonso Mancuso de Mesquita3 

foram convidados a coordenar 

um grupo de estudo com esta 

equipe sobre os fundamentos da 

psicologia histórico-cultural que 

pudessem orientar a 

estruturação de um currículo. No 

primeiro semestre de 2015, 

organizou-se o estudo tendo 

como foco a formação da 

atividade de estudo, atividade 

guia da criança em idade escolar 

(DAVYDOV & MÁRKOVA, 

1987), e a formação do 

pensamento teórico. 

Como resultado deste estudo 

inicial, avaliou-se que os 

professores do sistema 

municipal de ensino de Bauru 
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também deveriam participar do processo de formação teórica que 

subsidia a revisão curricular. Optou-se, assim, a chamar as 

coordenadoras pedagógicas de todas as escolas para uma 

formação sobre estes fundamentos, de forma que este processo 

fosse democrático. Esta coordenadora teria como função 

compartilhar as discussões realizadas com os profissionais de sua 

escola. 

Os estudos sobre o currículo foram organizados a partir dos 

seguintes temas: contribuições da Teoria Histórico-Cultural para o 

currículo escolar (ZAMONER, 2014); fundamentos da psicologia 

histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, que já estavam 

sintetizados na Proposta Pedagógica da Educação Infantil 

(PASQUALINI & TSUHAKO, 2016); transição da atividade de jogo 

para a atividade de estudo e as especificidades do 1o ano do ensino 

fundamental (PASQUALINI, 2014); formação, conteúdo e estrutura 

da atividade de estudo (DAVYDOV & MÁRKOVA, 1987). 

Os conteúdos estudados geraram subsídios para que a estrutura 

do currículo fosse pensada e junto com as coordenadoras 

pedagógicas e equipes do DPPPE e do ensino fundamental da SME 

chegou-se aos temas e capítulos que compõem este documento. 

Assim, os temas presentes em nosso currículo foram propostos 

neste movimento de construção e estudo coletivos. 

Com os temas definidos, foram convidados pesquisadores e 

professores(as) do próprio sistema municipal que pudessem trazer 

contribuições teóricas e metodológicas para nosso currículo de 

acordo com suas áreas e temáticas de estudo. Os textos que 

compõem os fundamentos teóricos, metodológicos e conteúdos 

interdisciplinares foram assim produzidos4. 

É importante destacar que o processo de construção do 

currículo, tanto em sua primeira versão de 2012 como na revisão 

que ora se apresenta, foi produzido em um movimento coletivo, 

buscando-se sempre trazer as contribuições dos professores e 

professoras  das  escolas   do   sistema  municipal,   por   meio   do  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Coube aos professores 
Afonso Mesquita e Flávia 
Asbahr a coordenação da 
produção e revisão dos 
capítulos destas partes do 
currículo. Este processo de 
revisão foi organizado na 
forma de projeto de 
extensão apoiado pela Pró-
reitoria da UNESP 
(PROEX-UNESP). Contou 
com a colaboração de duas 
bolsistas, estudantes de 
psicologia da UNESP: Ana 
Bárbara Joaquim Mendonça 
e Marília Alves dos Santos.
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protocolos de supervisão avaliação, por meio das reuniões sobre o 

tema e organizações de grupo de trabalho. É possível dizer que 

todos(as) os(as) professores(as) foram consultados e convidados a 

participar do processo de elaboração e revisão de nosso currículo 

comum, em um intenso exercício do fazer democrático. 

No desenvolvimento deste trabalho, cada área teve autonomia 

para organizar seus conteúdos buscando articulá-los com os 

pressupostos teóricos que subsidiam o currículo. Neste sentido, há 

diferenças na forma como cada grupo de trabalho apropriou-se da 

fundamentação teórica e estabeleceu relações entre estes 

fundamentos e os conteúdos da área. A estrutura dos textos das 

áreas também pode apresentar pequenas diferenças (por exemplo, 

há áreas estruturadas por eixos curriculares e áreas organizadas 

por ano escolar). Assim, o texto de cada área mantém sua 

especificidade, pois é o fruto do trabalho dos membros de seu 

grupo e representa sua identidade. 

Também é importante ressaltar o exercício que os profissionais 

que compõem o sistema municipal de educação de Bauru tem feito 

no sentido de buscar aprofundamento e unidade teórica. Em 

tempos de esvaziamento dos conteúdos e desvalorização da teoria, 

isto não é pouca coisa. Encontrar professores e professoras que 

querem estudar e buscam articular teoria e prática pedagógica em 

seu fazer diário na escola nos anima a pensar que estamos no 

caminho para a construção de uma educação de qualidade, sólida 

e a serviço da população. 

Para finalizar, todo currículo, por melhor elaborado que esteja, 

só se materializa na prática pedagógica em sala de aula. É 

currículo em movimento, o que requer que este processo de revisão 

e reelaboração curricular esteja sempre em processo. 
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[...] a resposta à questão “o que é currículo” é uma missão, por 

um lado, complexa porque existe uma grande diversidade no 

pensamento curricular e, por outro, fácil, na medida em que o 

currículo é um projeto de formação (envolvendo conteúdos, 

valores/atitudes e experiências), cuja construção  se faz a partir 

de uma multiplicidade de práticas inter-relacionadas através de 

deliberação tomada nos contextos social, cultural (e também 

político e ideológico) e econômico (PACHECO, 2005, p.44). 

 

 

 

 

 

 

 

Thaís Cristina Rodrigues Tezani 
 

 

ós professores sabemos que nossas ações são permeadas 

pela visão de mundo que temos e, esta por sua vez, é 

construída historicamente e situada num momento social 

determinado. Desta forma, optamos por organizar esse texto 

apresentando algumas considerações sobre o currículo e sua relação 

com a prática pedagógica, princípios que norteiam as escolhas 

realizadas. 

Nossa proposta é apresentar um texto breve e que seja útil para a 

compreensão de alguns aspectos fundamentais para a efetivação do 

currículo comum. Não temos a  pretensão de esgotar os assuntos, 

pois esses podem ser retomados nas  reuniões pedagógicas das 

escolas com o apoio pedagógico dos profissionais da Secretaria 

Municipal  de Educação. 
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O currículo não é neutro, ele aponta a direção do processo de 

formação humana, orienta as ações pedagógicas e é permeado 

pela visão de mundo daqueles que o constroem. Optamos no 

processo de construção do currículo aqui apresentado por valorizar 

os aspectos históricos, culturais e sociais. Assim, imbuídos pela 

vertente histórico-cultural e pela perspectiva democrática e 

participativa é que construímos esse documento. 

Entendemos currículo como algo em movimento: se forma e 

ganha significado quando adentra o universo da prática pedagógica. 

Essa prática escolar ocorre diante de uma realidade curricular 

determinada por um sistema educativo e que está intrinsecamente 

relacionada aos interesses relativos à qualidade do ensino. 

O que observamos na história do currículo no Brasil (MOREIRA 

e SILVA, 2002) é que as decisões sobre o currículo se tornam 

patrimônio das instâncias  administrativas superiores, as quais 

monopolizam as discussões e as decisões curriculares. Tal prática 

temresultado, conforme apontam Moreira (1997) e Pedra (1993), em 

propostas vazias as quais não adentram o campo da prática 

pedagógica. Nas palavras de Sacristán (2008, p. 10): 

 

 

Então, não será fácil melhorar a qualidade do ensino se não 

se mudam os conteúdos, os procedimentos e os contextos de 

realização dos currículos. Pouco adiantará fazer reformas 

curriculares se estas não forem ligadas à formação dos 

professores. Não existe política mais eficaz de 

aperfeiçoamento do professorado que aquela que conecta a 

nova formação àquele que motiva sua atividade diária: o 

currículo. 

 

 

Por se tratar de uma prática tão complexa e diversa, 

encontramos várias perspectivas curriculares, as quais ora pedem 

para uma visão mais pedagógica, ora mais burocrática. Nossa 

perspectiva é que o currículo comum aqui apresentado siga a 
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vertente pedagógico e que se torne diretriz para o trabalho docente 

nas escolas municipais de ensino fundamental. Desta forma, 

concordamos com Grundy (1987, p. 5) quando afirma que “o 

currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, 

não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de 

existência fora e previamente à experiência humana. É, antes, um 

modo de organizar uma série de práticas educativas”. 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta da 

prática pedagógica. É  a forma de acesso ao conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade, de modo dinâmico e 

que relaciona-se de modo direto e particular com o universo cultural. 

É uma prática que se estabelece pelo diálogo. É uma práxis. 

Entretanto, todas estas estão vinculadas à um determinado 

contexto político, científico, filosófico e cultural. Analisar currículos 

na sua expressão concreta, ou seja, como são operacionalizados na 

prática significa estudá-los no seu contexto real que se configura 

por meio dos sujeitos, das práticas e dos resultados. É condição 

para conhecer e analisar o que é a escola enquanto instituição 

cultural e de socialização de saberes em termos reais e concretos. 

Assim, o currículo torna-se elemento nuclear de referência para 

análise escolar, da estrutura social e do contexto histórico. Para 

Sacristán (2008, p. 15): 

 

 

socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de 

ajuda ao desenvolvimento de estímulos e cenário do mesmo, 

reflexo de um o currículo supõe a concretização dos fins 

sociais e culturais, de modelo educativo determinado, pelo 

que necessariamente tem de ser um tema controvertido e 

ideológico, de difícil concretização num modelo ou 

proposições simples. 
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Queremos aqui levantar 

algumas considerações acerca 

das concepções curriculares, 

relacionando-as a sua prática e 

de modo que fomente o olhar 

para dentro da escola: sua 

realidade, seus sujeitos, suas 

complexidades e suas rotinas. 

Somente assim, poderemos 

indagar criticamente as 

condições concretas nas quais a 

prática pedagógica se realiza. 

A escola constitui-se como 

espaço e ambiente educativos 

que proporcionam a ampliação 

da aprendizagem humana. É 

lugar de construção de 

conhecimentos, de convívio 

social e de constituição da 

cidadania, o que nos faz olhar 

para o campo do currículo 

escolar como sendo este 

envolvido por múltiplos agentes, 

com compreensões diversas, 

peculiaridades e singulares. 

Indagar questões curriculares 

nas escolas e na teoria 

pedagógica demonstra 

consciência de que os currículos 

não são conteúdos prontos e 

acabados a serem  transmitidos 

aos alunos. O currículo é 

construção, seleção de 

conhecimentos e práticas que 

são produzidas em contextos 

concretos e em dinâmicas 

políticas, sociais, intelectuais, 

culturais e pedagógicas. 

Quando nos propomos a 

repensar questões curriculares e 

suas interfaces com as práticas 

pedagógicas, estamos nos 

propondo a buscar 

possibilidades mais eficazes e a 

garantia do direito à educação 

para todos com qualidade e 

eficiência pedagógica. 

Sabemos que os problemas 

curriculares são apontados por 

alguns autores 

(FEATHERSTONE, 1997; 

SILVA, 2000), e estes indicam a 

necessidade de se compreender 

os aspectos políticos, 

administrativos, de produção de 

materiais institucionais, 

pedagógicos, entre outros, para 

se compreender as práticas 

pedagógicas cotidianas. Assim, 

para refletirmos sobre tal 

situação, há necessidades de 

olharmos para sua construção 

interna, que ocorre no 

desenvolvimento das práticas 

escolares, pois atualmente o que 

visualizamos em educação é 

que as decisões não se 

produzem linearmente 

conectadas com a prática 

educativa. 

Alves et. al. (2002, p. 12) 

aponta que inúmeras e 
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sucessivas reformas educacionais não alcançam o sucesso por 

serem criadas sem considerar os locais e os tempos nos quais 

serão implementadas, além disso, desconsideram a experiência dos 

atuantes no cotidiano escolar. Para a autora, “se efetivamente 

desejamos mudar, faz-se indispensável estabelecer um diálogo fértil 

e também crítico com o que convencionamos chamar de prática”. 

 

 

Mas, o que é currículo e qual o seu significado 

para a prática pedagógica? 

 

 

Moreira e Candau (2008, p. 17) afirmam que juntamente com a 

“palavra currículo associam-se distintas concepções, que derivam 

dos diversos modos de como a educação é concebida 

historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e 

se fazem hegemônicas em um dado momento”. Sendo assim, 

fatores diversos como sócio- econômicos, políticos e culturais 

proporcionam o entendimento da palavra, em alguns casos, como: 

lista de conteúdos a serem ensinados aos alunos; experiências de 

aprendizagem escolares; planos pedagógicos elaborados por 

professores, escolas e sistemas educacionais; objetivos a serem 

alcançados; processos de avaliação, entre outros. 

Alguns falam do currículo como sendo algo imposto pela 

administração central do sistema, impondo um plano de estudos, 

relacionando objetivos, conteúdos e habilidades (FEATHERSTONE, 

1997). Entretanto, diante de tanta controvérsia sobre o tema, qual 

seria essa a melhor definição de currículo? 

Acreditamos que o currículo está relacionado a uma 

questão de concepção epistemológica do processo educativo. 

Sendo assim: 
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concebemos o conhecimento escolar como uma construção 

específica da esfera educativa, não como uma mera 

simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola. 

Consideramos, ainda, que o conhecimento escolar tem 

características próprias que o distinguem de outras formas de 

conhecimento. Ou seja, vemos o conhecimento escolar como 

um tipo de conhecimento produzido pelo sistema escolar e 

pelo contexto social e econômico mais amplo, produção essa 

que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no 

aparelho escolar e entre esse aparelho e a sociedade. O 

currículo, nessa perspectiva, constitui um dispositivo em que 

se concentram as relações entre a sociedade e a escola, 

entre os saberes e as práticas socialmente construídos e os 

conhecimentos escolares (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 22). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, o currículo é algo 

mais amplo e significativo do 

que uma simples lista de 

objetivos, conteúdos e critérios 

de avaliação, com os quais o 

professor deve trabalhar durante 

o ano letivo. Para Silva (2001, p. 

15) “o currículo é sempre 

resultado de uma seleção 

de  um  universo  mais  amplo  

de  conhecimentos  e  saberes”,  

pois  se  seleciona  conforme 

interesses diversos o que irá 

constituir precisamente o 

currículo, sendo assim, o 

currículo é uma questão de 

poder, identidade, conflito e 

interesses. 

Já Pedra (1993, p. 31) afirma 

que o termo currículo recebeu 

várias definições, dentre elas, 

cita: série estruturada de 

resultados; conjunto de matérias 

e experiências que os 

estudantes desenvolvem sob a 

tutela da escola; intento de 

comunicar os princípios 

essenciais de uma proposta 

educativa. “Ultimamente, vem 

sendo entendido como uma 

seleção de conhecimentos 

extraídos de uma cultura mais 

ampla”. Nesta perspectiva, as 

questões curriculares tornam-se 

explicitamente um campo de luta 

de interesses. 

Sacristán (2008, p. 101) 

defende que o currículo nas 
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escolas é um objeto que se 

constrói num “processo de 

configuração, implantação, 

concretização e expressão de 

determinadas práticas 

pedagógicas”. Ele afirma ainda 

que há diferentes níveis nos 

quais as decisões curriculares 

ocorrem, e que estes não são 

dependentes uns com os outros, 

mas sim convergentes na 

definição da prática pedagógica 

que pode apresentar forças 

diversas e até contrárias que 

acabam criando um campo de 

conflito natural. 

Esses níveis pelos quais o 

currículo perpassa recebem o 

nome de sistema curricular. 

Sendo assim, os subsistemas 

atuam na intervenção do 

currículo praticado, ou seja, no 

real e na sua autonomia 

funcional, mesmo mantendo 

relações de determinação 

recíproca ou hierárquica. 

Tal perspectiva pode nos 

levar a compreender algumas 

peculiaridades dos níveis 

curriculares. A primeira, seria a 

criação de uma realidade 

curricular independente que 

acaba se desenvolvendo um 

espaço de autonomia própria 

dos subsistemas dos meios 

didáticos. Uma segunda, que 

podemos apontar, é a questão 

da atuação dos diferentes 

elementos do currículo, com 

força desigual no processo: 

conteúdos, estratégias 

pedagógicas, avaliações. Pois, o 

processo de equilibração desses 

elementos resulta no que 

podemos denominar como “grau 

de autonomia de cada um dos 

agentes na definição da prática” 

(SACRISTÁN, 2008, p. 102). 

Ao adotarmos a visão de que 

o currículo é algo que se 

constrói, exige que esse 

processo na realidade escolar 

seja ativo e aberto, no qual 

todos os sujeitos participam. 

Desta forma, para 

compreendermos melhor as 

práticas curriculares 

desenvolvidas nas unidades 

escolares temos que qualificar o 

campo curricular como objeto de 

estudo, sendo capaz de 

analisar  suas  múltiplas 

dimensões:  epistemológicas,  

técnicas,  práticas,  políticas.  

Assim, o caráter processual 

desses múltiplos fatores nos 

impede de realizar um olhar 

estático e a- histórico para o 

currículo escolar e para a prática 

pedagógica. 

Somente uma teoria unitária 

do processo curricular na sua  
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totalidade poderia ser capaz de explicar os efeitos do currículo 

prescrito na prática pedagógica. Portanto, “qualquer tentativa de 

organizar uma teoria coerente deve dar conta de tudo o que ocorre 

nesse sistema curricular, vendo como a forma de seu 

funcionamento num dado contexto afeta e  dá significado ao próprio 

currículo” (SACRISTÁN, 2008, p. 103).Para compreendermos 

melhor o currículo em ação, ou seja, como se configura na prática, 

Sacristán (2008, p. 104) apresenta seis momentos ou fases pelas 

quais o currículo perpassa: “currículo oficial, as transformações em 

nível local, o currículo dentro de uma determinada escola, as 

modificações que o professor introduz pessoalmente, o que ele 

realiza, a transformação que ocorre no próprio processo de ensino 

e, por último, o que realmente os alunos aprendem”. 

Apresentaremos, resumidamente, esses momentos ou fases. 

 

1. Currículo prescrito: ordenação do sistema curricular, ponto de 

partida para elaboração de materiais, situação política e estrutural. 

 

2. Currículo apresentado aos professores: interpretação do 

currículo prescrito. Neste momento, a formação e as condições de 

trabalhos dos docentes interferem no processo, pois, aqui, o 

professor interpreta o conteúdo do livro didático. 

 

3. Currículo moldado pelos professores: o professor é agente 

ativo e decisivo na concretização dos conteúdos e seus 

significados, moldando as prescrições administrativas e os 

conteúdos dos livros, conforme sua tradução. “O plano que os 

professores fazem do ensino, ou que entendemos por 

programação, é um momento de especial significado nessa 

tradução” (SACRISTÁN, 2008, p. 105). Esse processo pode 

acontecer individual ou coletivamente, dependendo das condições 

de trabalho porque sua organização social incidirá diretamente 

sobre a prática pedagógica. 
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4. Currículo em ação: é a prática concreta, real, guiada por 

esquemas teóricos e  práticos do professor, que se concretizará na 

ação pedagógica. Esta fase influenciará realmente na qualidade do 

ensino. 

 

5. Currículo realizado: ao colocar em prática sua proposta 

curricular, os professores se defrontam com inúmeros efeitos 

complexos: cognitivo, afetivo, social, moral e ocultos que interferem 

na efetivação do currículo, pois o contato das ideias com a realidade 

altera as propostas iniciais. Sendo assim, a realização das práticas 

curriculares “refletem em aprendizagens dos alunos, mas também 

afetam os professores, na forma de socialização profissional e, 

inclusive, projetam-se no ambiente social, familiar etc.” 

(SACRISTÁN, 2008, p. 106). 

 

6. Currículo avaliado: controles de avaliação, imposição de 

critérios para o ensino do professor e para a aprendizagem dos 

alunos. Os sistemas de avaliação acabam delimitando a prática 

docente, uma vez que as atuais políticas públicas educacionais 

atrelam o desempenho acadêmico dos alunos ao processo de 

bonificação docente1. “O controle do saber é inerente à função 

social estratificadora da educação e acaba por configurar toda uma 

mentalidade que se projeta inclusive nos níveis de escolaridade 

obrigatória e em práticas educativas” (SACRISTÁN, 2008, p. 106). 

A compreensão do processo de construção curricular é condição 

fundamental para entender suas transformações processuais e 

como incidi diretamente na prática, sendo que o campo do currículo 

passa ser visto enquanto campo de integração de conhecimentos 

especializados, paradigmas e modelos de pesquisas diversos, ou 

seja, o currículo como algo construído no cruzamento de influências 

e campos de atividade diferentes e inter- relacionados. 

Ao concordamos com Saviani (1995) que o trabalho educativo é 

uma produção intencional, produzida historicamente e 

coletivamente pelos homens. Diante dessa perspectiva, temos a 

consciência de que vivemos numa trama cultural, política, social e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Especificamente no 
sistema estadual de ensino 
paulista. 
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escolar, carregada de valores. O processo educacional não é 

neutro, de alguma forma o currículo reflete o conflito de interesses 

dentro de uma sociedade e os valores dominantes que regem os 

processos educativos. Assim, o sistema educacional serve a 

centros de interesses concretos e estes refletem diretamente no 

currículo. 

 

 

“Os currículos são a expressão do equilíbrio de 

interesses e forças que gravitam sobre o sistema 

educativo num dado momento, enquanto que através 

deles se realizam os fins da educação num ensino 

escolarizado” (SACRISTÁN, 2008, p. 17). 

 

 

Portanto, sabemos que existem correntes pedagógicas 

pragmáticas, imediatistas e repletas de incoerências teóricas, assim 

para justificar nossa escolha na realização desse trabalho 

justificamos que o currículo é uma prática, feita por seus 

praticantes, por isso, olhar para o que já é realizado pelas escolas e 

a partir disso realizar a unificação de uma proposta comum. 
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Fundamentos da Psicologia Histórico-

Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ligia Márcia Martins* 

 

as últimas décadas a 

psicologia histórico-cultural 

vem ganhando significativa 

expressão no campo 

educacional, haja vista suas 

inúmeras contribuições 

potenciais para a requalificação 

da prática pedagógica, 

especialmente, pelo tratamento 

que dispensa à relação entre o 

ensino, sobretudo de conceitos 

científicos, e o desenvolvimento 

do psiquismo humano. Não 

obstante, há que se reconhecê-

la como uma teoria psicológica e 

não como uma teoria 

pedagógica, de sorte que sua 

transposição para o campo da 

educação escolar exija 

articulações com preceitos 

pedagógicos coerentes com os 

princípios que veicula. A busca 

por esta coerência nos tem 

conduzido à afirmação da 

pedagogia histórico-crítica como 

fundamento pedagógico da 

psicologia histórico-cultural e, 

igualmente, à afirmação da 

psicologia histórico-cultural 

como fundamento psicológico da 

pedagogia histórico-crítica.  

Em torno deste princípio 

elaboramos este texto – de 

cunho didático, visando aclarar a 

unidade teórico-metodológica 

destas duas teorias 

apresentando os princípios 

básicos da psicologia histórico 

cultural em suas interfaces com 

a pedagogia histórico-crítica.  
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1 O glossário em questão 
foi elaborado para fins 
didáticos por Miriam Celi P. 
Foresti e Lígia Márcia 
Martins. Agradecemos a 
autorização da autora 
primeiramente citada para a 
utilização parcial do mesmo 
nesse texto. 

 

 

Sabidamente não esgotaremos em profundidade os temas 

abordados, pois esta tarefa supera os limites de um único capítulo, 

mas, como aludido no título do presente texto, apresentaremos os 

fundamentos de ambas as teorias tendo em vista lançar luz a uma 

prática pedagógica comprometida com o máximo desenvolvimento 

dos envolvidos, sejam eles alunos ou professores.  Para auxiliar a 

compreensão da exposição em tela, ela se faz acompanhada de um 

glossário composto por conceitos citados e indiretamente 

relacionados aos temas desenvolvidos, mas necessários à sua 

compreensão. 

À vista dos objetivos referidos, organizamos o presente capítulo 

destacando as interfaces entre a psicologia histórico-cultural e a 

pedagogia histórico-crítica em torno dos seguintes temas: momento 

histórico de surgimento; enfoque histórico-crítico acerca do 

desenvolvimento humano; formação cultural do psiquismo: funções 

psíquicas elementares e superiores; mediação de signos como 

condição de desenvolvimento; formação de conceitos e 

desenvolvimento do pensamento. Nas considerações finais, voltamo-

nos mais especificamente à pedagogia histórico-crítica visando 

contribuições para a prática pedagógica. 

 

1 MOMENTO HISTÓRICO DE SURGIMENTO 

 

Tomaremos como marcos referenciais para a apresentação do 

momento histórico de surgimento da psicologia histórico-cultural, por 

um lado, o estado de desenvolvimento e características gerais da 

então emergente ciência psicológica e por outro lado, a Revolução 

de Outubro de 1917 ocorrida na Rússia. Tais fatos, aparentemente 

independentes, são essencialmente vinculados, uma vez que os 

proponentes da psicologia histórico-cultural encontraram no 

materialismo histórico dialético o lastro metodológico para as 

proposições superadoras no âmbito da psicologia e, ao mesmo 

tempo,    enfrentaram    a     conjuntura     pós-revolucionária    e    os  
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incomensuráveis desafios impostos a todas as esferas da vida 

social, nas quais se incluem as ciências em geral e a própria 

psicologia. 

 

O materialismo dialético é a lógica da realidade, da matéria em 

movimento, e portanto, a lógica da contradição. Afirma que tudo 

contém em si as forças que levam à sua negação, isto é, sua 

transformação em outra qualitativamente superior (superação). 

Sendo teoria e método do conhecimento, considera as condições 

reais, materiais e sociais encarnadas nas relações sociais de 

produção como ponto de partida e critério de validação do saber. O 

conhecimento é concebido como apreensão do real (em sua 

materialidade e movimento) pelo pensamento. Sistematizado por 

Marx e Engels, representa a dimensão metodológica do sistema 

filosófico por eles desenvolvido, denominado materialismo histórico 

dialético (CHAUI, 1995, 1986).   

Já o materialismo histórico é um sistema teórico-filosófico que 

afirma o trabalho social (que em sua concepção filosófica não é 

sinônimo de emprego) como atividade vital humana, isto é, atividade 

pela qual o homem produz e re-produz suas condições de 

existência, desenvolvendo filo e ontogeneticamente suas 

propriedades biológicas e sociais. Sendo atividade coletiva, o 

trabalho institui modos de relação de produção na base das quais 

assentam-se as todas as demais relações sociais (CHAUI, 1995, 

1986).    

 

Como ciência, a psicologia despontou no século XIX e desde as 

suas origens se fez marcada por uma característica central: 

contemplar uma vasta gama de objetos, métodos e teorias 

abordados a partir da lógica formal2. Esta abrangência 

epistemológica3, a rigor, coloca-nos diante de uma ciência 

multifacetada, ou, como referem alguns de seus estudiosos, diante 

de “várias psicologias”. Firmando seus estudos nesta lógica, que é 

binária, a psicologia consolidou-se dicotomizando a existência 

concreta e, consequentemente, psíquica dos indivíduos. Avançou 

século XX adentro acumulando pesquisas, sistematizando 

conhecimentos, formulando leis e teorias segundo esses princípios.  

 

2 primeiro grande sistema 
de conhecimento científico 
dos processos de 
pensamento, tendo em 
Aristóteles sua referência 
originária. Fundamenta-se 
no pensamento dedutivo, 
nas relações de 
causa/efeito, em definições 
classificatórias, nos juízos 
sensíveis, etc. Tornou-se 
paradigmática na 
construção do 
conhecimento científico 
(JAPIASSU; MARCONDES, 
1996).  

 

3 área da filosofia que diz 
respeito ao conhecimento, 
aos seus processos, a sua 
validade; preocupa-se com 
o conhecimento tanto de 
um ponto de vista descritivo 
como de um ponto de vista 
crítico. Busca explicar como 
se dá o conhecimento 
humano e qual é o seu 
alcance, até que ponto ele 
nos dá a verdade. Pode 
designar uma teoria geral 
do conhecimento (de 
natureza filosófica), tendo 
por sinônimo a gnoseologia, 
mas também se aplica a 
estudos mais restritos 
concernentes à gênese e à 
estruturação das ciências. 
Interessa-se basicamente 
pelo problema do 
crescimento dos 
conhecimentos científicos. 
Por isso, pode-se defini-la 
como a disciplina que toma 
por objeto as ciências em 
via de se fazerem, em seu 
processo de gênese, de 
formação e de estruturação 
progressiva (JAPIASSU; 
MARCONDES, 1996).
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4 Adotaremos a grafia 
Vigotski, exceto quando 
tratar-se de referência 
direta às suas obras, 
quando reproduziremos o 
disposto nas mesmas. 

Contudo, não obstante a multiplicidade de fenômenos e métodos 

de investigação sobre os quais a psicologia se debruçou e adotou, 

não logrou firmar-se na base de preceitos gerais unificadores aptos 

a conferir-lhe uma identidade epistemológica, ou seja, uma 

especificidade que nos permita dispensar- lhe um tratamento no 

singular. Até hoje, qualquer menção que se faça a essa ciência virá 

acompanhada de adjetivações referentes à abordagem que lhe 

corresponde (psicanalista, behaviorista, humanista, sistêmica etc). 

Foi nas primeiras décadas do século XX que os proponentes da 

psicologia histórico cultural, quais sejam, Lev Semenovich 

Vigotski4, Alexis Nikolaevich Leontiev e Alexander Romamovich 

Luria despontaram e, sob a coordenação do primeiro, 

contrapuseram-se a essa psicologia - que denominaram como 

‘psicologia tradicional’ ou ‘velha psicologia’, projetando a edificação 

de uma ciência psicológica deveras científica. Esta cientificidade, 

por sua vez, assegurada pela análise radical dos fenômenos 

psíquicos e, consequentemente, apta a explicar, de fato, o 

desenvolvimento humano. Os autores supra referidos assumiram o 

desafio de edificar uma teoria psicológica que superasse os 

enfoques organicistas (naturalizantes), a-históricos e idealistas 

acerca da formação humana, de sorte a apreendê-la sem desgarrá-

la das condições concretas de vida que lhe conferem sustentação.  

Desde então, atravessando todo o século XX e adentrando o 

século XXI, a psicologia histórico-cultural teve seu corpus teórico 

enriquecido pelas contribuições de vários autores, dentre os quais 

se destacaram Piotr Y. Galperin, Daniil B. Elkonin, Vasili V. 

Davídod, dentre outros, firmando-se com solidez e atualidade na 

área da psicologia. Entretanto, em face de circunstâncias da ‘era 

stalinista’, este acervo tardou a ser internacionalmente socializado, 

dado que teve seu início na década de sessenta do século XX com 

a tradução do  referido acervo para as línguas espanhola e inglesa. 

Foi apenas no final da década de oitenta e, sobretudo,
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na década de noventa, que tais 

obras chegaram ao Brasil, 

descortinando um novo tempo 

para a ciência psicológica 

brasileira. 

A pedagogia histórico-crítica, 

por seu turno, tem sua origem 

na história da educação 

brasileira e como proponente o 

célebre educador Dermeval 

Saviani. Suas primeiras 

formulações datam da década 

de oitenta do século passado, 

num contexto de rica 

efervescência política em nosso 

país, sobretudo no âmbito das 

políticas sociais e, dentre elas, 

aquelas destinadas à educação 

escolar. O amplo arcabouço 

teórico que hoje caracteriza a 

pedagogia histórico-crítica tem 

como marcos referenciais de 

base as produções de Dermeval 

Saviani organizadas em duas 

grandes obras, Escola e 

Democracia e Pedagogia 

Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações, que em suas 

primeiras publicações datam de 

1983 e 1991, respectivamente.    

Tais obras balizam as 

incomensuráveis contribuições 

desta teoria pedagógica, 

demarcada pela clareza de que 

a escola, na qualidade de 

instituição social, é submetida às 

inúmeras influências dos modos 

organizativos da sociedade, 

mas, igualmente, à medida que 

ela - escola, forma os seres 

sociais, também opera como 

vetor determinante da tecitura 

social. O reconhecimento desta 

reciprocidade confere à 

educação escolar imensa 

reponsabilidade no que tange à 

formação dos indivíduos, 

diferenciando-a decisivamente 

das demais formas de 

educação.  

Advogar uma educação 

escolar pública de qualidade é a 

marca fundante da pedagogia 

histórico-crítica, comprometida 

que é com a socialização das 

máximas conquistas culturais da 

humanidade. Numa sociedade 

de classes, nada é distribuído de 

modo equânime, e a consciência 

deste fato demanda a defesa 

intransigente da escola como 

instituição responsável por 

disponibilizar a todos, 

especialmente aos filhos e filhas 

da classe trabalhadora, o que há 

de historicamente  mais 
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desenvolvido no âmbito dos 

conhecimentos filosóficos, 

artísticos e científicos.  

Também edificada nos 

marcos do materialismo 

histórico-dialético, esta teoria 

pedagógica não perde de vista a 

natureza histórico-cultural do 

desenvolvimento humano; não 

pretere que a realidade existe 

fora da consciência dos homens, 

a quem compete representá-la 

em sua máxima fidedignidade; 

não reduz os conteúdos 

escolares a conceitos de senso 

comum e passíveis de serem 

adquiridos pela simples inserção 

social das pessoas. Pelo 

contrário, evidencia o papel 

afirmativo do ensino para que os 

sujeitos singulares humanizem-

se, o que significa dizer: 

desenvolvam em si as 

propriedades de alcances 

incomensuráveis que já se 

fazem consolidadas no gênero 

humano. 

Mas a assunção desta tarefa 

humanizadora, por parte da 

escola, demanda um tipo 

específico de prática 

pedagógica, baseada num 

currículo voltado à transmissão 

dos conhecimentos 

historicamente sistematizados e 

referendados pela prática social 

ao longo dos tempos – 

‘conhecimentos clássicos’; 

orientada pelo planejamento 

intencional e pela sistematização 

lógica e sequencial dos 

conteúdos de ensino, de sorte a 

assegurar as articulações 

necessárias entre tais conteúdos 

e as melhores formas para sua 

transmissão, tendo em vista que 

os aprendizes se apropriem 

deles. Trata-se, por conseguinte, 

do planejamento calcado na 

tríade conteúdo – forma – 

destinatário (MARTINS, 2013). 

Na atualidade a pedagogia 

histórico-crítica consolida-se 

como uma construção teórica 

coletiva, e vem demonstrando 

sua vitalidade e pujança como 

teoria pedagógica contra 

hegemônica e, também, como 

alternativa necessária em 

tempos nos quais, 

indiscutivelmente, a educação 

escolar pública brasileira pede 

socorro. Não sem razão, a 

pedagogia histórico-crítica e a 

psicologia histórico-cultural se 

encontram em torno de um ideal 

comum: a formação de um novo 

homem, apto à construção de 

novos tempos.           
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2 O ENFOQUE HISTÓRICO-CRÍTICO ACERCA DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 Radicadas nas mesmas bases filosóficas, tanto a pedagogia 

histórico-crítica quanto a psicologia histórico-cultural afirmam a 

natureza social do desenvolvimento humano. Sem preterirem a 

importância do substrato biológico para a formação do homem, 

estas teorias demonstram que os saltos qualitativos que 

caracterizam tal desenvolvimento resultam dos processos de 

trabalho - na condição de atividade vital humana pela qual o homem 

age sobre a natureza transformando-a e, ao mesmo tempo, 

transformando-se nesse processo. Para seus proponentes foram, e 

continuam sendo, as demandas da atividade pela qual os seres 

humanos se vinculam ao seu entorno físico e social que 

condicionaram, e continuam condicionando, a formação das 

características especificamente humanas.    

No âmbito da psicologia, Vigotski, Luria e Leontiev requalificaram 

os debates acerca da natureza do psiquismo, acirrados na 

psicologia soviética no início da década de 1920, dando passos 

decisivos na direção do surgimento de uma psicologia que supere 

os enfoques lineares (que vinculam os fenômenos psíquicos ora à 

base material, orgânica - culminando no organicismo, ora 

puramente aos conteúdos da consciência, às ideias – culminando 

no idealismo). A tese central defendida por eles pode ser assim 

sintetizada: o psiquismo é unidade material/ideal que se desenvolve 

socialmente, à base da qual se forma a imagem subjetiva da 

realidade objetiva – o reflexo consciente da realidade, por ação de 

um sistema interfuncional. Ou seja, o psiquismo condensa os 

mecanismos e processos orgânicos, próprios ao sistema nervoso 

central, e os conteúdos ideativos, que outra coisa não são, senão, a 

imagem, a representação consciente do real (LEONTIEV, 1978). 

Tais psicólogos afirmaram, então, que ambos os polos 

(matéria/ideia)   se   formam   numa   relação   de     interpenetração   
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5 Objetivação é o produto 

da atividade humana, 

concreto (por ex. um objeto) 

ou abstrato (por ex. uma 

teoria), que se torna parte 

instituinte do acervo de 

produções do gênero 

humano e disponibilizadas 

à apropriação por parte de 

outros indivíduos (CHAUI, 

1995, 1986). 

 

 

6 Apropriação é a atividade 

pela qual o indivíduo capta 

dados externos (ideias, 

procedimentos, significados 

etc.) convertendo-os em 

dados constitutivos de sua 

subjetividade (CHAUI, 

1995). 

e interdependência, sendo que a 

base orgânica, ponto de partida 

na existência de todos os seres 

vivos, fornece apenas os 

elementos primários requeridos 

ao desenvolvimento do 

psiquismo e da consciência. A 

consciência, por sua vez, 

alterando a relação ativa do ser 

às circunstâncias, provoca 

transformações no próprio 

organismo. Evidencia-se, pois, a 

impossibilidade de se 

estabelecer uma mera relação 

de correspondência indireta 

entre matéria e ideia uma vez 

que todo fato psíquico é, ao 

mesmo tempo, uma parte 

autêntica da realidade objetiva, 

material, e uma imagem dela, 

não em separado, mas 

indissociavelmente unidas na 

atividade que põe o psiquismo 

em ação. 

Destaque-se, ainda, que nem 

mesmo a ideia pode ser 

considerada uma abstração 

pura, uma vez que ela 

corresponde sempre a algo extra 

subjetivo, sendo uma imagem do 

real. Precisamente nisso reside 

a dupla face da materialidade do 

psiquismo humano, ou seja, sua 

base material orgânica (cerebral) 

e a materialidade do objeto, da 

realidade concreta  contida na 

ideia. Destarte, são as formas de 

existência social que criam as 

formas de funcionamento 

psíquico e o próprio psiquismo. 

Esta tese acerca da natureza 

social do psiquismo humano é 

comum à psicologia histórico 

cultural e à pedagogia histórico-

crítica. Ambas sustentam que, 

diferentemente dos animais, 

ainda que o homem conte com 

todas as propriedades 

orgânicas, morfofisiológicas, 

requeridas a um 

desenvolvimento tipicamente 

humano, esse desenvolvimento 

não ocorrerá caso ele seja 

privado de condições sociais de 

vida e de educação, isto é, de 

um acervo de objetivações5 a 

se apropriar6. Isso ocorre 

porque as características 

morfofisiológicas, por si 

mesmas, não são suficientes 

para garantirem a formação das 

propriedades psíquicas que 

marcam a superação do 

psiquismo animal em direção ao 

psiquismo humano. Nas 

palavras de Saviani (2003, p. 

13): “o que não é garantido pela  
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natureza tem que ser produzido 

historicamente pelos homens, e 

aí se incluem os próprios 

homens. Podemos, pois, dizer 

que a natureza humana não é 

dada ao homem, mas é por ele 

produzida sobre a base da 

natureza biofísica”. 

Da mesma forma, tanto 

Vigotsky (1995; 1997), Luria 

(2008) quanto Leontiev (1978) 

postularam que às 

características biológicas 

asseguradas pela evolução 

natural da espécie são 

acrescidas outras, produzidas na 

história de desenvolvimento 

filogenético7 e não transmitidas 

por hereditariedade, de sorte 

que cada indivíduo, em sua 

história singular, deverá 

apropriar-se delas. Ou seja, o 

que não é legado pela 

hereditariedade precisa ser 

adquirido por meio de um 

processo que é, 

fundamentalmente, educativo.  

Afirmaram, portanto, que o 

desenvolvimento do psiquismo 

humano, isto é dos processos 

psicofísicos responsáveis pela 

formação da imagem subjetiva 

consciente acerca da realidade 

objetiva, não resulta de uma 

complexificação natural 

evolutiva, mas, da qualidade da 

inserção social do sujeito e, 

especialmente, dos processos 

educativos. 

Não sem razão, Saviani 

(2003, p. 13) define o trabalho 

educativo como: “ato de 

produzir, direta e 

intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos 

homens”! 

O que tais autores colocam 

em questão diz respeito aos 

fundamentos da formação da 

consciência, da qual resultam os 

comportamentos complexos 

culturalmente instituídos, a 

exemplo de todos os atos 

voluntários, do raciocínio lógico, 

da inteligência complexa. Para 

que a imagem subjetiva da 

realidade objetiva se constitua, 

há que haver a ação de 

inúmeros processos psicofísicos, 

a saber, sensação, percepção, 

atenção, memória, linguagem, 

pensamento, imaginação, 

emoção e sentimentos, 

processos esses sobre os quais 

Vigotski, Luria e Leontiev 

dedicaram grande atenção 

científica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Filogênese refere-se à 

história do desenvolvimento 

da espécie humana 

(FERREIRA, 1986). 
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Foi especialmente Vigotsky (1995) que, destacando o 

desenvolvimento do psiquismo como unidade material/ideal, se 

contrapôs às concepções que apreendiam sua formação como 

maturação de estruturas mentais naturais, orgânicas, presentes no 

psiquismo humano desde o nascimento dos sujeitos. Postulou que 

o desenvolvimento humano segue duas linhas e leis de natureza 

distinta que, embora se entrecruzem, não se identificam nem se 

reduzem uma à outra – a linha de desenvolvimento orgânico e a 

linha de desenvolvimento cultural.  De seus estudos acerca da 

estrutura funcional dessas linhas é que resultou sua proposição 

acerca das diferenças radicais entre o que denominou de funções 

psíquicas elementares e funções psíquicas superiores, questão 

sobre a qual versaremos na sequência.  

 

3 A FORMAÇÃO CULTURAL DO PSIQUISMO: funções 

psíquicas elementares e funções psíquicas superiores 

  

Dedicando-se ao estudo das funções psíquicas superiores, 

Vigotsky (1995) não encontrou nelas um novo objeto de 

investigação, mas a constatação de um tipo de transformação no 

psiquismo humano engendrado pela vida cultural. Destaque-se que, 

para ele, não existem duas classes de funções, sendo uma formada 

por funções elementares e outra por funções superiores. O que 

institui o psiquismo humano são as funções psíquicas e elas, por 

sua vez, transformam-se, requalificam-se, num processo de 

superação do legado da natureza em face da apropriação da 

cultura, mais especificamente, pela construção cultural da 

linguagem.  

As chamadas funções elementares compreendem os dispositivos 

naturais, biológicos, que sustentam um tipo de relação do ser com a 

natureza calcado no padrão estímulo – resposta, donde deriva o 

caráter imediato e reflexo da resposta elementar. Os 

comportamentos baseados nelas apontam uma fusão entre o 

sujeito e  os  estímulos  aos  quais  responde,  promovendo a 

adaptação do 
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organismo ao meio. Todavia, a 

atividade humana complexa – o 

trabalho - determinou profundas 

modificações nessa estrutura de 

base natural, posto que o 

homem, diferentemente dos 

demais animais, superou a 

relação adaptativa à natureza.  

Ao produzir as suas 

condições de vida, objetivando-

se nos produtos de seu trabalho, 

o homem elevou seu psiquismo 

a outros patamares, a um nível 

complexo, superior, que, na 

qualidade de objetivação, deverá 

ser apropriado pelos seus 

descendentes. Ou seja, o 

trabalho requalificou as funções 

psíquicas e elas, transformadas, 

complexificam cada vez mais o 

trabalho. As funções superiores 

compreendem, pois, os atributos 

e propriedades do psiquismo 

cuja origem radica na vida 

social, na produção e 

apropriação da cultura.    

Abarcam os processos que, 

suplantando a fusão 

estímulo/resposta, possibilitam a 

existência de comportamentos 

voluntários, não reflexos, 

dirigidos pelos aspectos culturais 

que os estímulos comportam e 

não por suas manifestações 

sensoriais aparentes e 

imediatas. Por isso, são próprias 

apenas aos seres humanos e 

dependentes do processo de 

ensino, na ausência do qual, os 

indivíduos não superam os 

ditames das funções 

elementares. Entretanto, as 

funções elementares e 

superiores não são 

hierarquizadas, tendo-se nas 

primeiras uma suposta base que 

conduzirá necessariamente às 

segundas. O percurso do 

desenvolvimento não ascende 

do natural ao cultural, mas 

imbrica essas linhas contínua e 

permanentemente à medida das 

contradições geradas pela vida 

social entre o legado da 

natureza e o requerido pela 

cultura.  

Vigotsky (1995) apoiou-se 

nessa ideia para postular que 

toda função psíquica superior 

passa por uma etapa externa de 

desenvolvimento, por ser, de 

partida, uma função social. À luz 

desse fato, criticou 

contundentemente as demais 

posições teóricas acerca do 

desenvolvimento psíquico, 

segundo as quais as funções 

existem           no           indivíduo  
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aprioristicamente - quer em forma acabada ou embrionária, restando 

à vida coletiva desenvolvê-la, enriquecê-la, complexificá-la, ou, pelo 

contrário, empobrecê-la e inibi-la.Ao colocar em destaque a gênese 

cultural das funções superiores, Vigotski conduziu sua análise em 

direção ao conceito de interiorização, isto é, ao processo que 

transmuta formações externas em internas. Parafraseando Marx, 

propôs a tese segundo a qual o psiquismo humano é o conjunto das 

relações sociais transportadas ao interior e convertidas nos 

fundamentos da estrutura social da personalidade. Essa tese, por 

sua vez, ancorou a formulação do que Vigotsky (1995, p.150) 

chamou de “lei genética geral do desenvolvimento cultural do 

psiquismo”, segundo a qual: 

 

 

[...] toda função no desenvolvimento cultural da criança entra 

em cena duas vezes, em dois planos, primeiro no plano social 

e depois no psicológico, ao princípio entre os homens como 

categoria inter psíquica e logo no interior da criança como 

categoria intrapsíquica. Esse fato se refere igualmente à 

atenção voluntária, à memória lógica, à formação de conceitos, 

e ao desenvolvimento da vontade. Temos todo direito de 

considerar a tese exposta como uma lei, à medida, 

naturalmente, em que a passagem do externo ao interno 

modifica o próprio processo, transforma sua estrutura e 

funções.  
 

 

O autor apontou, assim, o grau de dependência da formação das 

funções superiores em relação ao entorno físico-social da pessoa, 

demonstrando que nada haverá como característica funcional 

intrapsíquica, nada haverá na ‘subjetividade’ da pessoa, que outrora 

não tenha se imposto como processo inter psíquico. 

Tomemos como exemplo a função atenção: na ausência de 

anomalias orgânicas, ela é instituinte do psiquismo tanto humano 

quanto  animal.  Sua  expressão  natural   aponta   a   possibilidade 
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de os animais superiores focarem sua atenção, de modo reflexo, 

espontâneo, em quaisquer estímulos que se destaquem em seu 

campo perceptual. Há, portanto, uma capacidade natural, elementar, 

para atentar. Todavia, os comportamentos humanos, à medida que 

visam uma finalidade, seriam impossíveis na ausência de um 

processo seletivo em relação à vasta gama de estímulos perceptuais, 

posto que todo estímulo diretor do comportamento se faz 

acompanhado de uma série de outros estímulos concorrentes, 

portanto, distrativos.  

Portanto, há que haver, para a organização intencional do 

comportamento, uma seletividade dos estímulos a se responder, a 

inibição dos estímulos que concorrem com eles e a manutenção no 

foco atencional, no estímulo selecionado. Apenas como resultado 

desse processo a atenção poderá ser dirigida e mantida em um alvo 

específico, determinado pelas finalidades do comportamento em 

pauta, e essa qualidade da atenção precisa ser conquistada. Por 

conseguinte, a atenção espontânea é natural, elementar, mas a 

atenção focal, voluntária, é conquista cultural, o que nos permite 

afirmar: ninguém nasce sabendo ‘prestar atenção’! Alertamos, pois, 

para os inúmeros equívocos que têm orientado condutas a serviço da 

patologização da atenção (a exemplo do TDAH), ao apreenderem 

como natural, biológico, aquilo que é cultural e que deveria ter sido 

formado na criança.  

Em suma, Vigotski apreendeu uma diferença qualitativa fulcral no 

psiquismo humano que lhe permitiu afirmar que as funções 

elementares se transformam por exigência da vida social, 

conquistando outros e novos patamares - patamares superiores. Não 

obstante, restava-lhe, ainda, identificar o mecanismo de promoção 

desse salto qualitativo, dado que encontrou na mediação de signos. 
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4 MEDIAÇÃO DE SIGNOS COMO CONDIÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO  

 

Conforme exposto, tanto Vigotski quanto Saviani postulam que às 

características biológicas asseguradas pela evolução da espécie são 

acrescidas outras, produzidas na história de cada indivíduo singular 

por decorrência da vida social. Tais características seriam, então, 

próprias ao desenvolvimento do que Vigotski denominou de funções 

psíquicas superiores. Tais autores consideram que o 

desenvolvimento do psiquismo humano e suas propriedades não 

resultam de uma complexificação natural evolutiva, mas, da própria 

formação cultural dos indivíduos.  

Na condição de psicólogo, Vigotski se contrapôs, em toda sua 

obra, às concepções de desenvolvimento psíquico que o tomavam 

como endógeno, isto é, controlado por fatores essencialmente 

interiores, biológicos e, portanto, individuais. Da mesma forma, se 

opôs aos modelos que prescreviam o desenvolvimento de forma 

unilateral e linear, como sucessão de fases naturalmente 

predeterminadas, expressas mediante o acúmulo lento e gradual de 

mudanças isoladas. Nas análises que realizou acerca da gênese das 

funções psíquicas superiores, tomando como foco o desenvolvimento 

infantil, evidenciou os limites e a artificialidade dos modelos 

explicativos biologizantes.  

Vigotsky (1995) demonstrou por meio de suas pesquisas que o 

desenvolvimento psíquico não se identifica, em absoluto, com o 

processo de evolução biológica, no qual, cada etapa já está 

potencialmente incluída na etapa antecedente, de tal forma que seu 

curso represente simplesmente a conversão de potência em ato. 

Segundo o autor, esse enfoque versa muito mais sobre um trânsito 

de crescimento e maturação do que sobre desenvolvimento na mais 

ampla acepção do termo.  

Diferentemente, em um enfoque histórico social, cada etapa que 

se faz presente no desenvolvimento não resulta de prescrições
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pregressas, outrossim, do confronto, das contradições entre o legado 

de condições naturais e experiências passadas com as forças vivas 

da situação presente. Para ele, apenas a descoberta das bases reais 

do desenvolvimento cultural da criança tornaria possível à psicologia 

tomar esse processo como objeto de estudo. Vigotsky (1995) 

encontrou no emprego dos signos as bases que procurava.  

 

 

Signo (do latim signum) é o elemento que designa ou indica outro. 

Objeto que representa outro. Sinal dotado de significação (ex: as 

letras ocupando o lugar de sons). 

Elemento sensível de expressão cultural organizativo do 

comportamento humano. Encerra uma materialidade (sinal) que 

ocupa o lugar de outra coisa, isto é, daquilo que representa. 

Operando ao nível da consciência dos indivíduos, todo signo 

demanda decodificação (FERREIRA, 1986). 
 

 

Foi ao introduzir o conceito de signo que Vigotski superou 

radicalmente a concepção tradicional de desenvolvimento, 

apontando a necessidade de se distinguir, no desenvolvimento, os 

modos de funcionamento naturais e as formas instrumentais. Os 

primeiros, decorrentes do processo de evolução e comuns aos 

homens e aos animais superiores; os segundos, produtos da 

evolução histórica e especificamente humanos, ou seja, conquistas 

da atividade significada.  

Para Vigotsky (1997), o ato instrumental, a saber, o ato mediado 

por signos, introduz profundas mudanças no comportamento 

humano, posto que entre a resposta da pessoa e o estímulo do 

ambiente se interpõe o novo elemento designado signo. O signo, 

então, opera como um estímulo de segunda ordem que, retroagindo 

sobre as funções psíquicas, transforma suas expressões 

espontâneas em expressões volitivas. As operações que atendem 

aos estímulos de segunda ordem conferem novos atributos às 

funções psíquicas, e por meio deles o psiquismo humano adquire um  
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funcionamento qualitativamente superior e liberto tanto dos 

determinismos biológicos quanto do contexto imediato de ação. 

Nessa direção, afirmou:  

 

 

No comportamento do homem surge uma série de dispositivos 

artificiais dirigidos ao domínio dos próprios processos 

psíquicos. Com analogia com a técnica, estes dispositivos 

podem receber com toda justiça a denominação convencional 

de ferramentas ou instrumentos psicológicos [...] Os 

instrumentos psicológicos são criações artificiais; 

estruturalmente são dispositivos sociais e não orgânicos ou 

individuais; estão dirigidos ao domínio dos processos próprios 

ou alheios, tanto quanto a técnica o está para o domínio dos 

processos da natureza (VIGOTSKY, 1997, p. 65).  
 

 

Os signos despontam no funcionamento psíquico como elementos 

que suplantam a imagem sensorial do objeto conferindo-lhe 

significação, de sorte que os atributos semióticos dos estímulos aos 

quais o sujeito responde tornam-se preponderantes em relação às 

manifestações imediatas e aparentes dos mesmos. Tornam-se, 

assim, meios auxiliares para a solução de tarefas psicológicas e, 

analogamente às ferramentas ou instrumentos técnicos de trabalho 

aperfeiçoam o comportamento humano. Com isso, Vigotski afirmou 

que o real significado do papel do signo na conduta dos indivíduos só 

pode ser encontrado na função instrumental que assume, ou seja, à 

medida que os significados se instituem como guias e como 

possibilidades para a ação à vista de suas finalidades.  

A mera captação sensorial dos objetos e fenômenos da realidade 

promove a formação da imagem mental dos mesmos, todavia, nos 

limites daquilo que é dado à percepção sensível imediata, sendo 

esse um alcance de representação possível, também, aos animais 

superiores. Todavia, graças ao desenvolvimento da linguagem, os 

seres humanos foram muito além dessa forma de representação,
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instituindo a palavra como, ao mesmo tempo, representação 

material do objeto, isto é, possibilidade de a palavra ‘ocupar’ 

mentalmente o lugar físico do mesmo, e como conceito, como 

ideia geral identitária que o caracteriza. Por isso, Vigotski afirmou 

a palavra como ‘signo dos signos’ e a linguagem como um 

sistema de signos apto a operar tanto na comunicação entre os 

homens quanto na construção do conhecimento acerca do real.  

Para a pedagogia histórico-crítica, em anuência com a 

psicologia histórico cultural, a captação da realidade concreta e 

sua conversão em imagem subjetiva capaz de orientar o sujeito 

nela se identificam com a aprendizagem do universo de 

significações construído histórico-socialmente acerca da referida 

realidade, isto é, com a internalização de signos. Portanto, os 

signos outra coisa não são, senão, produtos do trabalho 

intelectual dos homens que se tornam ‘ferramentas’ ou 

‘instrumentos’ pelos quais o próprio psiquismo se desenvolve e 

opera. Na qualidade de objetivação teórica, abstrata, os signos se 

impõem como dados para a apropriação por parte de outros 

indivíduos, de sorte que a historicidade humana se firma, também, 

como um processo de criação e transmissão de signos, isto é, 

como um processo mediado pelo ensino. 

Todavia, ao introduzir o conceito de mediação, Vigotski, não a 

tomou simplesmente como “ponte”, “elo” ou “meio” entre coisas; 

tal como muitas vezes compreendido. Para ele, a mediação é 

interposição que provoca transformações na instituição da 

imagem subjetiva da realidade objetiva ao disponibilizar os 

conteúdos simbólicos que lhe correspondem, enfim, uma condição 

externa, inter psíquica, que, internalizada, potencializa o ato de 

trabalho, seja ele prático ou teórico. 

Foi nesse sentido que Vigotsky (1995) estabeleceu uma 

analogia entre instrumento técnico e signo, posto que ambos 

atuam como intermediários     em     relações, permitindo a 

execução de dadas operações graças à superação de 

capacidades naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Conceito (do latim 

conceptum: pensamento, 

ideia). Em seu sentido geral, o 

conceito é uma noção abstrata 

ou ideia geral, designando seja 

um objeto suposto único seja 

uma classe de objetos. Termo 

chave em filosofia, o conceito 

designa uma ideia abstrata e 

geral sob a qual podemos unir 

diversos elementos, do que 

resulta sua universalidade 

(JAPIASSU; MARCONDES, 

1996).  

 

9 Conhecimento (do latim 

cognoscere: procurar saber, 

conhecer).  Função ou ato da 

vida psíquica que tem por 

efeito tornar um objeto 

presente aos sentidos ou à 

inteligência. Apropriação 

intelectual de determinado 

campo empírico ou ideal de 

dados, tendo em vista dominá-

los e utilizá-los. O termo 

“conhecimento” designa tanto a 

coisa conhecida quanto o ato 

de conhecer (subjetivo) e o fato 

de conhecer. A teoria do 

conhecimento é uma disciplina 

filosófica que visa estudar os 

problemas levantados pela 

relação entre o sujeito 

cognoscente e o objeto 

conhecido (FERREIRA, 1986). 
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Tomando o instrumento técnico 

alicate como exemplo, podemos 

dizer que ele otimiza a  força 

física de braços e mãos, abrindo 

possibilidades para a realização 

exitosa de ações que, sem ele, 

seriam impossíveis. Entretanto, 

a utilização do alicate também 

demanda adaptação da mão 

humana a ele, de sorte que seu 

uso retroage, também, sobre as 

propriedades psicofísicas de 

quem o utiliza. Da mesma forma, 

os signos possibilitam ações 

para além dos alcances naturais 

do psiquismo – as relações com 

os objetos e fenômenos são 

agora significadas, rompendo os 

imediatismos das respostas 

reflexas à simples captação 

sensorial e retroagindo sobre o 

próprio desenvolvimento 

psíquico.     

Não obstante, esse autor 

apontou que há entre o 

instrumento técnico e o signo 

uma distinção que não pode ser 

perdida de vista. Ainda que 

ambos operem como elementos 

de intermédio, a diferença se 

define em face dos polos que os 

constituem. Enquanto o 

instrumento técnico se interpõe 

entre a atividade do homem e o 

objeto externo, o psicológico, o 

signo, se orienta em direção ao 

psiquismo e ao comportamento. 

Os primeiros transformam o 

objeto externo, os segundos, o 

próprio sujeito. 

O uso de signos, portanto, de 

conhecimentos, conclama o 

desenvolvimento das funções 

psíquicas modificando toda a 

estrutura do psiquismo, uma vez 

que a atribuição de significados 

requer uma percepção mais 

acurada, a atenção voluntária, a 

memória lógica, a formação de 

conceitos, enfim, demanda um 

‘trabalho’ mental para o qual 

nenhuma função isoladamente 

seria suficiente. Destarte, os 

signos conferem unidade ao 

psiquismo, possibilitando que 

seus conteúdos despontem 

lógica e conscientemente, 

abrindo as possibilidades para o 

autodomínio da conduta. 

Diante do exposto, podemos 

constatar que os 

comportamentos tipicamente 

humanos são comportamentos 

significados, ou seja, mediados 

por signos. Mas para que isso 

ocorra, os sujeitos precisam 

internalizá-los, pois a natureza 

externa dos signos demanda o 
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processo de sua conversão em 

elemento interno, para que 

assim possam se impor como 

dados instituintes da 

subjetividade individual. 

Considerando que os objetos e 

fenômenos da realidade não 

trazem estampados em si os 

seus significados, os mesmos 

precisam ser ensinados por 

aqueles que deles já se 

apropriaram. Por essa razão, o 

processo de humanização se 

identifica com os processos 

educativos. 

Em suma, mediação é 

interposição que provoca 

transformações no 

comportamento, ampliando as 

capacidades psíquicas. O 

elemento que medeia é o signo, 

que converte a imagem 

sensorial mental em imagem 

dotada de significação. O 

veículo da mediação é o outro 

ser social, que já os tem 

internalizados. A atividade 

mediadora é aquela que visa, 

então, a disponibilização de 

signos, provocando as referidas 

transformações na imagem 

subjetiva da realidade objetiva 

dos sujeitos em formação.  

Transpostos esses conceitos 

para a educação escolar, 

podemos afirmar que os signos 

estão para os conteúdos 

escolares tanto quanto o 

trabalho do professor está para 

a atividade mediadora. Todavia, 

destaque-se que ele, professor, 

não é ‘o mediador’, de sorte que 

sua atividade só é, de fato, 

mediadora, à medida que ele 

disponibilize ao outro o acervo 

de significações correspondente 

à realidade concreta, 

promovendo, assim, 

transformações na subjetividade 

de seus alunos.  Por isso, 

Vigotski afirmou que nem toda 

aprendizagem é realmente 

promotora de desenvolvimento. 

Para que assim o seja ela deve 

requalificar as funções psíquicas 

à medida que as coloquem ‘para 

funcionar’. Para tanto, em 

anuência à pedagogia histórico-

crítica, os conteúdos escolares 

devem, em primeiro lugar, estar 

sob domínio do professor, que 

os transmitirá de modo 

organizado e sequencial aos 

alunos. 
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A prescrição desta organização encontra amparo na psicologia 

histórico-cultural naquilo que Vigotski denominou como nível de 

desenvolvimento real e área de desenvolvimento iminente, na qual 

deve incidir o bom ensino. Este autor caracterizou o nível de 

desenvolvimento real como expressão do desenvolvimento psíquico 

que já foi consumado, possibilitando à criança realizar ações 

autonomamente. Manifesta-se, portanto, daquilo que ela é capaz de 

fazer sem ajuda de outros indivíduos, demonstrando habilidades e 

capacidades conquistadas. A área de desenvolvimento iminente, 

por sua vez, aponta na direção de pendências cognitivas, isto é, 

implica o processo, o movimento, pelo qual as funções psíquicas 

vão complexificando-se gradativamente e alçando novos patamares 

de expressão no comportamento. Por tratar-se do trânsito de 

formação e transformação funcional, esta área revela-se naquilo 

que a criança ainda não é capaz de fazer por si mesma, mas o é 

pela mediação do outro, ou, com ajuda.  

Para a pedagogia histórico-crítica e para a psicologia histórico-

cultural um ensino desenvolvente não é aquele que opera sobre o 

passado, sobre o que já foi conquistado, mas sim, aquele que incide 

sobre as referidas pendências, sobre o que ainda não está 

consolidado, mas está em vias de o estar. Por isso, Vigotski afirmou 

que o bom ensino não é aquele que se assenta nos domínios 

consolidados, não é aquele que ‘segue’ o desenvolvimento, mas 

sim, o que se adianta a ele, projetando-o para o futuro e 

possibilitando avanços na transformação das funções psíquicas. 

Com tais proposições, reitera que o desenvolvimento já efetivado 

não deve ser tomado como pré-requisito para o ensino sem levar 

em conta que o próprio desenvolvimento é dele dependente. 

Igualmente, Vigotski chamou-nos a atenção para a diferença 

qualitativa que existe entre a aprendizagem espontânea de 

conceitos cotidianos e aquelas que resultam do ensino de conceitos 

científicos, questão sobre a qual versaremos na sequência.  
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5 FORMAÇÃO DE CONCEITOS E DESENVOLVIMENTO DO 

PENSAMENTO 

  

Ao colocarmos em relevo o desenvolvimento do pensamento é 

necessário, de partida, não perdermos de vista o enfoque sistêmico 

acerca do psiquismo proclamado pela psicologia histórico-cultural. 

Isto implica ter em conta que todas as funções operam de modo 

integrado, de sorte que nenhuma delas se forma ou se transforma 

de modo isolado ou autônomo. Não obstante este enfoque 

sistêmico, tanto Vigotsky (1995; 1997; 2001) quanto Luria (2008) e 

Leontiev (1978) atribuem uma importância sem par ao pensamento, 

posto ser esta função diretamente responsável pelo ordenamento 

lógico da imagem subjetiva da realidade objetiva, sem o qual a 

referida imagem seria impotente para orientar o sujeito na realidade 

concreta tendo em vista o atendimento de suas necessidades vitais.  

Ademais, os referidos autores foram categóricos ao afirmar a 

atividade humana como unidade afetivo-cognitiva, uma vez que a 

imagem subjetiva dos objetos e fenômenos da realidade se forma, 

sempre, numa relação particular e única entre o indivíduo e os 

mesmos, estando assim subjugada às maneiras pelas quais tais 

objetos e fenômenos afetam o sujeito, isto é, subjugada à tonicidade 

emocional dos mesmos. É em razão desta tonicidade que as coisas 

do mundo mobilizarão afecções ou afetos positivos ou negativos, a 

orientarem, respectivamente, atração ou repulsa; dado que, 

inclusive, se mostra um traço distintivo entre diferentes indivíduos. 

Julgamos esta observação importante para que, ao abordarmos o 

papel que o ensino de conceitos exerce sobre o desenvolvimento do 

pensamento, não o façamos contaminados pelos vieses lógico-

formais advindos da psicologia tradicional, que dicotomizaram a 

vida psíquica alimentando a ilusão de que razão e emoção operam 

de maneiras independentes sobre o comportamento. Tais enfoques, 

ao adentrarem à formação de professores, alimentaram equívocos 

de que o ensino escolar incide sobre a razão em detrimento do 

universo afetivo dos alunos. Há que se ter claro: os conteúdos de 

ensino afetam os sujeitos, mobilizando, inclusive, emoções positivas 

ou  negativas   em   relação   ao  ato  de aprendê-los.  Por isso,  
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10 O conceito de atividade 
guia e atividade guia de 
estudo será detidamente 
analisado em capítulos 
subsequentes desta 
coletânea. 
 
 
 

11 A face fonética da 
palavra refere-se à sua 
manifestação externa, 
sonora, pela qual dado 
objeto é convertido em 
expressão verbal. 
 
 
 

12 A face semântica da 
palavra compreende os 
significados ocultos que ela 
comporta, não resultando 
da mera captação sensorial 
do objeto convertida em 
denominação, tal como na 
face fonética, mas sim, de 
operações lógicas do 
raciocínio que visam a 
construção do 
conhecimento acerca do 
mesmo. 

 

 

advogamos que o ‘bom ensino’ também é aquele que cria afecções 

intelectuais positivas, ou seja, que contribui para que o aluno, ao ser 

afetado positivamente pela aprendizagem dos conteúdos escolares, 

queira cada vez mais realiza-la. A nosso juízo, este é o lastro da 

edificação da atividade guia de estudo10, que marca grande parte da 

infância e transição à adolescência. 

Tecidas estas breves considerações acerca da unidade afetivo-

cognitiva, dediquemo-nos à análise do desenvolvimento do 

pensamento à luz da psicologia histórico-cultural, posto que ele 

revela-se ‘carro-chefe’ na transformação das funções psíquicas 

elementares em superiores e, consequentemente, na edificação da 

consciência. No que tange a este desenvolvimento, o primeiro alerta 

vigotskiano apontou a necessidade de aclaramento acerca das 

relações entre pensamento e linguagem, mais precisamente, entre 

pensamento e fala.  

Vigotsky (2001) postulou em seus estudos que pensamento e 

linguagem, possuindo origens distintas, seguem linhas de 

desenvolvimento independentes apenas nos primórdios da vida, 

entrecruzando-se no transcurso do segundo ano e produzindo, com 

isso, decisivas transformações no comportamento da pessoa. Para 

este autor, apenas a descoberta do nexo, do ponto de intersecção, 

entre pensamento e linguagem possibilitaria reais avanços na 

compreensão do psiquismo humano. Foi em busca do traço 

essencial a ambas as funções que o autor depreendeu de seus 

estudos o papel do significado da palavra.  

O significado da palavra, ao imbricar a face fonética11 e a face 

semântica12 da mesma, revela-se um fenômeno verbal e igualmente 

intelectual. Com isto, Vigotsky (2001) demarcou diferenças 

qualitativas decisivas entre os aspectos indicativos e nominativos da 

palavra e sua função significativa. Destacou, também, que o 

desenvolvimento de tais faces não se processa em paralelo e de 

modo uniforme, existindo entre elas uma relação de 

proporcionalidade inversa. Ou seja, se no início do desenvolvimento 

da fala a face fonética da palavra é preponderante, ao longo do 

desenvolvimento psíquico esta relação deve se alterar, de modo 

que a face semântica assuma a primazia no entrecruzamento de 
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pensamento e linguagem. É 

graças a esta primazia que a 

palavra se converte, cada vez 

mais, em ato e conteúdo do 

pensamento. 

Porém, Vigotski alertou que a 

inversão na ordem de 

prevalência entre face fonética e 

face semântica da palavra não é 

um processo natural e 

espontâneo, mas resultado de 

um longo e gradativo processo 

de internalização de signos, que 

tem como núcleo o processo de 

formação de conceitos. Ao 

explicar esta tese, o autor 

demonstrou experimentalmente 

as mudanças qualitativas que 

ocorrem no pensamento quando 

as dimensões abstratas 

(semânticas) da palavra 

superam – por incorporação, as 

dimensões sensoriais 

nominativas (fonéticas), isto é, 

quando o curso do pensamento 

progride da captação sensível, 

empírica, do objeto em direção à 

sua apreensão abstrata, teórica.  

Portanto, o desenvolvimento do 

pensamento não ocorre de 

modo alheio à complexificação 

da linguagem e, ambos, formam-

se e transformam-se no 

processo histórico-social de 

apropriação da cultura. 

Haja vista que a formação de 

conceitos é o núcleo propulsor 

do entrecruzamento entre 

pensamento e fala, Vigotsky 

(2001) dedicou-se à análise 

desta formação e, com base em 

uma série de experimentos, 

concluiu que o pensamento se 

desenvolve ultrapassando várias 

etapas, caracterizadas no que 

denominou como periodização 

do desenvolvimento do 

pensamento. Tais etapas 

compreendem: pensamento 

sincrético, pensamento por 

complexos e pensamento 

abstrato. 

Por um breve e apertado 

resumo, dediquemo-nos a esta 

periodização. A primeira etapa, 

própria aos anos iniciais de vida, 

caracteriza-se pela indefinição 

do significado da palavra e, 

consequentemente, por seu 

limite como signo relacionado à 

percepção sensível. Uma vez 

que as palavras representam a 

realidade, vinculando-se à 

imagem mental dos objetos que 

a compõem, a ausência do 

significado da palavra equivale à 

ausência de significado 

simbólico do mundo. Daí que, 

nessa fase, na qual pensamento 

e ação se identificam, o 

tratamento    dispensado     pela  
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criança à realidade subjuga-se, 

fundamentalmente, às suas 

percepções e impressões 

sensíveis imediatas. 

A imagem psíquica da 

realidade resulta indiferenciada, 

inexistindo conexões objetivas 

entre os fenômenos que a 

constituem. Na ausência de 

conhecimentos reais acerca dos 

vínculos que balizam as 

relações entre os objetos, a 

criança estabelece conexões 

subjetivas, fortuitas e carentes 

de qualquer ordenação lógica. 

Sob tais condições é que o 

pensamento infantil, nessa fase, 

resulta “sincrético” – 

combinando elementos que não 

mantêm entre si nenhuma 

correspondência objetiva. 

Todavia, ao longo desses anos 

iniciais de vida a criança vai 

adquirindo domínios sobre a 

fala, e isso possibilita a 

superação gradual do 

sincretismo e o ingresso na 

etapa subsequente, isto é, do 

pensamento por complexos. 

O pensamento por complexos 

possui um longo percurso, 

caracterizando a formação de 

conceitos desde o término da 

primeira infância até o início da 

adolescência, compreendendo, 

portanto, muitas variações 

funcionais e estruturais. O 

pensamento nessa etapa, da 

mesma forma que nas demais, 

visa o estabelecimento de 

conexões entre diferentes 

impressões concretas, o 

estabelecimento de relações e 

generalizações de objetos 

distintos, implicando o 

ordenamento e sistematização 

da experiência individual 

consubstanciado na imagem 

psíquica dela resultante.  

O pensamento nesta nova 

etapa adquire um grau superior 

de coerência e objetividade em 

relação ao pensamento 

sincrético, que começa a ceder 

lugar a vínculos reais 

estabelecidos entre as coisas 

por meio da experiência 

sensível. Os complexos 

abarcam, então, o 

estabelecimento de relações, ou 

generalizações, entre objetos 

diferentes, baseando-se em uma 

multiplicidade de vínculos 

possíveis entre eles, que 

refletem conexões práticas e 

casuais resultantes da relação 

ativa da criança em seu 

ambiente físico e social. Por 

isso, afirmou Vigotski, tais 

vínculos podem não ter nada 

entre si além de manifestações 

concretas exteriores. 
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Por conseguinte, cada elemento do complexo relaciona-se com o 

conjunto baseando-se em diferentes estratégias de generalização, 

mas tais estratégias não ultrapassam, ainda, a esfera das ações 

práticas, da captação sensível e experiencial da criança na 

realidade concreta. Todavia, tendo em vista a ampliação das 

experiências sociais da criança, Vigotski constatou cinco tipos 

principais de complexos, a saber: complexo associativo, por 

coleção, por cadeia, complexo difuso e pseudoconceitos13.  

Ainda que o pensamento por complexos vá alcançando relativa 

independência das ações sensoriais, possibilitando inferências com 

certo grau de abstração, as relações estabelecidas entre os objetos 

e fenômenos ainda ocorrem de modo livre e arbitrário baseando-se, 

muitas vezes, em atributos errôneos acerca do real. Não obstante, 

tais relações oportunizam o ingresso na última subfase do 

pensamento por complexos, representada pela formação dos 

pseudoconceitos.    

Os pseudoconceitos são formados por generalizações que, em 

sua aparência externa assemelham-se aos conceitos propriamente 

ditos, mas, na essência, ainda refletem a dinâmica própria dos 

complexos. Para Vigotsky (2001), eles representam a forma mais 

ampla do pensamento por complexos, na qual o próprio complexo 

equivale funcionalmente ao conceito. Com isso, na comunicação 

verbal, a diferença entre o complexo e o conceito se mostra tênue 

ou, até mesmo, aparentemente inexistente. 

O que se altera nesse momento é que as relações que a criança 

estabelece já não são absolutamente arbitrárias, ganham 

concretude ao incorporarem a palavra dada pela linguagem do 

adulto. Por isso, em sua aparência externa, os pseudoconceitos 

identificam-se com os conceitos usuais da língua, mas em sua 

lógica interna ainda se ancoram nos traços visíveis e concretos do 

objeto. As generalizações que se fazem presentes não ultrapassam, 

de fato, a fusão com os objetos reais acessíveis à criança. Embora 

ela possa demonstrar amplo domínio de termos gerais, de 

“conceitos”, isso ainda não significa o pleno exercício do 

pensamento abstrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Para o estudo das 
subfases do pensamento 
por complexos sugerimos a 
leitura de Martins, L.M. O 
Desenvolvimento do 
Psiquismo e a Educação 
Escolar: contribuições à luz 
da psicologia histórico-
cultural e da pedagogia 
histórico-crítica, Campinas, 
Autores Associados, 2013. 
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14 O termo concreto é aqui 
apresentado em 
conformidade com o 
materialismo histórico-
dialético, significando a 
apreensão do objeto ou 
fenômeno como síntese de 
aparência e de essência, 
superando aquilo que é 
captável sensorialmente e 
avançando em direção ao 
que lhe é essencial e não 
dado pela mera apreensão 
sensível. 

 

 

 

Os pseudoconceitos comportam a representação do objeto 

manifesta em expressão verbal, na qual ocorre a centralidade do 

aspecto fonético da palavra em detrimento de seus aspectos 

semânticos. Portanto, a adoção verbal do conceito na qualidade de 

pseudoconceito não apresenta correspondência simultânea com a 

formação do conceito propriamente dito, posto que o domínio verbal 

do objeto surge antes, atuando na mediação com a realidade 

objetiva com relativa independência do seu conteúdo interno.  

A superação desta condição, o avanço dos conceitos potenciais 

em direção aos verdadeiros conceitos, culmina, então, no 

desenvolvimento do pensamento abstrato formado por meio de 

operações racionais, fundamentalmente por meio de análises, 

sínteses, comparações e generalizações cada vez mais elaboradas. 

Nesse processo, urge que a criança construa abstrações 

elaborando generalizações dos atributos essenciais dos objetos 

representados nos pseudoconceitos, tomando-os, cada vez mais, 

por superação de sua experiência concreta. Este processo ocorre 

com correspondente aprimoramento da função simbólica da 

linguagem, corroborando a primazia do aspecto semântico sobre o 

aspecto fonético da palavra. 

Este avanço nos alcances do pensamento demanda um longo 

percurso que se estende, segundo Vigotsky (2001), até a 

adolescência, quando o pensamento alcança as possibilidades para 

operar por meio dos conceitos propriamente ditos, isto é, caminha 

para alçar o mais alto grau de abstração do pensamento. Para 

Vigotski e demais estudiosos da psicologia histórico-cultural o 

pensamento abstrato, ou lógico-discursivo, representa o 

pensamento na exata acepção do termo, uma vez que ao 

ultrapassar a esfera das ações práticas e das imagens sensoriais 

torna possível a apreensão dos fenômenos para além das 

aparências, isto é, em sua essencialidade concreta14 como síntese 

de múltiplas relações. 

Todavia, o percurso que avança do pensamento sincrético ao 

pensamento abstrato não resulta de determinantes naturalmente 

disponibilizados pela herança biológica ou por critérios 

cronológicos, mas da qualidade das mediações que ancoram a 
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relação sujeito-objeto, da natureza dos vínculos entre o indivíduo e 

suas condições de vida e de educação. Por conseguinte, tais etapas 

e fases ultrapassam as especificidades da infância e adolescência, 

podendo caracterizar, inclusive, as maneiras de pensar de pessoas 

cuja formação cultural não otimizou o desenvolvimento do 

pensamento. Destaque-se, pois, que o pensamento abstrato é uma 

conquista resultante das apropriações das objetivações simbólicas, 

que carecem de transmissão por outrem, que demandam ensino. 

Não por acaso, Vigotsky (2001, p. 181) destacou uma diferença 

radical entre o ensino que se volta para os conceitos espontâneos e 

de senso comum e o ensino dos conceitos científicos, denominados 

por ele de ‘verdadeiros conceitos’. Em suas palavras: 

 

 

A questão do desenvolvimento dos conceitos científicos na 

idade escolar é, antes de tudo, uma questão prática de 

enorme importância, que pode ser  primordial do ponto de 

vista das tarefas que se propõe a escola ao ensinar à criança 

o sistema de conhecimentos científicos. Sem dúvida, o que 

sabemos  sobre essa questão surpreende por sua 

escassez. Tem, ademais, um significado teórico muito 

importante, uma vez que a investigação do desenvolvimento 

dos conceitos científicos, quer dizer, dos conceitos autênticos, 

verdadeiros, pode nos permitir descobrir as regularidades 

mais profundas, mais fundamentais de qualquer processo de 

formação dos conceitos em geral [grifos nossos]. 
 

 

Este excerto evidencia o destaque conferido pelo autor à 

natureza dos conteúdos que devam ser priorizados por uma 

educação escolar desenvolvente, quais sejam: os conceitos 

científicos! A formação de tais conceitos exige e se articula a uma 

série de funções psíquicas, a exemplo da percepção complexa, da 

atenção voluntária, da memória lógica e, sobretudo das operações 

lógicas do raciocínio, isto é, da análise, síntese, comparação, 

generalização e abstração. Por isso, Vigotski destacou que diante  
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de processos tão complexos, 

não pode ser simples o processo 

de instrução escolar que de fato 

vise esse desenvolvimento.  

Ademais, alertou que o 

professor, ao assumir o caminho 

da simplificação do ensino, não 

conseguirá nada além de 

assimilação de palavras, 

culminando em um tipo de 

verbalismo que meramente 

simula a internalização de 

conceitos ou pior, perpetua o 

pensamento por complexos. 

Diferentemente dos conceitos 

espontâneos, que se formam de 

modo assistemático pela simples 

inserção do sujeito na 

comunidade cultural, orientando-

se por sua aplicação prática e 

pragmática, a formação dos 

conceitos científicos subjuga-se 

à orientação conscientemente 

dirigida, à voluntariedade e ao 

autodomínio da conduta - 

esferas que se revelam 

extremamente frágeis na adoção 

dos primeiros.  

Esta função desenvolvente 

da educação escolar é também 

preconizada pela pedagogia 

histórico-crítica, tal como 

afirmado por Saviani (2003, p. 

13): 

 

 

[...] o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 
identificação dos elementos culturais que precisam ser 
assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que se 
tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 
descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo. Quanto ao primeiro aspecto (a identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados) trata-se de 
distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o 
secundário, o fundamental e o  acessório. Aqui me parece de 
grande importância a noção de “clássico”. [...] O clássico é 
aquilo que se firmou como fundamental, como essencial 
[grifos no original]. 
 

 

 

 

 

 

No cerne desta proposição 

reside a afirmação da função 

nuclear da escola, qual seja, 

operar como mediadora na 

superação do saber cotidiano 

expresso nos conceitos  

espontâneos, em direção aos 

conhecimentos historicamente 

sistematizados expressos nos 

conceitos científicos; dado que 
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desponta no centro da unidade teórico-metodológica entre a 

psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Afirmando que a humanidade dos indivíduos não resulta de 

desdobramentos espontâneos de características inatas, naturais, 

mas da apropriação da cultura, a psicologia histórico cultural só 

pode alinhar-se a uma teoria pedagógica que conceba a educação 

escolar como processo destinado, sobretudo, a essa apropriação. 

Por isso afirmamos, ao longo deste texto, a unidade teórico-

metodológica entre esta teoria psicológica e a pedagogia histórico-

crítica, haja vista que ambas apontam uma mesma concepção de 

homem, de sociedade, de desenvolvimento, de conhecimento e, 

sobretudo, do papel da educação escolar no processo de 

humanização das pessoas. 

Se a apropriação dos signos culturais, do universo simbólico 

edificado sob a forma de conceitos, se revela condição primária da 

existência do homem como ser social, cabe à educação escolar 

elevar continuamente esta apropriação a alcances que superem a 

heterogeneidades da vida cotidiana e a captação superficial que ela 

promove acerca dos fenômenos da realidade. Elevar a 

internalização de signos ao nível científico-técnico já alcançado pela 

humanidade e conduzi-las a um nível significativamente superior 

são tarefas fundamentais impostas à educação escolar, tendo em 

vista a construção do conhecimento que torna o real efetivamente 

inteligível. É na assunção dessa tarefa que o ensino escolar opera 

no desenvolvimento das funções psíquicas superiores, na mesma 

medida em que essas funções se colocam a serviço da construção 

de conhecimentos cada vez mais complexos.  

O ensino sistematizado, ao impulsionar formas próprias e 

específicas de ações, ancoradas nos conhecimentos clássicos, 

historicamente sistematizados, como preconiza a pedagogia 

histórico-crítica, determina formas específicas de combinação das 

funções psicológicas provocando transformações no sistema 

psíquico, a raiz das quais se instituem  novas  formas  de  conduta,  
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fundadas em mecanismos de 

um tipo especial, isto é, em 

mecanismos culturalmente 

formados. Tais mecanismos, por 

sua vez, sustentam não apenas 

o ato de conhecer em si mesmo, 

mas, sobretudo, o ato de ser 

capaz de fazê-lo e dirigir-se por 

ele, isto é, sustentam a 

personalidade humana como 

fenômeno conscientemente 

orientado.         

Portanto, afirmar como 

função precípua da educação 

escolar a transmissão dos 

conhecimentos clássicos, 

universais, identifica-se com a 

proposição vigotskiana segundo 

a qual não é qualquer 

aprendizagem que promove 

desenvolvimento, mas sim, 

aquelas que visam à 

transmissão dos ‘verdadeiros 

conceitos’, ou seja, dos 

conceitos científicos. Compete, 

pois, à educação escolar, por 

um lado, disponibilizar aos 

sujeitos os conteúdos 

indispensáveis para que 

conquistem o domínio das 

propriedades da realidade – não 

dadas à captação de forma 

imediata. Esse domínio, como 

processo mediado, ancora-se no 

conteúdo de cada área do 

conhecimento das quais se 

reveste o ensino escolar.  

Por outro lado, compete 

planejar as formas pelas quais 

esses conhecimentos devam ser 

transmitidos, dado que exige 

clareza acerca da distinção entre 

metodologia de ensino e 

procedimentos de ensino. Via de 

regra, ambos se confundem e a 

metodologia cede lugar ao seu 

conteúdo meramente 

procedimental, restrito ao ‘como 

fazer’ na sua imediatez sensível. 

Entretanto, a própria 

compreensão etimológica da 

palavra ‘método’ revela sua 

abrangência e seu caráter de 

mediação abstrata (ideativa, 

teórica) uma vez que ‘meta’ 

significa fim a ser atingido e 

hodus - caminho a ser trilhado 

para tanto. 

Sendo assim, o método não 

se identifica com os 

procedimentos adotados (aula 

expositiva, projetos, trabalhos 

em grupo, seminários, etc.), mas 

expressa a capacidade humana 

para delinear um projeto e agir 

sob sua orientação, elegendo 

nas condições objetivas dadas 

as melhores e mais adequadas 
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formas para fazê-lo. Os procedimentos de ensino, por sua vez, 

compreendem as estratégias por meio das quais o método se 

realiza, concretizando-se como instituintes e constitutivos do 

método e, portanto, a ele subordinados. 

Tomando como referência a epistemologia materialista histórico-

dialética, a construção do conhecimento pressupõe três momentos 

intimamente articulados: o ponto de partida ocorrendo no âmbito do 

conhecimento acerca do real sensível em sua aparência e 

manifestação fenomênica, imediata e aparente; a ser superado pela 

mediação de abstrações do pensamento (ideias, teorias) tendo em 

vista alçar, no ponto de chegada, o conhecimento do real em sua 

essencialidade concreta, isto é, como síntese de múltiplas relações 

e determinações diversas (MARX, 1973). 

Transposto este percurso metodológico para a esfera 

pedagógica, depreende-se os três momentos do método 

pedagógico proposto por Saviani (2008), a saber: síncrese, análise 

e síntese. Note-se que esta proposição encontra amparo também 

na psicologia histórico-cultural, que ao tratar do desenvolvimento do 

pensamento aponta a síncrese como forma inicial e primeva de 

pensamento, a ser superada por um processo de complexificação 

das estruturas de generalização tendo em vista à formação do 

pensamento abstrato, apto à captação dos fenômenos por meio de 

um sistema de conceitos. 

Ocorre, porém, que no ponto de partida da construção do 

conhecimento residem, indiscutivelmente, os conceitos que o 

aprendiz já domina, ainda que tais conceitos coabitem sua vida 

cotidiana, sejam próprios ao senso comum e advindos de sua 

relação concreta e sensorial com o objeto de estudo. Todavia, o que 

importa é a superação dos mesmos por meio do momento analítico 

do processo de ensino, pelo qual se recorre aos conhecimentos 

historicamente sistematizados tendo em vista a compreensão do 

objeto para além de sua aparência, isto é, em sua totalidade.  

Portanto, os conceitos científicos devem ‘interpor-se’ entre os 

conceitos espontâneos e seus objetos para que assim, operem 

como     mediadores     de     transformações – num    percurso    de  
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complexificação progressiva, dos primeiros. Julgamos esta 

observação pertinente para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao 

reconhecimento, pela pedagogia histórico-crítica, do papel que os 

conhecimentos advindos da cultura popular, da vida cotidiana, do 

saber experiencial do aluno etc. exercem no processo de ensino 

escolar. Tais conteúdos marcam o ponto de partida do ensino, mas 

não podem perpetuar-se em seu ponto de chegada, uma vez que: 

“o papel da escola não é mostrar a face visível da lua, isto é, reiterar 

o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os aspectos 

essenciais das relações sociais que se ocultam sob os fenômenos 

que se mostram à nossa percepção imediata” (SAVIANI, 2011, p. 

201).   

Com base nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e da 

psicologia histórico-cultural, depreendemos que ensino e 

aprendizagem são opostos não excludentes, a operarem por 

contradição, caracterizando-se por percursos lógico-metodológicos 

inversos (MARTINS, 2013). Ou seja: a aprendizagem ocorre do 

concreto para o abstrato, dos conceitos espontâneos para os 

científicos, da síncrese para a síntese pela mediação da análise. O 

ensino, por sua vez, orienta-se do abstrato para o concreto, dos 

conceitos científicos como possibilidades de complexificação dos 

conceitos espontâneos, ocorrendo a partir da síntese formulada por 

quem ensina tendo em vista a superação da síncrese, própria ao 

momento inicial de construção do conhecimento por quem aprende. 

A síntese como ponto de partida do ensino resulta, por sua vez, das 

aprendizagens que o professor já realizou e que o tornam apto a 

promover o desenvolvimento do pensamento de seus alunos. 

Em suma, respeitado este ‘duplo trânsito’ entre aprendizagem e 

ensino a educação escolar cumprirá sua função social mais 

relevante: possibilitar que seus destinatários conquistem o 

autodomínio da conduta, o pensamento por conceitos, a capacidade 

imaginativa, os sentimentos e valores éticos e estéticos, etc.; 

atributos representativos do máximo desenvolvimento do gênero 

humano.  E esse objetivo não é alcançado pelo ensino de saberes 

reiterativos das práticas cotidianas e de senso comum em 

detrimento dos conhecimentos historicamente sistematizados.   
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GLOSSÁRIO 

 

01 APROPRIAÇÃO: atividade pela qual o indivíduo capta dados 

externos (ideias, procedimentos, significados etc.) convertendo-os 

em dados constitutivos de sua subjetividade (CHAUI, 1995). 

02 CONCEITO: (do latim conceptum: pensamento, ideia). Em seu 

sentido geral, o conceito é uma noção abstrata ou ideia geral, 

designando seja um objeto suposto único seja uma classe de 

objetos. Termo chave em filosofia, o conceito designa uma ideia 

abstrata e geral sob a qual podemos unir diversos elementos, do 

que resulta sua universalidade (JAPIASSU; MARCONDES, 1996).  

03 CONCRETO: para o senso comum, o concreto é tudo aquilo que é 

dado pela experiência sensível, seja externa (as diversas 

sensações que qualificam um objeto), seja interna (as emoções de 

medo, um sonho, etc). Por oposição a abstrato, o concreto é aquilo 

que é efetivamente real ou determinado em sua totalidade. 

Portanto, é o que constitui a síntese da totalidade das 

determinações: “O concreto é concreto porque é a síntese de 

múltiplas determinações, portanto, a unidade da diversidade” 

(Marx). Em seu sentido lógico, o concreto diz respeito aos termos 

que designam seres ou objetos reais (CHAUI, 1986). 

04 CONHECIMENTO: (do latim cognoscere: procurar saber, 

conhecer).  Função ou ato da vida psíquica que tem por efeito tornar 

um objeto presente aos sentidos ou à inteligência. Apropriação 

intelectual de determinado campo empírico ou ideal de dados, tendo 

em vista dominá-los e utilizá-los. O termo “conhecimento” designa 

tanto a coisa conhecida quanto o ato de conhecer (subjetivo) e o 

fato de conhecer. A teoria do conhecimento é uma disciplina 

filosófica que visa estudar os problemas levantados pela relação 

entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido (FERREIRA, 

1986). 

05 DIALÉTICA: do grego dia (dois, duplo) e lética (derivado de logos 

– palavra//pensamento/conhecimento). Na Grécia antiga, era a arte 

do diálogo, uma conversa em que os interlocutores possuem 

opiniões opostas sobre alguma coisa e devem discutir ou  
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argumentar de modo a passar as opiniões contrárias à mesma ideia 

ou ao mesmo pensamento sobre aquilo que conversam. 

Na acepção moderna, Dialética é o modo de pensarmos as 

contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade 

como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação. 

No sentido moderno da palavra, o pensador dialético mais radical 

da Grécia antiga foi Heráclito de Efeso (540-480 A. C): “tudo existe 

em constante mudança”; “o conflito é o pai e o rei de todas as 

coisas”; “um homem não toma banho duas vezes no mesmo rio, 

porque da segunda vez não será o mesmo homem e nem estará se 

banhando no mesmo rio (ambos terão mudado)”. 

A concepção dialética foi reprimida historicamente, mas não 

desapareceu, mantendo espaços significativos nas idéias de 

diversos filósofos, como Aristóteles, Galileu, Descartes, Spinoza, 

Hobbes, Montaigne, Diderot, Rousseau e Kant. Mas foi com Hegel e 

Marx que a concepção dialética foi sistematizada. Usando o 

conceito de trabalho, Hegel criou a expressão superação dialética, 

para ele simultaneamente a negação de uma determinada 

realidade, a conservação de algo de essencial que existe na 

realidade negada e a elevação dela a um nível superior. Marx 

superou a concepção hegeliana do trabalho, sistematizando as 

principais categorias da dialética tais como se colocam até hoje: 

A) Totalidade: o conhecimento é totalizante e a atividade humana é 

um processo de totalização, que nunca alcança uma etapa definitiva 

e acabada. Qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar é 

parte de um todo. Em cada ação empreendida, o homem se 

defronta com problemas interligados. Por esta razão, para 

encaminhar uma solução para os problemas, precisamos ter uma 

certa visão de conjunto desses problemas, para que possamos 

avaliar a dimensão de cada elemento do quadro. Se não 

enxergarmos o todo, podemos atribuir um valor exagerado a uma 

verdade limitada. A visão de conjunto é sempre provisória e não 

pode pretender esgotar a realidade a que se refere. A realidade é 

sempre mais rica do que o conhecimento que a gente tem dela. 

Mas isso não nos impede de fazer sínteses, se quisermos entendê-

la melhor.  
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A síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a 

estrutura significativa da realidade com que se defronta numa 

situação dada. E é essa estrutura significativa que a visão de 

conjunto proporciona que é chamada de totalidade. No dia-a-dia 

estamos sempre trabalhando com totalidades de maior ou menor 

abrangência. 

B) Contradição: a dialética não concebe o todo negando as partes, 

nem as partes abstraídas do todo. Ela coloca em relação tanto as 

diferenças e contradições entre as partes como a natureza da 

relação entre elas. Dialeticamente, os fenômenos da realidade não 

podem ser compreendidos senão pelo desvelamento das conexões 

que existem entre eles e aquilo que eles não são, ou seja, todo 

fenômeno é a si e ao seu contrário. A contradição é reconhecida 

pela dialética como princípio básico do movimento, pelo qual tudo 

existe em permanente transformação.  

C) Mediação: a experiência nos ensina que em todos os objetos 

com os quais lidamos existe uma dimensão imediata (que nós 

percebemos imediatamente) e existe uma dimensão mediata (que 

se vai desvelando por meio de operações lógicas do raciocínio, se 

vai construindo ou reconstruindo gradativamente). A mediação é 

essencial para chegarmos ao conhecimento sobre as coisas. Para 

que o nosso conhecimento avance é preciso ir além das aparências 

e penetrar na essência dos fenômenos, ou seja, é preciso realizar 

operações de síntese e de análise que esclareçam não só a 

dimensão imediata como também a dimensão mediata dos mesmos 

(CHAUI, 1995, 1986).                  

06 EPISTEMOLOGIA: palavra composta de dois termos gregos: 

episteme, que significa ciência e logia, vinda de logos, significando 

teoria. Área da filosofia que diz respeito ao conhecimento, aos seus 

processos, a sua validade; preocupa-se com o conhecimento tanto 

de um ponto de vista descritivo como de um ponto de vista crítico. 

Busca explicar como se dá o conhecimento humano e qual é o seu 

alcance, até que ponto ele nos dá a verdade. Pode designar uma 

teoria geral do conhecimento (de natureza filosófica), tendo por 

sinônimo a gnoseologia, mas também se aplica a estudos mais 

restritos concernentes à gênese e à estruturação das ciências.  
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Interessa-se basicamente pelo problema do crescimento dos 

conhecimentos científicos. Por isso, pode-se defini-la como a 

disciplina que toma por objeto as ciências em via de se fazerem, em 

seu processo de gênese, de formação e de estruturação 

progressiva (JAPIASSU; MARCONDES, 1996). 07 FILOGÊNESE: 

história do desenvolvimento da espécie humana (FERREIRA, 

1986). 

08 LÓGICA: ciência dos processos do pensamento em suas 

conexões com todos os demais processos do universo (como o 

pensamento pensa a realidade e a si mesmo!) (JAPIASSU; 

MARCONDES, 1996). 

09 LÓGICA DIALÉTICA: sistema de conhecimento radicado na crítica 

à lógica formal, tendo em Hegel sua referência originária. É a lógica 

da evolução e da mudança, afirmando a realidade como constante 

movimento determinado pelo conflito (contradição) entre forças 

opostas constitutivas de todos os fenômenos (JAPIASSU; 

MARCONDES, 1996). 

10 LÓGICA FORMAL: primeiro grande sistema de conhecimento 

científico dos processos de pensamento, tendo em Aristóteles sua 

referência originária. Fundamenta-se no pensamento dedutivo, nas 

relações de causa/efeito, em definições classificatórias, nos juízos 

sensíveis, etc. Tornou-se paradigmática na construção do 

conhecimento científico (JAPIASSU; MARCONDES, 1996).  

11 MATERIALISMO DIALÉTICO: é a lógica da realidade, da matéria em 

movimento, e portanto, a lógica da contradição. Afirma que tudo 

contém em si as forças que levam à sua negação, isto é, sua 

transformação em outra qualitativamente superior (superação). 

Sendo teoria e método do conhecimento, considera as condições 

reais, materiais e sociais encarnadas nas relações sociais de 

produção como ponto de partida e critério de validação do saber. O 

conhecimento é concebido como apreensão do real (em sua 

materialidade e movimento) pelo pensamento. Sistematizado por 

Marx e Engels, representa a dimensão metodológica do sistema 

filosófico por eles desenvolvido, denominado materialismo histórico 

dialético (CHAUI, 1995, 1986).   
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12 MATERIALISMO HISTÓRICO: sistema teórico-filosófico que afirma o 

trabalho social (que em sua concepção filosófica não é sinônimo de 
emprego) como atividade vital humana, isto é, atividade pela qual o 
homem produz e re-produz suas condições de existência, 
desenvolvendo filo e ontogeneticamente suas propriedades 
biológicas e sociais. Sendo atividade coletiva, o trabalho institui 
modos de relação de produção na base das quais assentam-se as 
todas as demais relações sociais (CHAUI, 1995, 1986).   

13 OBJETIVAÇÃO: produto da atividade humana, concreto (por ex. 
um objeto) ou abstrato (por ex. uma teoria), que se torna parte 
instituinte do acervo de produções do gênero humano e 
disponibilizadas à apropriação por parte de outros indivíduos 
(CHAUI, 1995, 1986). 

14 SIGNIFICADO: (do latim significare). A teoria do significado 
examina os vários aspectos de nossa compreensão das palavras e 
expressões lingüísticas e dos signos em geral. Um desses aspectos 
é a relação de referência, que é um dos elementos constitutivos do 
significado: relação entre o signo lingüístico e o real, o objeto 
designado pelo signo.Outro aspecto é o sentido, o modo pelo qual a 
referência é feita. Dois termos sinônimos, por ex. “Brasília” e a 
“capital do Brasil” teriam a mesma referência, mas não o mesmo 
sentido. Outro aspecto da compreensão do significado diz respeito 
aos tipos de uso que uma expressão pode ter em contextos 
diferentes e para objetivos diferentes, o que determina uma 
diferença de significado (FERREIRA, 1986). 

15 SEMIÓTICA/SEMIOLOGIA: dimensão significativa dos signos (a 
Semiologia estuda a vida dos signos no seio da vida social). 
Relativo à atribuição de significados e sua decodificação. Estudo da 
relação entre as palavras como signos das ideias e das ideias como 
signos das coisas (JAPIASSU; MARCONDES, 1996). 

16 SIGNO: (do latim signum). Elemento que designa ou indica outro. 
Objeto que representa outro. Sinal dotado de significação (ex: as 
letras ocupando o lugar de sons). 

Elemento sensível de expressão cultural organizativo do 
comportamento humano. Encerra uma materialidade (sinal) que 
ocupa o lugar de outra coisa, isto é, daquilo que representa. 
Operando ao nível da consciência dos indivíduos, todo signo 
demanda decodificação (FERREIRA, 1986). 
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Apontamentos sobre o trabalho 

pedagógico no 1º ano do Ensino 

Fundamental à luz da 

periodização Histórico-Cultural 

do desenvolvimento 

sobre o trabalho  
 

 

 

 

Juliana Campregher Pasqualini1 

Angelo Antonio Abrantes2 

 

 

atuação docente com crianças ingressantes no Ensino 

Fundamental foi sempre um desafio profissional para o(a) 

professor(a), mas o caráter desafiador dessa experiência tornou-se 

mais acentuado a partir da mudança na legislação que instituiu o 

Ensino Fundamental de nove anos, com a chegada da criança aos 

seis anos de idade. De modo geral, podemos considerar que ainda 

falta clareza sobre “o que ensinar” e “como ensinar” a crianças no 1º 

ano. Parte das dificuldades nessa delimitação deve-se ao fato de que 

o momento em que se encontram se caracteriza como transição 

entre períodos do desenvolvimento. 

De acordo com a periodização do desenvolvimento psíquico 

proposta pelos autores da psicologia histórico-cultural, com destaque 

a D. B. Elkonin, o período denominado “idade pré-escolar”, no qual a 

atividade-guia3 é o jogo de papéis, é sucedido pela “idade escolar”, 

que se caracteriza pela emergência da atividade de estudo como 

guia do desenvolvimento de novas capacidades e funções psíquicas. 

 

1 Professora do 
Departamento de 
Psicologia da 
UNESP/Bauru e do 
Programa de Pós-
Graduação em Educação 
Escolar da 
UNESP/Araraquara. 
 

2 Professor do 
Departamento de 
Psicologia da 
UNESP/Bauru. 
 

3 O conceito de atividade-
guia recebe várias 
traduções - atividade 
dominante, atividade 
principal, atividade retora 
– e estes termos podem 
ser tomados como 
sinônimos. 
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4 Os conceitos 
apresentados neste 

parágrafo foram 
aprofundados no capítulo 

de autoria de Lígia Márcia 
Martins, que compõe este 

currículo. 

 

Nesse texto, abordaremos alguns aspectos da transição entre esses 

períodos do desenvolvimento, buscando trazer apontamentos que 

possam contribuir no planejamento de ensino no 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

1 JOGO DE PAPÉIS COMO ATIVIDADE DOMINANTE DO 

PERÍODO PRÉ-ESCOLAR 

 

A psicologia histórico-cultural aborda o problema da periodização 

do desenvolvimento psíquico humano a partir do conceito de 

atividade guia. Tem-se como pressuposto que é a atividade humana 

que mobiliza e provoca o desenvolvimento de capacidades e funções 

psíquicas e, portanto, da própria consciência. Estar em atividade 

implica estabelecer finalidades para as próprias ações e ser capaz de 

encadeá-las tendo em vista a satisfação de necessidades, o que 

exige organização e domínio do próprio comportamento. Para tanto, 

todo o sistema interfuncional psíquico é mobilizado, envolvendo 

desde os processos mais básicos como sensação, percepção, 

atenção e memória até processos mais complexos como linguagem, 

pensamento e imaginação, ao lado das emoções e sentimentos. Tais 

processos psíquicos se desenvolvem e complexificam-se justamente 

na medida em que são requeridos pela atividade e subordinados a 

seus motivos e finalidades, adquirindo funcionamento voluntário e 

consciente, fato que produz saltos qualitativos na consciência4. 

Nem toda atividade promove a formação de novas capacidades 

no psiquismo humano: algumas se limitam a exercitar capacidades já 

consolidadas, que são aquelas que constituem o que L. S. Vigotski 

chamou de zona de desenvolvimento real. Novas capacidades se 

formam quando a atividade exige que a pessoa se utilize de funções 

psíquicas que estão na iminência de se desenvolver, as quais 

compõem a chamada zona de desenvolvimento iminente, ou zona de 

desenvolvimento próximo. 
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A mediação proporcionada 

por um par mais desenvolvido – 

o professor, outro adulto ou, em 

certas circunstâncias, até 

mesmo outra criança – é 

fundamental para que a criança 

realize atividades que mobilizam 

processos psíquicos que estão 

na iminência de se desenvolver. 

Essa mediação pode ocorrer sob 

a forma de instruções, 

explicações, oferecimento de 

modelos e exemplos, proposição 

de situações-problema, 

perguntas que desafiem e ao 

mesmo tempo orientem o 

pensamento etc. 

Dentre as atividades que 

produzem neoformações no 

psiquismo, destaca-se, em cada 

período do desenvolvimento, 

uma atividade que se institui 

como dominante. Em cada 

período da vida estabelece-se 

uma relação de hierarquia entre 

as diversas atividades que a 

criança realiza. A atividade guia 

é aquela responsável pelas 

mudanças mais significativas no 

psiquismo em um dado período 

do desenvolvimento. A transição 

a cada novo período do 

desenvolvimento coincide, 

assim, com a emergência de 

uma nova atividade guia, o que 

se dá quando a atividade 

dominante do período anterior 

se esgota como fonte principal 

de desenvolvimento de 

capacidades psíquicas. 

Para a Escola de Vigotski, a 

atividade guia do período pré-

escolar – que na sociedade 

contemporânea vai 

aproximadamente dos 3 aos 6 

anos de idade – é o jogo de 

papéis. Isso significa que o jogo 

de papéis é a atividade 

responsável pelas mudanças 

mais significativas do psiquismo 

nesse período, compondo a vida 

infantil em uma relação de 

hierarquia sobre as demais 

atividades no que se refere a 

seu potencial de mobilização de 

processos psíquicos em 

formação. Vale notar que a 

mencionada hierarquia não se 

expressa em termos do tempo 

de vida da criança que a 

atividade ocupa (ou deve 

ocupar), mas das possibilidades 

que essa atividade abre para o 

desenvolvimento psíquico. Para 

fundamentar a proposição de 

que o jogo de papéis é a 

atividade guia na idade pré-

escolar,          trataremos        de  
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evidenciar os processos 

psíquicos que são mobilizados 

por ela em virtude de sua 

estrutura e conteúdo, 

identificando suas principais 

contribuições para o 

desenvolvimento psíquico. 

Com o fim da primeira 

infância, período que se estende 

de um a três anos de idade, 

aproximadamente, a criança já 

tem notável desenvolvimento da 

linguagem, o que engendra a 

percepção semântica (mediada 

pelas significações fixadas nos 

signos da língua) e promove 

ampla capacidade de 

comunicação com as pessoas 

em seu entorno. Está também 

consolidada a capacidade de 

locomoção (relativamente) 

autônoma pelo ambiente e o 

domínio incipiente dos 

movimentos corporais. Tais 

conquistas se produzem no 

contexto da atividade objetal 

manipulatória, ou atividade 

objetal instrumental, que é a 

atividade guia na primeira 

infância, por meio da qual a 

criança alcança o domínio dos 

modos sociais de uso de uma 

ampla gama de objetos e 

instrumentos da cultura. Essa 

conjunção de neoformações 

psíquicas produz o que A. N. 

Leontiev (2001) denominou de 

tendência à atividade 

independente: a criança que 

ingressa na idade pré-escolar 

sente grande necessidade de 

agir e reivindica crescente 

autonomia, buscando participar 

ativamente do mundo em que 

está inserida. Trata-se de uma 

tendência saudável e de grande 

potencial educativo, mas que ao 

mesmo tempo encontra 

interdições na realidade 

concreta diante das limitadas 

possibilidades operacionais da 

criança: ela deseja dirigir, 

cozinhar, costurar, trabalhar etc., 

mas as atividades do mundo 

adulto, em sua grande maioria, 

lhe são interditadas. A 

necessidade que engendra a 

atividade de jogo relaciona-se 

justamente ao fato de que a 

criança se percebe criança no 

mundo adulto e se depara a todo 

tempo com negativas do mundo 

social, em virtude da 

impossibilidade objetiva de 

desempenhar funções adultas 

na realidade concreta 

(PASQUALINI; ABRANTES, 

2013). 
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Como se resolve essa 

contradição entre necessidade e 

impossibilidade de agir? Para 

Leontiev (2001), a resposta está 

justamente na atividade lúdica, 

mais especificamente, na forma 

desenvolvida da atividade lúdica: 

o jogo de papéis. A tese 

defendida pelo autor é a 

seguinte: o jogo de papéis é 

uma atividade de natureza não-

produtiva que, por sua estrutura, 

permite à criança pequena 

penetrar no mundo das 

atividades e relações humanas 

apesar de suas limitações 

operacionais. 

O jogo de papéis pode ser 

considerado uma atividade não-

produtiva porque não visa a um 

resultado nem gera um produto. 

Trata-se de uma atividade cujo 

motivo está no próprio processo. 

Nesse aspecto a atividade lúdica 

difere da atividade laboral 

(trabalho) ou da atividade 

artística, que ao serem 

concluídas resultam em um 

produto (material ou ideal) que 

tem efeito sobre a realidade 

social externa, modificando-a. 

No contexto da educação 

escolar, podemos notar essa 

diferença comparando a 

brincadeira e o desenho infantil: 

diferentemente da brincadeira, o 

desenho pode ser considerado 

uma atividade produtiva, na 

medida em que resulta em um 

produto. Justamente por seu 

caráter não-produtivo é que o 

jogo de papéis permite à criança 

penetrar no mundo das 

atividades e relações humanas, 

pois pelo fato de não estar 

colocada a exigência de se 

alcançar um resultado 

determinado, a criança pode 

realizar no plano lúdico ações 

para as quais não possui as 

capacidades requeridas: ainda 

não é capaz de dirigir ou 

cozinhar de fato, mas pode 

dirigir e cozinhar na brincadeira. 

Essa característica da atividade 

lúdica alarga enormemente o 

leque de ações que a criança 

pode vivenciar em seus jogos, 

garantindo a ela um meio de 

acesso e apropriação de esferas 

muito mais amplas do mundo 

humano; nesse processo, o 

adulto é tomado como modelo 

de atuação para a criança 

(PASQUALINI; ABRANTES, 

2013). 
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Importante perceber que ao brincar de dirigir ou cozinhar, a 

criança pré-escolar não aprende, de fato, a cozinhar e dirigir. Quando 

brinca que está cozinhando a criança não realiza nem aperfeiçoa as 

verdadeiras operações necessárias para preparar uma refeição, até 

porque não as domina nem pode, ainda, dominar. Cabe, então, a 

pergunta: o que ela aprende, afinal? Do que a criança se apropria por 

meio da reprodução lúdica de determinadas ações humanas? Vimos 

que, pelo caráter não-produtivo do jogo, a dimensão operacional das 

ações é, por assim dizer, dispensável, o que abre infinitas 

possibilidades para a atuação infantil. Assim, as ações humanas são 

reproduzidas no jogo de papéis de modo abreviado e sintético (o que 

permite, por exemplo, que um dia de aula na escola seja 

representado em alguns minutos na brincadeira de “escolinha”). O 

que de fato importa à criança no contexto lúdico é o sentido social 

das ações humanas. Mais relevante que os requisitos operacionais 

envolvidos na preparação de uma refeição, para o pré-escolar, é o 

significado que tem esse ato na trama das relações sociais: quem 

prepara o alimento, quem o consome, em que condições se dão 

essas interações, quais as razões que mobilizam as pessoas 

envolvidas a agirem (dever profissional, cuidado familiar, afeto, 

prazer, caridade), quais emoções e sentimentos são evocados e 

provocados pela situação etc. As relações entre as pessoas, as 

normas que as regem e seu sentido social: é essa a esfera da 

realidade que está sendo “descoberta” pela criança na idade pré-

escolar, e que constituirá o conteúdo central de seus jogos. Por 

possibilitar à criança acessar esse conteúdo – que é desafiador para 

o psiquismo infantil e cuja apropriação requer a formação de novas 

capacidades – é que o jogo de papéis ganha destaque como 

atividade promotora do desenvolvimento nesse período. 

O desempenho lúdico de papéis sociais é o mecanismo 

fundamental pelo qual a criança se apropria do sentido social das 

relações humanas na idade pré-escolar. Ao assumir o papel de 

professor(a) no jogo, a criança vivencia efetivamente as exigências e 

responsabilidades que estão colocadas para uma pessoa que ocupa 
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essa função social e aprende a orientar e regular seu comportamento 

(na brincadeira) de acordo com normas sociais. Para tanto, é 

necessário conhecimento prévio acerca da realidade a ser 

reproduzida e elaborada no jogo. O conhecimento de mundo da 

criança é, portanto, a matéria-prima para os jogos de papéis; esse 

conhecimento pode advir das mais diversas fontes, desde 

experiências da vida cotidiana até livros infantis, filmes, 

documentários e conhecimentos diversos adquiridos na escola. 

Quanto mais amplo o círculo de contatos da criança com a realidade 

social, mais ricos serão os argumentos de seus jogos 

protagonizados. Quanto mais ricos forem os argumentos dos jogos 

infantil, mais desafiadora essa atividade será para o psiquismo, 

possibilitando à criança alcançar um grau de compreensão das 

relações humanas mais profundo do que aquele proporcionado pela 

mera observação das pessoas e de informações obtidas verbalmente 

dos adultos e de outras crianças5. 

Dada a complexidade da atividade jogo de papéis, não é possível 

no espaço desse texto abarcar a análise de todas as suas 

contribuições para o desenvolvimento psíquico infantil6. 

Destacaremos dois aspectos que nos parecem centrais para 

pensarmos o movimento de transição da idade pré-escolar para a 

idade escolar. 

Por possibilitar à criança penetrar no universo das atividades 

sociolaborais dos adultos, a experiência com o jogo protagonizado 

promove a formação de necessidades de realização de atividade 

séria, que possua reconhecimento social, permitindo que se 

produzam motivos de vinculação com a atividade de estudo. Assim, o 

primeiro destaque que fazemos é que a apropriação pela criança dos 

princípios, valores e normas que regem as relações humanas é 

condição necessária para o aparecimento do que D. B. Elkonin 

(1987) denominou de aspiração a uma atividade socialmente 

valorizada, que é decisiva na preparação da criança para a transição 

à idade escolar na medida em que dá sentido à (futura) atividade 

voltada à assimilação de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A proposta pedagógica 
para a educação infantil 
do município aborda 
esse tema 
detalhadamente nos 
capítulos de 
fundamentação teórica. 
 
 

6 Para aprofundamento 
teórico acerca do jogo de 
papéis, recomendamos o 
estudo do livro 
'Psicologia do Jogo', de 
D. B. Elkonin (2006). 
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O segundo destaque é a 

constatação de que o jogo de 

papéis traz também como 

contribuição decisiva para o 

desenvolvimento do psiquismo 

no período pré-escolar a 

formação das bases da conduta 

auto-regulada. Como indicado 

anteriormente, ao interpretar em 

seus jogos papéis sociais, a 

criança aprende a orientar suas 

ações de acordo com regras 

explícitas e implícitas de 

conduta. Para representar os 

papéis de cozinheiro(a), 

garçom/garçonete e cliente em 

um restaurante, por exemplo, 

diferentes crianças deverão 

comportar-se de modos diversos 

(e complementares) para o 

desenrolar do enredo lúdico. 

Isso significa que o 

comportamento individual não 

pode se guiar pelos impulsos 

nem pelos estímulos fornecidos 

por objetos externos, mas deve 

orientar-se pelos imperativos 

contidos no papel/ na situação 

imaginária: o que é socialmente 

esperado de um cliente em um 

restaurante, o que é 

permitido/valorizado ou 

proibido/indesejável na interação 

entre cliente e garçom, quais as 

atribuições profissionais do 

garçom etc. Interessante notar 

aqui o paradoxo do jogo de 

papéis: a criança brinca 

livremente, mas precisa 

submeter seu comportamento a 

regras de conduta inerentes ao 

papel que interpreta. As 

condições descritas acabam por 

produzir um salto qualitativo 

importante no psiquismo infantil, 

equipando-o com capacidades e 

processos psíquicos necessários 

para a realização de atividades 

sérias e produtivas, como é o 

caso da atividade de estudo. 

Contribuem também para a 

formação dessas capacidades, 

ainda no período pré-escolar, 

atividades como desenho, 

pintura, modelagem, construção, 

chamadas de atividades 

produtivas. Uma característica 

central das atividades 

produtivas, que visam a um 

resultado ou produto específico, 

é a necessidade de 

planejamento. Para se chegar a 

resultado determinado, é preciso 

definir um “plano de ação” e 

orientar segundo ele a própria 

conduta. A capacidade de 

planejar a ação e orientá-la em 

função de resultados esperados 
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previamente definidos é uma das principais conquistas do período 

pré-escolar do desenvolvimento psíquico. Se os primeiros desenhos 

infantis se reduzem a rabiscos ou garatujas que a criança sente 

prazer em produzir, interessando-se mais pelo processo de desenhar 

(característica da atividade lúdica) do que pelo resultado final, 

progressivamente ela vai se tornando capaz de produzir 

representações gráficas propriamente ditas e definir 

antecipadamente o que pretende desenhar. É importante perceber 

que esse processo não se dá naturalmente, sem a intervenção 

pedagógica do adulto. A capacidade de planejar as próprias ações 

precisa ser formada na criança, ou seja, precisa ser objeto de ensino. 

Para a formação da atividade de estudo, como veremos a seguir, 

essa capacidade será decisiva. 

 

2 O ESTUDO COMO ATIVIDADE DOMINANTE NA IDADE 

ESCOLAR 

 

No contexto da teoria histórico-cultural, atividade de estudo refere-

se a uma forma específica de atividade direcionada para a 

assimilação de conhecimentos teóricos, visando a formação do 

pensamento teórico, conforme conceituação de V. Davydov (2008). 

O conceito de atividade de estudo foi formulado a partir do 

experimento formativo realizado na União Soviética no período de 

1959 até o início dos anos 1980. A atividade de estudo, como 

concebida por Davydov (2008), é aquela mediante a qual a criança, 

orientada pelo(a) professor(a), se apropria de forma sistemática do 

conteúdo das formas desenvolvidas de consciência social (ciência, 

arte, filosofia) e desenvolve as capacidades necessárias para agir 

nessas esferas da prática social. 

A apropriação de conhecimentos teóricos por meio da atividade de 

estudo exige da criança determinadas qualidades psíquicas, que 

envolvem o controle voluntário da conduta externa e dos processos 

psíquicos internos. Conforme Mukhina (1996), ela precisa ser capaz  
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de observar, escutar, atentar, memorizar e recordar, compreender as 

instruções e o significado das tarefas, propor para si mesma a 

resolução das tarefas e se autoavaliar. A realização efetiva dessa 

atividade requer, portanto, ação planejada e organizada. 

Ao ingressar no Ensino Fundamental, tais capacidades da criança 

encontram-se na zona de desenvolvimento iminente, isto é, não se 

apresentam ainda consolidadas no psiquismo infantil, mas colocam-

se como possibilidades de desenvolvimento, a depender da 

mediação pedagógica para se concretizarem como desenvolvimento 

efetivo. Na mesma direção, Davydov (2008) explica que a 

apropriação do conhecimento ainda não se apresenta propriamente 

como uma necessidade consciente para a criança, pois tal 

necessidade forma-se no curso do próprio processo de assimilação 

de conhecimentos teóricos elementares, à medida que ela realiza, 

juntamente com o(a) professor(a), as ações de estudo mais simples 

ou iniciais. Quando o resultado dessas ações orientadas pelo(a) 

professor(a) surpreende a criança, abre-se a possibilidade de 

formação de motivos para a atividade de estudo. Com isso, podemos 

compreender que a necessidade de assimilar os conhecimentos 

sistematizados sobre o mundo e as capacidades necessárias para 

fazê-lo não constituem pré-requisito para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares no Ensino Fundamental, mas devem ser 

produzidas pelo próprio processo de escolarização, ou seja, a 

formação da atividade de estudo é produto da atividade pedagógica.  

 

3 A TRANSIÇÃO DA ATIVIDADE DE JOGO PARA O ESTUDO: um 

desafio pedagógico 

 

A teoria histórico-cultural da periodização do desenvolvimento 

levanta objeções às visões etapistas do desenvolvimento psíquico, 

que tendem a compreender os períodos do desenvolvimento como 

etapas com início e fim bem delimitados, que se sucedem em linha 

evolutiva e são regidas pela idade cronológica.  
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Para a Escola de Vigotski, o 

desenvolvimento é um processo 

complexo, marcado por 

evoluções, involuções e 

revoluções, cuja determinação 

essencial está na experiência de 

vida da criança no interior de 

condições histórico-sociais 

determinadas. As transições 

entre períodos são, dessa forma, 

pensadas como momentos 

críticos do desenvolvimento, que 

merecem especial atenção 

pedagógica. 

É fundamental que o(a) 

professor(a) que atua com 

crianças ingressantes no Ensino 

Fundamental tenha clareza que 

a transição formal ao novo 

segmento de ensino não tem 

correspondência imediata no 

plano psicológico, ou seja, o fato 

de ser inserida em um novo 

modelo institucional de ensino-

aprendizagem não provoca 

imediatamente na criança a 

transição psicológica ao período 

escolar do desenvolvimento 

psíquico. Faz-se necessária 

sensibilidade pedagógica para 

oferecer à criança o suporte 

necessário para que se construa 

essa transição, tendo em vista a 

magnitude das mudanças que 

estão sendo vivenciadas por ela. 

Quando indicamos a 

atividade de jogo de papéis 

como atividade guia da idade 

pré-escolar e a atividade de 

estudo como guia da idade 

escolar, é preciso que fique claro 

que não se trata de uma simples 

sucessão linear. A atividade de 

estudo não se inicia apenas 

após a transição à idade escolar, 

mas começa a se formar, ainda 

de modo embrionário, na idade 

pré-escolar. Da mesma forma, a 

brincadeira não desaparece nem 

se torna irrelevante para o 

desenvolvimento infantil com a 

entrada na idade escolar. Os 

motivos e as capacidades 

necessárias à formação da 

atividade de estudo começam a 

ser gestadas no período anterior 

do desenvolvimento; a 

brincadeira, por sua vez, muda 

paulatinamente de lugar na 

hierarquia de atividades infantil 

com a transição à idade escolar, 

mas permanece como atividade 

de grande importante na 

constelação de atividades da 

criança, em especial nos 

primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 
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Nos momentos iniciais da 

formação da atividade de 

estudo, ainda no período pré-

escolar, a criança interessa-se 

pelo processo em si mais do que 

pelos conhecimentos adquiridos, 

ou seja, ainda não está voltada 

ao resultado da atividade. Essa 

é, como vimos, uma 

característica da atividade 

lúdica. Podemos dizer que a 

criança começa a estudar 

brincando. Como explica 

Mukhina (1996), nesse momento 

inicial o desejo de parecer-se 

com o adulto e obter sua 

aprovação são decisivos para a 

criança, que não se dá conta da 

importância que os 

conhecimentos ou resultados em 

questão têm. Os conhecimentos 

interessam pela possibilidade de 

aplicá-los ao jogo ou ao 

desenho. A atitude da criança 

perante o estudo vai mudando 

justamente à medida que 

percebe que estudar é um 

caminho para incríveis 

descobertas. 

Assim sendo, a princípio o 

jogo se mantém como atividade 

dominante e o estudo surge 

como possibilidade embrionária. 

As condições educativas devem 

criar as condições necessárias 

para que, com o ingresso da 

criança no Ensino Fundamental, 

essa relação de dominância 

progressivamente se inverta, de 

forma que o estudo passe a ser 

dominante e o jogo possa ir 

gradativamente perdendo a 

centralidade, sem desaparecer, 

mas passando ao lugar de 

atividade acessória, 

subordinada, secundária, que 

pode cumprir funções diversas 

no planejamento de ensino, 

potencializando o próprio 

estudo. 

Uma das condições para que 

essa transição se dê é a 

formação de um desejo estável 

de aprender, que se institui 

sobre a base da curiosidade 

espontânea infantil – típica do 

período pré-escolar do 

desenvolvimento – mas supera 

seu caráter efêmero e consolida 

uma atitude de interesse perene 

pelo conhecimento e pela 

aprendizagem que não possa 

ser satisfeito no âmbito da 

atividade lúdica. É assim que se 

formará na criança o motivo de 

estudo, impulsionando-a a 

engajar-se em uma atividade 

cuja finalidade é a apropriação 
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do conhecimento. A relação que o(a) professor(a) estabelece com o 

conhecimento é decisiva, pois funciona como modelo para a criança: 

ao organizar as situações de ensino tendo em vista o 

desenvolvimento de capacidades e a assimilação de conhecimentos, 

o(a) educador(a) precisa cultivar nos alunos o encantamento com a 

possibilidade de conhecer o mundo!  
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Atividade de estudo como guia 

do desenvolvimento da criança 

em idade escolar: contribuições 

ao currículo de Ensino 

Fundamental  
 

 

 

 

Flávia da Silva Ferreira Asbahr1 

 

 

ara pensarmos e 

colocarmos em prática um 

currículo, no nosso caso o 

Currículo Comum para o Ensino 

Fundamental Municipal de 

Bauru, é necessário entender a 

quem estamos ensinando, quem 

são as pessoas que irão 

aprender aquilo que está 

sistematizado na forma de 

conteúdo curricular. 

Defendemos que a 

compreensão sobre o conteúdo 

e a estrutura da atividade guia 

em cada período de 

desenvolvimento é fundamental 

para pensarmos a organização e 

a metodologia do ensino, o que 

abarca a organização do 

conteúdo a ser ensinado. O foco 

específico deste capítulo será a 

compreensão acerca da 

atividade de estudo, a qual deve 

emergir como a atividade 

específica das crianças que 

estão matriculadas no ensino 

fundamental. 

No caso do ensino 

fundamental a compreensão 

sobre a atividade de estudo se 

faz urgente, pois temos poucas 

pesquisas e sistematizações 

sobre este período, seu 

conteúdo e estrutura. Como 

ensinar se pouco conhecemos a 

quem ensinamos em   termos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Psicóloga. Doutora em 
Psicologia pelo Instituto de 
Psicologia da Universidade 
de São Paulo. Docente do 
departamento de 
Psicologia, da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Bauru. 
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desenvolvimento psicológico? 

Como organizar um ensino que 

produza desenvolvimento se 

pouco sabemos como se 

desenvolve a atividade de 

estudo? Como organizar o 

ensino dos conteúdos 

curriculares de maneira a 

produzir desenvolvimento 

psicológico em nossos 

alunos(as)? 

Primeiramente é importante 

conceituar a atividade de estudo. 

Vale destacar que quando 

estamos falando sobre a 

atividade de estudo não 

podemos tomá-la como 

sinônimo das ações realizadas 

cotidianamente pelas crianças 

na escola e fora dela, tais como 

leitura de textos, realização de 

exercícios para fixação de 

conteúdos, avaliações, cópias, 

lição de casa etc. A atividade de 

estudo refere-se à atividade guia 

do desenvolvimento na idade 

escolar, cuja característica é 

produzir a constituição de uma 

neoformação psicológica 

essencial ao processo de 

humanização, a formação do 

pensamento teórico. As ações 

mencionadas podem compor a 

atividade de estudo se seus fins 

forem condizentes com os 

motivos desta atividade no 

sentido da formação do 

pensamento teórico, mas 

podem, por outro lado, serem 

meras operações que pouco 

contribuem à sua formação. 

Segundo Tolstij (1989), o 

sentido principal do estudo é a 

mudança da contemplação 

sensorial ao pensamento 

abstrato. A criança passa a 

poder dominar os 

conhecimentos científicos, 

filosóficos e artísticos, bem 

como amplia suas idéias sobre o 

mundo e “prepara-se 

teoricamente para a ação futura 

no mundo das relações e dos 

objetos humanos” (p.165). 

O termo “atividade de estudo” 

refere-se especialmente à 

atividade de aprendizagem que 

ocorre na escola, instituição cuja 

particularidade é a transmissão 

da cultura humana elaborada. 

Entende-se, na perspectiva 

teórica adotada, o estudante 

como sujeito, como 

personalidade integral e não 

como a soma de capacidades 

isoladas e fragmentadas. 

Elkonin sintetiza o que é a 

atividade de estudo: 
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O estudo, isto é, aquela atividade em cujo processo transcorre 

a assimilação de novos conhecimentos e cuja direção 

constitui o objetivo fundamental do ensino é a atividade 

dominante nesse período. Durante este, tem lugar uma 

intensa formação das forças intelectuais e cognitivas da 

criança. A importância primordial da atividade de estudo está 

determinada, ademais, porque por meio dela se mediatiza 

todo o sistema de relações da criança com os adultos que a 

circundam, incluindo a comunicação pessoal na família 

(ELKONIN, 1987, p.119). 
 

 

Neste texto traremos duas discussões que entendemos ser 

centrais à organização do ensino, especialmente nas séries iniciais 

do ensino fundamental (1o ao 5o ano). Discutiremos, primeiramente, 

como se forma e se estrutura a atividade de estudo. Em um 

segundo momento, abordaremos a formação do pensamento 

produzida pela atividade de estudo, ou seja, a formação do 

pensamento teórico e sua relação com a organização do ensino. 

 

1 FORMAÇÃO E ESTRUTURA DA ATIVIDADE DE ESTUDO 

 

A entrada na escola, especificamente no primeiro ano do ensino 

fundamental, representa um marco importante no desenvolvimento 

da criança, que pode modificar de forma radical sua personalidade 

(VYGOTSKY, 1988). Modifica-se substancialmente a situação da 

criança perante a sociedade, que começa a realizar uma atividade 

valorizada socialmente, considerada “importante e séria”, ou seja, 

ocorre uma mudança em sua posição social. 

A atividade de estudo, se bem conduzida pela escola e pela 

família, produz uma nova situação social de desenvolvimento2 da 

personalidade da criança. A partir desse momento precisa fazer os 

deveres escolares, não pode ser interrompida quando está 

estudando, não pode faltar às aulas, passa a ter novas obrigações 

etc. E, desta maneira, a escola produz o trânsito da família para a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Na concepção 
vigotskiana, o conceito de 
situação social de 
desenvolvimento é 
fundamental. Segundo o 
autor, para entendermos a 
relação da criança com o 
meio, não é suficiente 
considerar apenas seu 
entorno como algo externo 
à criança, a partir de uma 
concepção ambientalista de 
desenvolvimento. Deve-se 
ter em consideração que a 
relação da criança com o 
meio social é uma relação 
dinâmica e ativa e que a 
realidade social é muito 
mais complexa do que o 
entorno do sujeito. Vigotski 
postula, inclusive, que as 
mudanças produzidas no 
curso do desenvolvimento 
modificam sua própria 
situação social. 
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sociedade civil (TOLSTIJ, 1989). Disto podemos depreender uma 

implicação pedagógica: a criança precisa ser introduzida à atividade 

de estudo de forma intencional pela escola e pela família, o que 

significa criar um contexto de valorização das ações de estudo. 

 

O papel da família na formação da atividade de estudo foge aos limites deste texto. No 

entanto é importante frisar que, de forma geral, as famílias têm muitas dúvidas sobre 

como ajudar suas crianças no processo de escolarização e, dessa forma, a escola não 

pode se redimir de orientar os pais neste sentido. Um exemplo importante é a formação 

de conselheiros escolares em curso no sistema municipal de Bauru, pois não basta exigir 

a participação das famílias se não as ensinamos a participar. Sobre a participação da 

família na vida escolar recomendo a leitura de dois textos que compõe a Proposta 

Pedagógica para a educação infantil deste município: “Relações entre escola e família: 

reflexões e indicativos para a ação de docentes e gestores educacionais” e “Conselhos 

Escolares e Democracia Participativa: Aspectos legais e políticos da gestão democrática”, 

disponíveis em:  

<http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica

_educacao_infantil.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Tolstij (1989), como resultado da mudança da posição 

social da criança e de sua situação social de desenvolvimento, 

nasce em torno dos seis anos ou sete anos, o desejo de estar na 

escola e aprender o que pessoas adultas sabem. O jogo, atividade 

guia do desenvolvimento no período anterior, paulatinamente cede 

lugar a uma nova forma de atividade, o estudo, e surge uma 

motivação social mais ampla por meio da formação da capacidade 

de estudo: a escola torna-se potencialmente o centro da vida das 

crianças.  

Bozhovich (1985) sintetiza estas transformações: 

 

 

Resumindo a caracterização das mudanças que ocorrem na 

vida da criança ao ingressar na escola, podemos assinalar 

uma mudança decisiva do lugar da criança no sistema de 

relações sociais acessíveis a ela, e de toda sua forma de vida. 

Destaca-se que a posição do escolar, devido  ao ensino  geral  
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obrigatório e ao sentido ideológico que em nossa 

sociedade se concede ao trabalho3, incluindo ao 

escolar, cria uma tendência moral especial da 

personalidade da criança. O estudo não é para ela 

simplesmente uma atividade de assimilação de 

conhecimentos nem um meio para preparar-se para o 

futuro, e sim a criança o compreende e o sente 

também como sua própria obrigação de trabalhar, 

como sua participação na vida laboral cotidiana de 

todos (p. 169). 
 

 

Além disso, segundo Vygotsky (1988), o aprendizado 

escolar produz desenvolvimento psicológico na medida em 

que atua na Zona de Desenvolvimento Iminente e, dessa 

maneira, produz novas formações psicológicas. Ocorre uma 

intensa formação das capacidades intelectuais e cognitivas 

da criança e todas as suas relações, inclusive as relações 

familiares, passam a estar mediadas pela atividade de 

estudo. (ELKONIN, 1987).  

O conteúdo fundamental da atividade de estudo são os 

conhecimentos teóricos:  

 

 

[...] é a assimilação dos procedimentos 

generalizados de ação na esfera dos conceitos 

científicos e as mudanças qualitativas no 

desenvolvimento psíquico da criança que ocorre 

sobre esta base (DAVIDOV; MARKOVA, 1987, 

p.324).  
 

 

A finalidade da educação escolar é, portanto, a formação 

do pensamento teórico, tendo em vista a constituição da 

personalidade integral dos(as) estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A autora refere-se à educação 
na ex-URSS, em situação de 
socialismo desenvolvido. 
Defendemos que a atividade de 
estudo é também característica 
das crianças que estudam na 
escola primária burguesa, pois o 
desenvolvimento infantil deve 
ser entendido na perspectiva do 
gênero humano, ou seja, tendo 
como meta as máximas 
possibilidades de 
desenvolvimento em cada 
momento histórico 
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Segundo Davidov e Markova 

(1987), além do conteúdo desta 

atividade, é importante destacar 

sua unidade de análise4, a 

tarefa de estudo, que expressa a 

unidade entre forma e conteúdo 

no ensino e é organizada a partir 

de um problema de 

aprendizagem. O termo 

“problema de aprendizagem” 

não se refere a problemas 

práticos ou cotidianos da criança 

ou de sua realidade imediata e 

empírica, mas sim a problemas 

concretos, colocados pela 

história humana em sua 

dimensão genérica. Trata-se de 

um problema que, para ser 

solucionado, demanda a 

reprodução do movimento 

lógico-histórico do conceito e o 

domínio de um modo geral de 

ação de estudo pelo(a) 

estudante. 

 

Podemos ver um exemplo de tarefa de estudo que busca reproduzir o movimento lógico-
histórico do conceito no artigo “Relações entre educação infantil e conhecimento 
matemático”, disponível em:  
 

<http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arq

uivos/acervo/docs/1964p.pdf.  
 
O texto traz a estória de “Verdim e seus amigos”, que tem como objetivo estabelecer 
relações entre as significações aritméticas, algébricas e geométricas dos conceitos 
matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

4 Segundo Vigotski (2000), 
a unidade de análise refere-

se àquele produto da 
análise que possui todas as 

propriedades inerentes ao 
todo, ou seja, a parte 

indecomponível, que revela, 
em sua forma primária e 

simples, as propriedades do 
todo. 

A organização do ensino 

tendo como referência a tarefa 

de estudo busca superar o 

intelectualismo e verbalismo tão 

presente no ensino de conceitos. 

Assim não se trata de garantir 

que a criança aprenda apenas a 

verbalizar um conceito, mas que 

se aproprie do processo lógico e 

histórico que produziu a 

necessidade e a elaboração 

daquele conceito, e isto só 

ocorre se ela estiver em 

atividade de estudo. 

Tendo a tarefa de estudo 

como unidade da atividade de 

estudo, Davidov e Markova 

(1987) apresentam os elementos 

que compõem sua estrutura 

como atividade. Primeiramente, 

a compreensão pelo (a) 

estudante das tarefas de estudo, 

que (a) o leve a generalizar os 

conteúdos estudados e a
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dominar novos procedimentos 

de ação. Essa compreensão 

relaciona-se intimamente com a 

motivação para o estudo, com a 

transformação da criança em 

sujeito da atividade de estudo. A 

segunda é a realização de ações 

de estudo, que com uma 

orientação correta do processo 

de ações de estudo, permita a 

identificação das relações entre 

as generalizações conceituais. E 

por fim, a realização das ações 

de controle e de avaliação da 

aprendizagem feita pelo(a) 

próprio(a) aluno(a). 

No processo de formação da 

atividade de estudo, o papel 

do(a) professor(a) é central, pois 

é ele(a) que organiza as tarefas 

de estudo e ajuda os(as) 

estudantes a compreender e a 

realizar as ações de estudo, 

controle e avaliação. Dessa 

maneira, o(a) professor(a) 

paulatinamente cria situações 

que proporcionam aos(às) 

estudantes a autonomia na 

resolução das tarefas de estudo 

e a formação da capacidade de 

estudar. 

Compreender estes 

elementos é fundamental para 

pensarmos e produzirmos um 

ensino na perspectiva 

vigotskiana, ou seja, que 

promova o desenvolvimento e, 

neste caso, o desenvolvimento 

do pensamento teórico, o que 

requer pensarmos quais serão 

as tarefas de estudo, como o 

conteúdo curricular está 

presente nestas tarefas e como 

serão organizadas as ações de 

autoavaliação. Ao organizar o 

ensino tendo como referência a 

estrutura da atividade de estudo 

o(a) professor(a) pode fomentar 

o desenvolvimento da 

capacidade de estudar, no 

sentido da auto-organização 

do(a) estudante, o que envolve o 

desenvolvimento da autonomia e 

do controle voluntário da 

conduta. Paulatinamente a 

criança transforma-se em sujeito 

da atividade de estudo. 

É importante ressaltar que a 

atividade de estudo não se 

forma de maneira natural. É 

preciso preparar a criança para 

a organização de sua atividade 

cognoscitiva e este é um dos 

papéis da escola nos anos 

iniciais, formar uma postura de 

estudante. Bozhovich (1985) 

traz algumas contribuições para 

entendermos o processo de 

formação da atividade de 

estudo.  
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Segundo Bozhovich, no início 

do processo de escolarização, 

as crianças chegam 

interessadas na escola e 

querem fazer as coisas que o 

professor solicita. Quando 

observamos crianças pequenas, 

ao final da pré-escola ou nos 

anos iniciais do ensino 

fundamental (1o e 2o anos), 

facilmente percebemos seu 

interesse inicial pelo estudo e 

pela escola. Ingressam com a 

expectativa de aprender a ler e a 

escrever, de forma geral gostam 

das tarefas propostas e 

estabelecem com o(a) 

professor(a) uma relação de 

autoridade. Sua motivação está 

ligada à figura do(a) professor(a) 

e, ainda na transição do jogo 

para o estudo, as atividades 

escolares aproximam-se do 

jogo: a criança imita o que a 

pessoa adulta faz ou pede, quer 

fazer coisas sérias, quer fazer 

“coisas de escola” ou “coisas de 

adulto”.  

Em torno do 3o ano, 

aproximadamente, nota-se que o 

interesse pela escola e pelo 

estudo começam a decair e 

iniciam-se os problemas de 

indisciplina. Bozhovich (1985) 

chama a atenção para o 

paradoxo deste fenômeno: as 

funções psicológicas superiores 

tornam-se mais complexas, as 

crianças têm condições (e 

querem) saber sobre a 

explicação dos fatos mas, ao 

mesmo tempo, há uma 

diminuição do interesse pelo 

estudo. Segundo a autora, as 

causas deste fenômeno 

encontram-se nas falhas da 

organização do ensino que 

rompem com a lógica do 

desenvolvimento psíquico 

infantil. 

Um desses erros refere-se à 

própria organização dos 

conteúdos baseada na 

compreensão empírica dos 

fenômenos, o que não satisfaz 

as necessidades cognitivas das 

crianças. (BOZHOVICH, 1985; 

DAVIDOV, 1988). Como nosso 

ensino ainda é 

predominantemente verbalista, 

baseado na memorização, 

pouco se exige da criança em 

termos da capacidade de formar 

nexos conceituais, da 

capacidade de entender e 

operar com conceitos, ao invés 

de sua simples reprodução 

formal (de forma oral ou escrita).
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Outro equívoco deve ser atribuído à questão da organização dos 

grupos e das atividades coletivas na escola. A motivação social 

advinda do(a) professor(a) diminui no decorrer da escolarização, 

mas aumenta o papel do grupo de amigos(as) no processo de 

desenvolvimento e formação dos motivos.  

 

 

O fato de que as crianças ocupem-se na escola de uma 

atividade comum, extraordinariamente importante – o estudo – 

conduz ao surgimento de determinadas relações: nas crianças 

origina-se o desejo de estarem juntas, de brincar juntas, de 

trabalhar, de cumprir as tarefas sociais encomendadas; nelas 

surge o interesse pela opinião dos colegas, querem gozar de 

sua simpatia e que reconheçam seus méritos. [...] Assim, a 

valorização dos companheiros, a opinião do coletivo infantil, 

converte-se paulatinamente em motivos fundamentais da 

conduta do escolar (BOZHOVICH, 1985, p.211). 
 

 

Vale lembrar que no processo de desenvolvimento começa a 

constituir-se a próxima atividade guia, a comunicação íntima 

pessoal, objeto do capítulo a seguir. O objeto desta atividade são, 

justamente, as relações entre os(as) adolescentes. No entanto, via 

de regra, organiza-se o ensino de maneira individualista, 

desconsiderando o papel do outro no processo de aprendizagem, 

especialmente o papel dos(as) colegas de classe no 

desenvolvimento da motivação para o estudo. 

Ressalta-se que uma característica fundamental da atividade de 

estudo diz respeito à sua configuração como atividade conjunta, 

coletiva, tanto por estar mediada pela atividade do(a) professor(a), 

como por se desenvolver entre os(as) estudantes. Inclusive um dos 

papéis do(a) professor(a) na organização do ensino é organizar as 

ações de estudo de forma coletiva. 

No caso da educação escolar, a atividade de estudo 

desenvolvida a partir da interação entre as crianças tem 

demonstrado melhores resultados no que diz respeito ao processo 
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de assimilação do 

conhecimento, por exemplo, em 

situações de discussão sobre a 

origem de determinado conceito 

(RUBTSOV, 1996). 

Ressalta-se aqui o papel 

do(a) professor(a) na 

organização de atividades 

coletivas a partir da 

compreensão do caráter coletivo 

da aprendizagem humana. Não 

é o que se valoriza na grande 

maioria de nossas escolas, em 

que as atividades grupais são 

desvalorizadas ou 

desencorajadas e prevalecem 

práticas que estimulam a 

competição entre os(as) 

alunos(as) (e até mesmo entre 

os(as) docentes), favorecendo o 

individualismo tão típico de 

nossa sociedade. Bozhovich 

(1985) destaca que a correta 

organização do grupo poderia 

criar as condições para a plena 

formação das particularidades 

psíquico-morais da 

personalidade da criança. 

No nosso caso, trabalhar com 

a organização dos coletivos 

infantis não significa apenas 

encontrar formas mais eficazes 

de organizar o ensino, mas sim 

fundamentalmente trabalhar no 

sentido de produzir de forma 

intencional uma ética do coletivo 

e da solidariedade tão 

necessária aos dias de hoje. 

Lazaretti (2011), sistematizando 

as idéias e pesquisas de Elkonin 

sobre a atividade de estudo, 

sintetiza o papel e a importância 

da formação dos coletivos 

infantis: 

 

 

Formar para a coletividade pressupõe educar a criança a sentir-

se como membro de um conjunto, vinculando-se ao todo social, 

para viver uma vida comum. O papel da coletividade na vida 

pessoal das crianças é formar tanto para se tornar membro 

quanto tomar consciência de suas obrigações perante o coletivo, 

tomando consciência de seu pertencimento à coletividade. Essa 

coletividade pode ser expressa no cumprimento das obrigações 

da classe pela criança e submeter sua conduta às exigências 

desse coletivo. Isso fomenta qualidades volitivas da 

personalidade do escolar como o empenho, a decisão, o domínio 

de si mesmo, a disciplina etc. (p.247). 
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A organização dos coletivos infantis5 traz, assim, um elemento 

importante ao “como ensinar”, que ressalta a dimensão política da 

educação escolar e articula o conteúdo teórico com uma forma de 

ensinar que supere o intelectualismo. Na dialética entre forma e 

conteúdo do ensino, a forma também é um conteúdo que traz 

finalidade àquilo que a criança aprende para além de uma 

perspectiva utilitarista de conhecimento. Ou seja, não basta 

aprender para ficar mais inteligente, para passar no vestibular, para 

ter um bom emprego no futuro. É necessário aprender como uma 

necessidade humana, como uma necessidade do coletivo. 

Apresentei algumas características da atividade de estudo e de 

sua formação. Em síntese, há dois elementos centrais a serem 

destacados para que possamos dar continuidade à nossa discussão 

sobre esta atividade guia: 1) um bom ensino, que promova o 

desenvolvimento de nossos(as) estudantes, deve ser organizado 

tendo a atividade de estudo como referência, e especialmente 

pautar-se na ideia de que esta atividade não se desenvolve 

naturalmente, sendo preciso fomentar o desenvolvimento da 

capacidade de estudar; 2) uma característica fundamental da 

atividade de estudo diz respeito à sua configuração como atividade 

conjunta, coletiva, o que traz implicações importantes à organização 

do ensino. 

Feita esta síntese, vamos à discussão do próximo item deste 

capítulo: como se forma o pensamento teórico e sua relação com a 

maneira como o ensino é organizado. 

 

2 FORMAÇÃO DO PENSAMENTO TEÓRICO E ORGANIZAÇÃO 

DO ENSINO 

 

Como tenho frisado, no ensino escolar, a apropriação da 

experiência socialmente elaborada realiza-se na atividade de 

estudo, o que nos coloca algumas questões pedagógicas: como 

organizar a atividade da criança de modo que ela reproduza e se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Em Bauru, destaca-se o 

projeto intitulado “Formação 

de grêmios estudantis em 

escolas públicas municipais 

de Bauru”, parceria entre a 

Secretaria Municipal de 

Educação de Bauru e o 

departamento de Psicologia 

da UNESP, desenvolvido 

com recursos do núcleo de 

ensino (PROGRAD-

UNESP) . O projeto, 

coordenado por mim, por 

Larissa Figueiredo Bulhões 

(UNESP-Bauru) e por Rita 

Regina da Silva Santos 

(SME-Bauru) iniciou-se em 

2012 e tem como objetivo 

contribuir para a efetiva 

organização dos alunos das 

escolas de ensino 

fundamental, por meio da 

implementação de grêmios 

estudantis, tendo em vista a 

construção de uma gestão 

escolar democrática e 

participativa. No capítulo 

sobre gestão democrática 

deste currículo o projeto é 

apresentado de forma 

breve. 



Fundamentos Teóricos 

 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aproprie da experiência socialmente elaborada cristalizada na forma 

de conhecimento escolar (expresso no currículo)? Como organizar o 

ensino de maneira que este possa produzir o pensamento teórico 

em nossos(as) estudantes? 

Antes de nos debruçarmos sobre estas questões é importante ter 

clareza sobre o que é o pensamento teórico. Este se desenvolve 

quando se mostra às crianças a necessidade de estruturar e 

assimilar o procedimento geral de orientação em determinada 

área de conhecimento (DAVIDOV; MARKOVA, 1987). 

Segundo Davidov (1988), o conteúdo do pensamento teórico é a 

existência mediatizada, refletida, essencial, que reproduz as formas 

universais das coisas. A pessoa que pensa teoricamente opera com 

conceitos e não apenas com representações imediatas da 

realidade. Para o autor, expressar o objeto por meio do conceito 

significa compreender sua essência: 

 
 

O conceito aparece aqui como a forma de atividade mental por 
meio da qual se reproduz o objeto idealizado e o sistema de 
suas relações, que, em sua unidade, refletem a universalidade 
ou a essência do movimento do objeto material. O conceito atua, 
simultaneamente, como forma de reflexo do objeto material e 
como meio de sua reprodução mental, de sua estruturação, isto 
é, como ação mental especial (DAVIDOV, 1988, p. 126). 
 

 

Diferentemente do pensamento empírico, que apreende a 

realidade pela via sensorial, a essência do pensamento teórico está 

nas dependências internas, que não podem ser observadas 

diretamente, mas apenas de forma mediada. Nesta perspectiva, o 

objeto só pode ser compreendido como totalidade, e não como 

somatória de partes. Torna-se necessário descobrir as inter-

relações dos objetos isolados dentro de um sistema. A tarefa do 

pensamento teórico é elaborar os dados da contemplação por meio 

de conceitos, de abstrações iniciais, que revelam as conexões 

simples  e  essenciais  do  objeto  em  questão.   Na análise de um 
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fenômeno, deve-se separar os elementos que possuem caráter de 

universalidade, aquilo que é essencial na determinação universal 

do objeto6.  

Segundo Davidov (1988), o pensamento teórico provê as 

pessoas dos meios universais, historicamente constituídos, de 

compreensão da essência das mais diversas esferas da realidade. 

É um pensamento baseado na lógica dialética, que permite 

conhecer a realidade em movimento e por contradição. É importante 

destacar que a formação dessa qualidade de pensamento é 

essencial ao desenvolvimento de todas as outras funções 

psicológicas e permite ao sujeito certa autonomia na apropriação e 

produção de novos conhecimentos (SFORNI; MOURA, 2002).  

No entanto, o tipo de ensino que vigora na maioria de nossas 

escolas leva apenas à formação do pensamento empírico 

(DAVIDOV, 1988). Os métodos de ensino, nesta perspectiva, 

restringem-se à generalização empírica, expressa por conceitos 

empíricos e cotidianos. Ou seja, os estudantes são levados a 

analisar, comparar e classificar diferentes objetos, buscando neles o 

que há de comum, as propriedades repetidas, estáveis, que 

parecem constituir-se como o essencial na definição dos objetos em 

análise. Tais procedimentos são organizados levando em conta o 

caráter visual direto, a percepção dos objetos. Palangana, Galuch e 

Sforni (2002) sintetizam tal proposta didática: 

 

 

É priorizada uma forma de ensino em que a introdução de 

novos conceitos segue sempre a mesma estrutura: um 

pequeno texto, às vezes, com apenas uma frase, 

acompanhado de vários exemplos. Após a apresentação do 

conceito, surgem os exercícios que, normalmente, exigem a 

reprodução das mesmas palavras e exemplos citados. Na 

sequência, um novo texto apresenta um novo conceito e a 

dinâmica se repete. Pode-se constatar que, apesar do ensino 

centrar-se em conceitos, não há preocupação com a 

aquisição ou  formação  destes, isto é, com  a  elaboração  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Na epistemologia 

marxiana o concreto é um 

problema para o 

pensamento e não um dado 

obtido pela percepção.  Isto 

significa que o pensamento 

teórico realiza o movimento 

de ascensão do abstrato ao 

concreto, discussão que 

foge aos limites deste texto. 

Em Asbahr (2016) explico 

melhor este movimento. 
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7 Ao mencionar o 
conhecimento para a vida, 

não me refiro a uma 
concepção utilitarista de 

conhecimento, mas sim à 
compreensão de que os 

conhecimentos podem fazer 
parte da personalidade viva 

dos estudantes, como 
aponta Leontiev (1983). 

 

novos significados. Os textos, exemplos, histórias levam, tão 

somente, à identificação de conceitos. Solicita-se a 

classificação de objetos em determinadas categorias e não a 

formação de categorias. Um exemplo disso está, inclusive, 

explícito nos objetivos propostos por muitos planejamentos: 

identificar, reconhecer, nomear, classificar, citar... Ao aluno 

resta a tarefa de “fixar” ou reconhecer atributos dentro de um 

âmbito previamente definido (PALANGANA, GALUCH; 

SFORNI, 2002, p.115-116). 
 

 

O pensamento, dessa forma, limita-se à comparação de dados 

sensoriais, separação das características gerais, classificação e 

inclusão em classes, e, no máximo, aprende-se a reproduzir 

formalmente o que foi aprendido, mas não se aprende a operar, a 

pensar com os conceitos. Configura-se uma aprendizagem 

encapsulada, que pouco responde a questões do cotidiano das 

crianças e pouco transforma os conteúdos escolares em 

conhecimentos para a vida7. Engeström (1996), tendo como fonte 

a abordagem de Davidov, analisa o que chama de “encapsulação 

da aprendizagem” e explica a gênese desse fenômeno: 

 
 

Em termos gerais, a teoria de Davydov sugere que a 

encapsulação da aprendizagem se deve a um viés 

empiricista, descritivo e classificatório no ensino tradicional e 

na elaboração de currículos. O conhecimento adquirido na 

escola é em geral de uma qualidade tal que não consegue se 

tornar uma instrumentalidade viva para dar conta da multidão 

espantosa de fenômenos naturais e sociais encontrados pelos 

alunos fora da escola. Em outras palavras, o conhecimento 

escolar se torna e permanece inerte porque não é ensinado 

geneticamente, porque seus “germes” nunca são descobertos 

pelos estudantes, e consequentemente porque os estudantes 

não têm a chance de usar esses “germes” para deduzir, 

explicar, predizer e controlar na prática fenômenos e 

problemas    concretos    em     seu     ambiente.     Assim,     a 



Fundamentos Teóricos  

109 

 

encapsulação pode ser rompida organizando-se um processo 

de aprendizagem que leve a um tipo de conceito radicalmente 

diferente daqueles produzidos em formas anteriores de 

escolarização (ENGESTRÖM, 1996, p. 186). 
 

 

Feitas estas diferenciações 

entre o pensamento teórico e o 

empírico, destacam-se os 

principais componentes do 

pensamento teórico: a reflexão, 

a análise e o plano interno das 

ações (DAVIDOV; MARKOVA, 

1987). Sforni e Moura (2002) 

apresentam uma síntese desses 

componentes. A reflexão 

representa a tomada de 

consciência, pelo sujeito, das 

razões de suas ações e de sua 

correspondência com o 

problema apresentado, ou seja, 

significa que o estudante 

desenvolve a consciência dos 

critérios e das ações que utiliza 

na resolução de uma tarefa de 

estudo. A análise tem como 

objetivo apreender o princípio 

geral para a resolução de 

determinada tarefa de estudo, o 

que implica o desenvolvimento 

da capacidade de generalização, 

de encontrar as condições 

essenciais em meio às 

particularidades. Por fim, a 

capacidade de operar com o 

conceito expressa-se na 

realização do plano interno das 

ações, ou seja, o 

desenvolvimento da capacidade 

de antecipar ações. E, neste 

momento, o conceito efetiva-se 

como instrumento do 

pensamento, o sujeito passa a 

operar com os conceitos para 

além de situações particulares 

ou das ações solicitadas na 

escola. 

Apresentados estes 

elementos, surgem questões 

centrais à prática pedagógica: 

como organizar o ensino de 

maneira a formar as 

capacidades de refletir, analisar 

e realizar o plano interno das 

ações em nossos(as) 

estudantes? Como os conceitos 

podem ser trabalhados pela(o) 

professor(a) de maneira a 

favorecer o desenvolvimento do 

pensamento teórico de nossas 

crianças? 
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8 Lazaretti (2011) e Núñez 
(2009), respectivamente, 
apresentam uma síntese 

das proposições de Elkonin 
e Galperin. 

 
 
 

9 Entendo que a Atividade 
Orientadora de Ensino 

aproxima-se da tarefa de 
estudo analisada por 

Davidov & Markova (1987) 
como unidade da atividade 

de estudo. 
 

Há inúmeras pesquisas em 

formato de experimento didático 

que tem como objetivo investigar 

justamente como se desenvolve 

o pensamento teórico. 

Recorrendo aos autores 

soviéticos clássicos podemos 

citar Davidov (1988), que 

apresenta elementos 

importantes para pensarmos 

como devem estruturar-se 

algumas disciplinas escolares, a 

saber, o idioma russo (sua 

língua natal), a matemática e as 

artes plásticas. Elkonin e 

Galperin8 também se dedicaram 

a estudar como se forma o 

pensamento por etapas, focando 

as ações com os conceitos. 

Entendo que se quisermos 

propor uma organização de 

ensino que tenha como 

finalidade o desenvolvimento do 

pensamento teórico o estudo 

desses autores será 

fundamental na formação 

docente. 

No Brasil, também temos 

várias investigações, focando 

conceitos ensinados nas 

disciplinas escolares, que 

procuram apreender o modo 

como crianças e adolescentes 

desenvolvem o pensamento 

conceitual. Por exemplo, 

Nascimento (2010) apresenta 

uma investigação didática 

trazendo conteúdos circenses 

que podem ser trabalhados em 

educação física, artes e em 

outras disciplinas; Bernardes 

(2006) e Sforni (2003) discutem 

a formação conceitual em 

experimento com ensino de 

geometria; Sforni e Galuch 

(2006) analisam situações de 

ensino e aprendizagem sobre o 

tema alimentos; entre outros 

muitos trabalhos. 

Apresentarei aqui um desses 

experimentos formativos 

realizado por Lopes et. al. (2010) 

na área de matemática, com o 

conteúdo “correspondência um-

a-um”, em uma turma de 

segundo ano. O experimento 

está organizado tendo como 

base a Atividade Orientadora 

de Ensino (AOE), proposta por 

Moura (1996, 2001). 

A AOE9 consiste em uma 

proposta de organização do 

ensino e da aprendizagem 

baseada na teoria histórico-

cultural, constituída de acordo 

com   a   estrutura  da  atividade 
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proposta por Leontiev (1983). Na AOE, a atividade dos estudantes é 

mobilizada a partir de um problema de aprendizagem, que pode ser 

materializada por meio de diferentes recursos metodológicos, entre 

eles o jogo, as situações emergentes do cotidiano e a história virtual 

do conceito. 

Na atividade apresentada aqui utiliza-se uma história virtual, ou 

seja, uma narrativa que recria as condições essenciais de 

elaboração histórica do conceito a ser ensinado. A partir desta 

história, coloca-se o estudante em uma situação-problema que 

revela o processo histórico de necessidade e produção do conceito. 

A história apresentada intitula-se “João Johann, o pastor de 

ovelhas”10: 

 

 

Existia um pastor de ovelhas, que amava cuidar de seus 

animais. Todos os dias pela manhã ele levava as ovelhas 

para passear pela fazenda, onde podiam se alimentar, correr 

e sossegar. Quando anoitecia o pastor reunia todas as 

ovelhas, e as colocava de novo no cercado. Mas havia um 

problema: Às vezes algumas delas iam para muito longe do 

grupo e o pastor não as via, e na hora de entrar ele não 

percebia que estavam faltando ovelhas (LOPES et.al., 2010, 

p.5). 
 

 

A história virtual é contada pela professora da turma com um 

cenário representando o pastor e as ovelhas, permitindo que as 

crianças possam manipular as personagens e envolver-se 

ludicamente com a história. Ao final, a professora apresenta um 

problema: o pastor às vezes perde algumas de suas ovelhas e não 

percebe sua falta. Como podemos ajudá-lo? Como o pastor poderia 

saber se todas as ovelhas estariam dentro do cercado? A reação 

imediata dos alunos foi dizer que o pastor deveria contá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Pode ser consultada na 
íntegra em: 
<http://www.gente.eti.br/lem
atec/CDS/ENEM10/artigos/
RE/T3_RE1315.pdf>. 
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Surge, então, efetivamente o problema desencadeador:  

 

“Porém, existe um grande problema, o pastor não sabe 

contar, como poderíamos ajudá-lo a controlar o número 

de ovelhas que ele tinha? Que outra forma ele pode usar 

para saber se todas as suas ovelhas estão no cercado?” 

(p.5). 

 

As primeiras respostas das crianças circunscrevem-se às suas 

experiências cotidianas e elas recorrem a conceitos empíricos: 

colocar coleiras nas ovelhas; colocar fitas de cores diferentes no 

pescoço dos animais; colocar um objeto para cada ovelha. A 

professora coordena as resposta e as direciona para o conteúdo 

que quer trabalhar e que seja matematicamente correto: uma forma 

eficiente de contar. As crianças são incentivadas a testar suas 

hipóteses usando o cenário e chegam conjuntamente a seguinte 

solução: usar uma pedrinha para representar cada ovelha. Ao final, 

elaboram uma síntese da solução do problema:  

 

“O pastor, ele não foi na escola, por isso não sabia contar 

e nem ler, então ele teve uma idéia, de colocar pedras e 

soltar ovelhas, por exemplo, ele colocava duas pedras e 

soltava duas ovelhas, assim ele podia saber se elas não 

voltavam”. (p.7). 

 

Na continuidade do experimento, os estudantes são convidados 

a registrarem, por meio de desenho, a solução do problema 

desencadeador e representam diferentes situações de controle de 

quantidades. Analisando, posteriormente, as produções, verificou-

se a necessidade de propor e criar estratégias para um registro 

mais sintético, com o uso de representações abstratas de 

quantidades. 
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Na terceira etapa do experimento, utilizou-se, assim, outras 

estratégias para o registro da solução do problema de maneira que 

as crianças pudessem chegar de fato à correspondência um-a-um: 

 

 

A terceira etapa que desenvolvemos com os alunos foi um 

trabalho onde eles deveriam recortar e colar ovelhas e 

crianças correspondendo-as, ou seja, para cada ovelha 

deveria ter uma criança. Distribuímos aleatoriamente o 

número de ovelhas e crianças. Com isso, alguns receberam a 

mesma quantidade de cada tipo de desenho, outras 

receberam mais ovelhas, outras mais crianças (LOPES et. al., 

2010, p.8).  
 

 

Segundo os autores do trabalho, o momento mais delicado, do 

ponto de vista docente, foi o da síntese coletiva da solução do 

problema, uma vez que todos queriam explorar a sua opinião e era 

necessário chegar a um consenso de modo a que não houvesse 

desmotivação pelo conflito de opiniões:  

 

“O encaminhamento de todo o processo de forma 

compartilhada contribuiu de forma significativa para isso, 

na medida em que todos foram discutindo e trabalhando 

juntos” (p. 10). 

 

Vamos à análise desta atividade: a professora organiza uma 

situação problema que busca reconstruir a necessidade histórica do 

conceito que está ensinando, a correspondência um-a-um. Destaca-

se, aqui, como a situação é organizada na forma de problema de 

aprendizagem, que mobiliza os(as) estudantes e confere sentido ao 

que estão aprendendo. Ou seja, a docente vai produzindo de 

maneira intencional a formação da atividade de estudo, o que inclui 

fundamentalmente a formação de motivos para esta atividade. 
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Isto é bem diferente das 

ações corriqueiramente usadas 

em nossas escolas para 

trabalhar o mesmo conteúdo, em 

que é solicitado às crianças que 

liguem objetos correspondentes 

(por exemplo, ligue cada  

cenoura  com  seu  coelho).  

Neste  caso,  as 

crianças até operam com as 

situações, mas não com 

conceitos e rapidamente 

desinteressam-se pelo exercício, 

pois, via de regra, não sabem 

porquê o estão realizando. 

Outro aspecto a ser 

destacado da atividade “João 

Johann” é que as ações de 

orientação da professora têm 

como objetivo fazer com que 

elas cheguem a um modo geral 

de ação para além da situação 

particular do pastor. A resolução 

do problema não se encerra na 

“descoberta” de um modo de 

ajudar o pastor, o que levaria às 

crianças apenas a uma 

generalização empírica. Na 

sequência elas são convidadas 

a registrar a solução encontrada, 

o que leva a uma relação 

concreta entre os juízos 

implicados no objeto de estudo 

trabalhado. Depois, o trabalho 

de recorte e colagem permitiu 

identificar se as crianças 

alçaram uma categorização 

estável dos conceitos 

trabalhados, se chegaram a uma 

generalização teórica. 

No movimento da atividade, 

os(as) estudantes são levados a 

refletir, analisar e a constituir o 

plano interno das ações, 

componentes centrais do 

pensamento teórico. A atividade 

prevê, ainda, ações de 

compreensão da tarefa, ações 

de realização da tarefa de 

estudo propriamente dita e, por 

último, em conjunto com a 

professora, os(as) estudantes 

devem avaliar se chegaram aos 

conceitos pretendidos. A 

estrutura da atividade de estudo 

é produzida pela atividade 

intencional da professora. E, 

neste sentido, a máxima 

vigotskiana de que o “bom 

ensino produz desenvolvimento” 

materializa-se. 

Ressalta-se, ainda, que toda 

a condução da Atividade 

Orientadora de Ensino é 

realizada de maneira coletiva, 

valorizando-se o grupo como 

fonte de aprendizagem e 

desenvolvimento.  As  crianças  
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aprendem, dessa forma, não só os conceitos teóricos, mas 

fundamentalmente uma ética do coletivo, tão necessária aos nossos 

tempos. 

Apresentei o experimento em foco com o objetivo de trazer um 

exemplo didático de como podemos trabalhar os conteúdos 

curriculares aproveitando a atividade de estudo de nossos(as) 

alunos(as) que está em processo de formação. Cabe agora 

pensarmos e planejarmos como desenvolver este modo geral de 

ensino levando em conta os conteúdos previstos no currículo. Ou 

seja, como organizar atividades que reproduzam o movimento 

lógico e histórico dos conceitos que ensinamos? Como planejar o 

ensino de cada disciplina escolar levando em conta a estrutura e os 

componentes da atividade de estudo de forma a potencializar o 

desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes? 

E, assim, finalizo o texto convidando as(os) docentes do sistema 

municipal de educação de Bauru para esta jornada na construção 

de uma proposta pedagógica, articulação entre conteúdos 

curriculares e metodologias de ensino, que possa de fato promover 

o desenvolvimento de nossos(as) estudantes. 
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Comunicação íntima pessoal e 

desenvolvimento psicológico na 

adolescência: pensando na 

organização do ensino nas séries 

do ensino fundamental II  
 

 

 

 

Ricardo Eleutério dos Anjos1 

 

 

screver sobre a educação 

escolar de adolescentes é 

sempre um grande desafio, pois, 

numa concepção histórico-

cultural, faz-se necessário 

romper com os mitos e 

preconceitos largamente 

difundidos em livros, revistas, na 

mídia etc. sobre essa etapa do 

desenvolvimento humano. Quem 

nunca ouviu ou leu alguma 

matéria afirmando, por exemplo, 

que a adolescência é uma fase 

problemática do 

desenvolvimento humano, a fase 

da “aborrecência”, um período 

do desenvolvimento em que os 

hormônios estão “à flor da pele” 

e que o adolescente, por isso, 

não conseguiria controlar suas 

emoções, sua conduta, sua 

sexualidade? Ou, por outro lado, 

quem nunca ouviu ou leu 

alguma reportagem na qual 

afirmasse que todas as 

manifestações de 

comportamentos problemáticos 

são fenômenos esperados e 

normais na adolescência, pois 

são produtos de um cérebro 

ainda não amadurecido? 

Acreditamos que essas 

concepções metafísicas, 

biologicistas e patologizantes 

sobre a adolescência 

influenciam               direta       e 
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indiretamente o processo de organização do ensino, justamente 

porque a concepção de ser humano determina a maneira pela qual 

o trabalho educativo se efetiva. Porém, diante de tais concepções, o 

que pode a educação escolar fazer, a não ser acompanhar de 

forma passiva o desenvolvimento natural e inerente do 

adolescente? 

O presente texto versa sobre a concepção histórico-cultural de 

adolescência que, diferentemente das visões hegemônicas, analisa 

as potencialidades dessa fase do desenvolvimento humano, porém, 

não como resultado da maturação biológica, ou como uma 

manifestação fenomênica a priori de sua subjetividade, mas sim, 

como produto da complexidade da atividade social.  

Para tanto, o texto foi dividido em três itens: no primeiro, 

apresentamos a adolescência a partir da psicologia histórico-cultural 

como superação das concepções tradicionais sobre essa etapa do 

desenvolvimento. No segundo, discutimos a atividade de 

comunicação íntima pessoal e a necessidade do modelo adulto 

para o desenvolvimento psíquico na adolescência. E, por fim, no 

terceiro item, a partir da mediação dos pressupostos da pedagogia 

histórico-crítica, apresentamos algumas implicações pedagógicas a 

fim de contribuir para a organização do ensino nas séries do ensino 

fundamental II. 

 

1 EM BUSCA DA SUPERAÇÃO DAS CONCEPÇÕES 

IDEALISTAS E BIOLOGICISTAS SOBRE A ADOLESCÊNCIA 

 

Mascagna (2009, p. 26), em sua dissertação de mestrado, 

analisou alguns artigos sobre o tema adolescência na base de 

dados científicos Scielo, e nos chama a atenção para um 

interessante aspecto: 

 
 

Qualquer estudante e/ou pesquisador que fizer uma pesquisa 

na Scielo a fim de compreender a   adolescência se apropriará 
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das teorias idealistas sobre o tema em questão ou as 

reforçará. Também pudemos observar o quanto as teorias 

biologicistas estão no meio acadêmico e como essa visão 

naturalizante do homem é disseminada cientificamente como 

verdade. A visão biologicista de adolescência universaliza o 

desenvolvimento psicológico em fases naturais e inerentes ao 

próprio homem. 

 

Na concepção idealista, ou 

seja, numa concepção que, 

dentre outros fatores, considera 

a manifestação mental e 

subjetiva do ser humano como a 

gênese e a causa de seu 

comportamento, a adolescência 

seria uma etapa marcada por 

um intenso trabalho psíquico 

caracterizado pela irrupção de 

sensações, desejos e fantasias 

incontroláveis. Trata-se, como 

defende o psicanalista Mauricio 

Knobel, de uma “conduta 

patológica [...] inerente à 

evolução normal desta etapa da 

vida” (KNOBEL, 1992, p. 27). 

Para o autor, a não 

manifestação de 

comportamentos 

“semipatológicos” é que 

sinalizaria um fenômeno 

anormal na adolescência. A 

adolescência seria, também, 

uma resposta às mudanças do 

corpo, decorrentes das 

transformações hormonais e 

fisiológicas da puberdade. 

Para a concepção 

biologicista, os caracteres 

sexuais seriam as principais 

causas do comportamento 

adolescente. Nessa fase 

ocorrem várias mudanças 

corporais denominadas 

caracteres sexuais primários, 

como hormônios-estímulos 

(hormônios gonadotróficos da 

hipófise anterior ou hormônios 

sexuais como a testosterona, 

estrógenos e progesterona 

produzidos pelas gônadas 

sexuais), produzindo óvulos ou 

espermatozoides, bem como o 

aumento do pênis e dos 

testículos ou o aumento do útero 

e da vagina. Além dos 

caracteres   sexuais     primários, 
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ocorre também o desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários que se constituem no aumento das mamas, por conta 

do desenvolvimento glandular e distribuição de gorduras, mudanças 

da voz, crescimento de pelos no púbis e nas axilas incluindo, 

também, o aparecimento da barba (GRIFFA; MORENO, 2010). 

Pesquisas recentes produzidas pela neurociência têm provado 

que as grandes mudanças ocorridas na etapa da adolescência não 

decorrem da produção de hormônios, mas sim, devido à maturação 

cerebral. Herculano-Houzel (2005, p. 13) afirma que a adolescência 

é coisa do cérebro e não de hormônios. “Na verdade”, diz a autora, 

os hormônios “são meros executores de um programa de 

desenvolvimento que começa mais acima: no cérebro”. Nesse 

contexto, o comportamento irresponsável, agressivo, às vezes 

desengonçado, impulsivo etc. do adolescente é algo esperado e 

normal, pois se trata de um indivíduo que possui um cérebro ainda 

não amadurecido. Portanto, “à pergunta ‘Adolescentes precisam 

mesmo se comportar assim? ’, a neurociência só tem uma resposta 

a oferecer: Precisam, sim – mesmo porque não seriam capazes de 

fazer diferente. O comportamento adolescente é resultado de um 

cérebro adolescente. Nada mais, nada menos”. (Idem, p. 12). 

O gradativo “amadurecimento cerebral” (que se inicia na 

adolescência e vai até uns 30 ou 40 anos de idade), provoca, no 

adolescente: interesse pelo sexo, ajustes dos mapas do corpo, o 

tédio devido à perda do sistema de recompensa, a busca por riscos 

e novidades, o desenvolvimento da capacidade de controlar os 

impulsos e, ao final dessa etapa, a capacidade de antecipar as 

consequências dos atos, empatia e a capacidade de intuir o que a 

outra pessoa esteja pensando ou sentindo (HERCULANO-HOUZEL, 

2005). 

No entanto, diante das citadas concepções idealistas e 

biologicistas sobre a adolescência, a educação escolar nada (ou 

quase nada) poderia fazer para interferir no desenvolvimento de 

algo que é considerado intrínseco à natureza humana. A educação 

escolar,    nessas    perspectivas,   deveria     ser     um     processo  
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espontâneo que teria a missão de, simplesmente, esperar, 

acompanhar ou facilitar o caminho natural desse desenvolvimento. 

Segundo essas teorias, todos os problemas apresentados nessa 

idade são naturais, normais e acabam desaparecendo 

espontaneamente com a chegada, também natural, da vida adulta. 

Uma concepção histórico-cultural de adolescência busca a 

superação das visões idealistas e biologicistas sobre essa etapa do 

desenvolvimento. A adolescência não pode ser vista apenas como 

um momento de crises emocionais, comportamentos 

semipatológicos, por vezes inconscientes, devido aos hormônios 

que estão à flor da pele. A gênese do comportamento adolescente 

não está, portanto, nas manifestações metapsicológicas, tampouco 

pode ser reduzida à maturação cerebral como afirmam as 

concepções biologizantes, sobre as quais Vygotski (1996, p. 36) 

afirma que os cientistas biologistas equivocam-se, com grande 

frequência, ao considerar o adolescente um ser apenas biológico, 

natural.  

É importante que se diga que as mudanças biológicas ocorridas 

na adolescência, ou em qualquer outra fase do desenvolvimento 

humano, não podem ser negadas, pois as relações entre o biológico 

e o social no ser humano são de incorporação daquele por este e 

não de eliminação ou mesmo separação entre ambos. Discordar 

das concepções biologicistas não significa negar as influências da 

materialidade orgânica do corpo humano na vida de uma pessoa. O 

caráter histórico e social do psiquismo humano estrutura-se sobre a 

base dos processos neurofisiológicos e qualquer psicologia que 

desconsidere esse fato estará fora do campo científico. Daí a 

importância do materialismo histórico-dialético para uma correta 

compreensão desses fenômenos. Conforme Rubinstein (1972, p. 

127), o cérebro é, ao mesmo tempo, condição e produto da 

atividade sócio-histórica: “O primeiro requisito da consciência 

humana foi o desenvolvimento do cérebro. Mas o cérebro do 

homem e, em geral, as suas  características  naturais   resultam  da 
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evolução histórica”. De acordo com Elkonin (1960, p. 538), a 

adolescência é uma etapa de:  

 

 

[...] grandes mudanças no desenvolvimento do sistema 

nervoso central, sobretudo no córtex cerebral. Embora as 

dimensões e a massa total do encéfalo aumentam muito 

pouco, no entanto, há um importante desenvolvimento 

funcional do cérebro que está ligado ao salto qualitativo de 

novas condições de vida mais complexas. Aumenta muito a 

quantidade de fibras nervosas associadas que conectam entre 

si distintas partes do cérebro. As células cerebrais alcançam o 

nível de diferenciação que é típico dos adultos (grifos meus). 
 

 

Veja que o autor não rechaçou as mudanças orgânicas que 

ocorrem na adolescência, mas observou que tais mudanças, em 

última instância, são produtos das novas condições de vida, ou 

seja, da atividade social. As particularidades psicológicas do 

adolescente não são derivadas da maturação sexual ou cerebral, 

mas, sobretudo, pelas mudanças nas situações sociais, pela 

complexidade da atividade escolar, pelo aprofundamento das 

relações com os demais, pela crescente independência, pelas 

novas exigências que os adultos fazem, bem como pelo relativo 

aumento de suas responsabilidades e de suas possibilidades 

morais e volitivas (Idem, p. 539). 

 

Vygotski (2012, p. 133) afirma que, se o meio não apresenta 

nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não lhes faz novas 

exigências e não estimula o seu intelecto mediante novas 

metas, o seu psiquismo não conseguirá atingir os estágios 

mais elevados, ou só os alcançará com grande atraso.  

 

As exigências do meio social impostas ao adolescente, bem 

como  as  novas  responsabilidades  a  ele  confiadas,  são   fatores  
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determinantes no desenvolvimento psíquico nessa idade. O nível 

alcançado pelas possibilidades físicas, intelectuais, volitivas e 

morais cria as premissas necessárias para que mude 

fundamentalmente a situação do adolescente na sociedade. 

Portanto, o desenvolvimento humano não se dá de forma natural, 

e aquilo que é muitas vezes chamado de “natureza humana” outra 

coisa não é, senão, o resultado da objetivação histórica da cultura e 

sua apropriação pelas novas gerações, as quais também produzem 

novas objetivações, num processo que só pode ter fim com o 

desaparecimento da espécie humana. Por meio da atividade de 

trabalho, isto é, de produção dos meios necessários à existência 

social, ocorre o processo de humanização da natureza e do próprio 

ser humano (DUARTE, 2013). 

O desenvolvimento psicológico está ligado às condições 

objetivas de organização social, compreendendo rupturas, crises e 

saltos qualitativos que provocam mudança na qualidade da relação 

do indivíduo com o mundo. Daí a importância do estudo da 

categoria atividade, aqui entendida como mediações conscientes 

entre motivos e fins, ou seja, é o meio pelo qual o indivíduo se 

relaciona com a realidade objetivando a produção e reprodução das 

condições necessárias à sua existência física e psíquica. 

 

Leontiev (2014a) afirma que a vida da criança é o fator 

determinante de seu desenvolvimento psíquico.  

 

Isso quer dizer que, no decurso de seu desenvolvimento, o lugar 

que a criança ocupa no sistema das relações humanas se altera 

devido à influência das circunstâncias concretas de sua vida. Para 

esse autor, o vínculo que se estabelece entre criança-sociedade 

realiza-se mediante a atividade da criança. Portanto, urge analisar o 

conteúdo da atividade da criança e como tal atividade é constituída 

nas condições de vida. 
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Só com esse modo de estudo, baseado na análise do 

conteúdo da própria atividade infantil em desenvolvimento, é 

que podemos compreender de forma adequada o papel 

condutor da educação e da criação, operando precisamente 

em sua atividade e em sua atitude diante da realidade, e 

determinando, portanto, sua psique e sua consciência. 

(LEONTIEV, 2014a, p. 63). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ou poderíamos, ainda, 

denominar de “idade 

escolar juvenil” (ELKONIN, 

1960,  p. 549). 

A asserção acima destaca o 

papel diretivo do trabalho do 

professor na promoção do 

desenvolvimento psíquico, pois, 

conforme apontou Martins 

(2006, p. 70), o papel da 

educação escolar no 

desenvolvimento humano radica 

na análise do conteúdo da 

atividade do aluno, o que 

possibilita a compreensão da 

formação de seu psiquismo e de 

sua personalidade. Para essa 

autora, “a qualidade da 

construção dessa atividade é 

uma consequência social e, 

portanto, profundamente 

marcada pelas condições de 

aprendizagens educacionais”.  

Essa análise não se refere à 

atividade geral do indivíduo, mas 

a determinados tipos de 

atividade que se apresentam 

como mais importantes para o 

desenvolvimento em 

determinados períodos. Trata-

se, portanto, do conceito de 

atividade dominante, ou 

atividade-guia. Leontiev (2014b, 

p. 122) assevera que a 

atividade-guia não é, 

necessariamente, a atividade 

que ocupa o maior tempo na 

vida do indivíduo, mas é aquela 

dentro da qual “se desenvolvem 

processos psíquicos que 

preparam o caminho da 

transição da criança para um 

novo e mais elevado nível de 

desenvolvimento”. Destarte, o 

que determina a transição de um 

período para outro é a mudança 

da atividade-guia na qual a 

criança tem com a realidade e 

não a mudança da sua idade 

cronológica.  

Assim como nas épocas 

precedentes (primeira infância e 

infância), a adolescência, 

segundo Elkonin (2012, p. 169) 

apresenta dois períodos 

regularmente conectados: a 

adolescência inicial e a 

adolescência tardia2. 
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No primeiro período há um predomínio do desenvolvimento da 

esfera das necessidades emocionais, caracterizado principalmente 

pela assimilação de objetivos, motivos e normas das relações 

humanas. Trata-se da relação “criança-adulto social” que, nesse 

período, é denominada de atividade de comunicação íntima 

pessoal. O segundo período da etapa da adolescência é 

caracterizado pela aquisição de modos socialmente desenvolvidos 

de ação com os objetos sociais, na qual se desenvolvem as 

capacidades humanas (operacionais e técnicas), em suas máximas 

possibilidades. Trata-se da relação “criança-objeto social” que, 

nesse período, é denominada de atividade profissional-de estudo. 

Embora afirmemos que não é a idade que determina a 

passagem de uma atividade-guia à outra, uma referência 

aproximada para a primeira e a segunda esfera da atividade-guia na 

adolescência poderia ser a de que a primeira ocorreria nos anos 

finais do Ensino Fundamental e a segunda, nos anos do Ensino 

Médio. Na sequência, nos dedicaremos à questão da atividade de 

comunicação íntima pessoal e à necessidade do modelo adulto para 

o desenvolvimento psíquico do adolescente. 

 

2 COMUNICAÇÃO ÍNTIMA PESSOAL E A NECESSIDADE DO 

MODELO ADULTO PARA O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO NA 

ADOLESCÊNCIA 

 

A atividade-guia no período da adolescência inicial é 

caracterizada pelo estabelecimento de relações sociais entre os 

adolescentes, pelo respeito mútuo e confiança. A formação das 

relações sociais na adolescência também é caracterizada pelo 

“código de companheirismo” e esse código tem, para Elkonin (1987, 

p. 120), grande importância para a formação da personalidade do 

adolescente. Para o autor, “o ‘código de companheirismo’ reproduz 

por seu conteúdo objetivo as normas mais gerais das inter-relações 

existentes entre os adultos na sociedade dada”. 
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Portanto, as condições 

pessoais de desenvolvimento 

que diferenciam a etapa da 

adolescência da etapa da 

infância, caracterizam-se pela 

forma de reproduzir, com os 

outros adolescentes, as relações 

existentes entre os adultos. 

Essas relações são 

estabelecidas sobre a base de 

normas morais e éticas 

encontradas nas relações entre 

os adultos, e servem como 

mediadoras do comportamento 

dos adolescentes. Daí Elkonin 

afirmar que a atividade de 

comunicação íntima pessoal é a 

atividade pela qual “[...] se 

estrutura o sentido pessoal da 

vida” e a “autoconsciência como 

‘consciência social transladada 

ao interior’” (L. Vigotski). 

(ELKONIN, 1987, p. 121). 

O adolescente, junto com 

seus coetâneos, tende em 

grande parte a imitar aos 

adultos, reproduzindo sua 

conduta, suas ações, sua 

maneira de proceder. O 

surgimento do sentimento de 

maturidade, como forma de 

expressão da autoconsciência, 

permite aos adolescentes 

“comparar-se e identificar-se 

com os adultos e com os 

companheiros, encontrar 

modelos para a imitação, 

construir, segundo estes 

modelos, suas relações com as 

pessoas”. (DAVIDOV, 1988, p. 

83). 

Esse surgimento, no 

adolescente, de um sentimento 

de maturidade, indicando a 

manifestação de seu 

autoconhecimento, deve-se à 

busca que este tem por um 

modelo ideal de ser humano, ou 

seja, de uma referência adulta. 

No entanto, o que pode 

acontecer se a educação escolar 

de adolescentes, por exemplo, 

apenas apresentar aos 

adolescentes seu próprio 

mundo, seu cotidiano e não um 

modelo de ser humano mais 

desenvolvido? Se a 

adolescência é uma fase menos 

desenvolvida do que a fase 

adulta, que referência terá o 

adolescente para o seu 

desenvolvimento se o adulto não 

lhe apresentar esse modelo? 

(ANJOS, 2013, p. 140). Tais 

questões nortearam a análise 

feita no item subsequente.  
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3 ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO ÍNTIMA PESSOAL E 

DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO NA ADOLESCÊNCIA: 

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 

Não obstante toda a dependência que existe entre o 

desenvolvimento psicológico da criança e o processo 

pedagógico, o tema da psicologia continuará sendo a mente 

da criança sob as leis de seu desenvolvimento; aqui, o 

processo pedagógico aparece só como condição deste 

desenvolvimento. Na pesquisa pedagógica, as relações 

recíprocas mudam: o tema da pedagogia é o processo da 

educação e ensino sob suas leis específicas, enquanto que as 

qualidades psíquicas da criança, nos diferentes graus de 

desenvolvimento, aparecem só como condição que devem ser 

levada em conta. O que é tema para uma destas ciências 

aparece como condição na outra (RUBINSTEIN, 1976, p. 200-

201). 
 

 

Este item versa sobre a contribuição da psicologia histórico-

cultural no processo de organização do ensino nas séries do Ensino 

Fundamental II, com o foco na relação entre ensino e 

desenvolvimento psíquico na adolescência, notadamente, a partir 

da atividade de comunicação íntima pessoal e considerando, 

sobretudo, o processo de educação como condição fundamental 

para tal desenvolvimento. 

Contudo, a psicologia histórico-cultural não é uma escola 

pedagógica, por isso, utilizaremos os aportes teóricos da pedagogia 

histórico-crítica como mediação entre a referida abordagem 

psicológica e a educação escolar, tendo em vista sua unidade 

filosófica, pois ambas as teorias assentam-se nos preceitos do 

materialismo histórico-dialético, conforme foi apresentado no 

capítulo de autoria de Lígia Márcia Martins que compõe este 

currículo. Não se trata, portanto, da produção de um receituário e 

tampouco   de   uma    tentativa   de    psicologização   do  processo   
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pedagógico, mas 

compreendemos que uma das 

maiores contribuições da 

psicologia à educação escolar 

seja o conhecimento da 

periodização do 

desenvolvimento psíquico, 

constituindo, assim, uma 

condição fundamental para o 

trabalho educativo. 

Com base nos dois itens 

anteriores, apresentaremos 

algumas contribuições à 

organização do ensino escolar 

de adolescentes. Em primeiro 

lugar, abordaremos sobre a 

necessidade de superação da 

naturalização da etapa da 

adolescência. Em segundo, 

discutiremos sobre o papel da 

educação escolar no processo 

de humanização dos 

adolescentes. Por fim, 

considerando a relação tripartite 

“forma-conteúdo-destinatário” – 

como exigência primeira no 

planejamento do ensino 

(MARTINS, 2013, p. 297) – 

discutiremos sobre o conteúdo e 

a forma de ensino na educação 

escolar de adolescentes, 

notadamente, a partir da 

atividade de comunicação íntima 

pessoal.  

Em primeiro lugar, conforme 

foi discutido neste texto, o 

desenvolvimento psíquico do 

adolescente não se dá de forma 

natural. Não se trata, portanto, 

de uma manifestação subjetiva, 

idealista, fruto de manifestações 

inconscientes devido à perda do 

corpo infantil e, 

consequentemente, à maturação 

sexual, tampouco deve ser 

reduzido à maturação da 

estrutura cerebral, como se este 

órgão, o cérebro, por si mesmo, 

fosse o responsável pelas 

mudanças ocorridas na 

adolescência. 

Desse modo, a partir dos 

pressupostos da psicologia 

histórico-cultural, o 

desenvolvimento psíquico na 

adolescência (ou em qualquer 

outra etapa do 

desenvolvimento), deve ser 

entendido como produto de um 

processo sócio-histórico, 

engendrado pela relação 

dialética entre a apropriação da 

cultura produzida por gerações 

precedentes e a objetivação 

humana a partir do que foi 

apropriado. Em outras palavras, 

não há uma natureza humana a 

priori, pois tudo o que o
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indivíduo tem de humano é resultado da apropriação das riquezas 

materiais e ideativas que foram produzidas ao longo da história da 

humanidade. Portanto, 

 

 

[...] o que não é garantido pela natureza tem que ser 

produzido historicamente pelos homens, e aí se incluem os 

próprios homens. Podemos, pois, dizer que a natureza 

humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida 

sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o 

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Assim, o objetivo da educação diz respeito, de um 

lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser 

assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 

eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais 

adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 2011, p. 13). 
 

 

Consideramos, pois, que a adolescência não é um fenômeno 

natural, mas sim, um produto que surgiu em consequência de um 

determinado grau de complexidade da vida social historicamente 

alcançado. A adolescência é uma época do desenvolvimento 

humano que tem sua origem na história das transformações pelas 

quais passaram as sociedades, ou seja, as transformações dos 

modos de produção. Em determinadas sociedades, o indivíduo ao 

chegar à puberdade, passava por certos rituais de iniciação que o 

legitimava como adulto. Até o século XVIII, o indivíduo passava da 

condição de criança para adulto sem necessariamente passar pela 

condição da adolescência.  Este indivíduo participava da vida 

adulta, crescia misturado com os adultos e aprendia os 

comportamentos sociais por meio do contato direto com eles. Foi 

somente a partir do século XIX que a adolescência passou a ser 

considerada uma fase distinta da infância e da vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos Teóricos 

 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto, podemos avançar para um segundo aspecto, 

qual seja: cabe à educação escolar produzir, de forma direta e 

intencional, em cada indivíduo singular, a humanidade produzida 

histórica e coletivamente por gerações passadas. Daí afirmarmos o 

papel da educação escolar no processo de humanização dos 

adolescentes.  

Pois bem, segundo Saviani (2011), a educação é um trabalho 

não material, que diz respeito à produção de conceitos, valores, 

normas, hábitos, símbolos, atitudes, habilidades que devem ser 

apropriadas pelos indivíduos, a ponto de tais elementos se tornarem 

segunda natureza. Esses elementos são mediadores que se 

interpõem na relação sujeito-objeto, e provocam mudanças ou 

exigem mudanças no comportamento do sujeito (MARTINS, 2013). 

E, no caso da educação escolar, devemos nos atentar ao fato de 

que a qualidade da mediação determinará a qualidade do 

desenvolvimento psíquico.  

O pressuposto supracitado tem uma aplicabilidade importante na 

educação escolar de adolescentes, visto que, nessa etapa, sua 

atividade-guia, a comunicação íntima pessoal, outra coisa não é, 

senão, a relação, entre os adolescentes, mediada pelas normas 

morais e éticas estabelecidas entre os adultos, ou seja, uma relação 

mediada pelo produto do trabalho não material. Diante de tais 

elementos, estruturam-se, de acordo com Elkonin (1987, p. 121), o 

sentido pessoal da vida e a autoconsciência do adolescente. 

Porém, as normas morais e éticas que medeiam as relações 

estabelecidas entre os adolescentes só podem ser apropriadas por 

estes, a partir da transmissão dessas objetivações. Rubinstein 

(1973, p. 145-161) afirma, por meio de suas pesquisas, que a 

transmissão do conteúdo pelo professor é uma das bases mais 

importantes e indispensáveis à apropriação permanente do 

conhecimento pelo aluno. A pedagogia histórico-crítica confirma tal 

asserção e não coaduna com as pedagogias hegemônicas 

embasadas no lema “aprender a aprender” (DUARTE, 2011), as 

quais descaracterizam  o  papel  do professor, bem como apresenta  
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uma visão negativa sobre a transmissão dos conhecimentos 

clássicos e não cotidianos.  

Nesse contexto Duarte (2008, p. 210) assevera que, 

 

 

É necessário definir mais claramente o que significa 

transmissão de conhecimentos indo além da visão negativa 

sobre essa transmissão, visão essa criada e difundida por 

construtivistas e escolanovistas. Até mesmo do ponto de vista 

antropológico essa negativa em relação ao ato de ensinar é 

algo questionável, pois uma das características que 

distinguem os seres humanos das demais espécies animais é 

a capacidade de produção/reprodução da cultura por meio de 

sua transmissão contínua às novas gerações [...]. 
 

 

Para a pedagogia histórico-crítica, o saber elaborado é um meio 

de produção social e, portanto, deve ser socializado. De acordo com 

Saviani (2011, p. 72), “[...] a proposta de socialização do saber 

elaborado é a tradução pedagógica do princípio mais geral da 

socialização dos meios de produção. Ou seja, do ponto de vista 

pedagógico, também se trata de socializar o saber elaborado, pois 

este é um meio de produção”. Em última instância, transmitir ou 

socializar os meios de produção é a proposta de uma pedagogia 

marxista, o que pode vir de encontro aos pressupostos 

hegemônicos em educação ligados à lógica do capital. 

Por meio da apropriação das produções ou objetivações do 

gênero humano, o indivíduo se humaniza, ou seja, ele incorpora em 

sua subjetividade as formas complexas de sentir, agir e pensar que 

estão encarnadas nos produtos materiais e ideativos produzidos ao 

longo da história da humanidade. O que a natureza fornece ao ser 

humano, isto é, as especificidades da espécie humana (substratos 

biológicos), não são suficientes para que o indivíduo viva em 

sociedade. As formas de comportamentos complexos são 

socialmente   instituídas   e   estão   aí   postas,   faz-se   necessário  
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apropriar-se delas e, nesse 

processo de apropriação ou 

internalização da cultura, 

formam-se comportamentos 

especificamente humanos como 

a memória lógica, a atenção 

voluntária, o pensamento 

abstrato, o domínio da conduta 

etc. (VYGOTSKI, 2012). 

Essa humanização dos 

sentidos (MARX, 2015) ocorre 

somente a partir do processo 

dialético entre objetivação e 

apropriação. Porém, numa 

sociedade de classes 

antagônicas, como é a 

capitalista, a grande maioria dos 

indivíduos não se apropria das 

objetivações humanas 

necessárias ao seu 

desenvolvimento omnilateral. O 

cerceamento ao acesso às 

esferas não cotidianas de 

objetivação do gênero humano 

tipifica alienação, fenômeno este 

próprio de uma sociedade 

dividida em castas, onde o que 

humaniza o indivíduo, ao mesmo 

tempo, desumaniza aqueles que 

forem impedidos de se 

apropriarem de tais 

objetivações. 

Em terceiro lugar, outro 

aspecto atinente à educação 

escolar de adolescentes, 

intimamente ligado ao que já foi 

exposto, é a tese de que não se 

trata de transmitir qualquer tipo 

de conhecimento. Faz-se 

necessário, portanto, identificar 

os elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos 

indivíduos da espécie humana 

para que eles se tornem 

humanos e, ao mesmo tempo, 

descobrir as formas mais 

adequadas para atingir esse 

objetivo (SAVIANI, 2011). 

A educação escolar que 

almeja promover o 

desenvolvimento psíquico do 

adolescente deve transmitir um 

conhecimento que esteja para 

além do cotidiano e das 

necessidades pragmáticas do 

aluno. Essa é a especificidade 

da educação (SAVIANI, 2011). 

De acordo com Saviani 

(2008, p. 234), uma educação 

de nível fundamental deve 

superar a contradição entre o 

ser humano e a sociedade e 

garantir uma formação tal, que 

possibilite o desenvolvimento de 

um ser genérico e ativamente 

partícipe da vida da sociedade. 

Para tanto, é necessário que 

haja a transmissão de conteúdos 



Fundamentos Teóricos  

135 

 

sistematizados, dos conteúdos clássicos, ou seja, das objetivações 

genéricas para si (DUARTE, 2013), como a ciência, a arte e a 

filosofia.  

Nisso radica a relação dialética entre a atividade de estudo e a 

formação do pensamento por conceitos na adolescência. Por meio 

do pensamento por conceitos, do pensamento abstrato, o 

adolescente pode conhecer a realidade para além da sua 

aparência, indo a sua essência. Mas, essa nova forma de 

pensamento, o pensamento por conceitos, não é uma dádiva da 

natureza, trata-se, portanto, do produto da internalização da 

produção cultural que, ao mesmo tempo, tornar-se-á condição para 

tal internalização. A educação escolar, ao transmitir os conteúdos 

sistematizados, é fonte do desenvolvimento do pensamento por 

conceitos (VYGOTSKI, 2001, p. 245-246) e, consequentemente, o 

pensamento por conceitos possibilita a apropriação das diversas 

esferas do conhecimento de maneira aprofundada (VYGOTSKI, 

1996, p. 64). 

O adolescente, devido ao desenvolvimento do pensamento por 

conceitos, pode vir a ser um representante do gênero humano e não 

apenas um representante de seu cotidiano ou do denominado 

“mundo adolescente”.  

 

 

A frase de J. J. Rousseau referente ao período de maturação 

sexual, de que o homem nasce duas vezes, primeiro para 

existir e depois para continuar a espécie, pode aplicar-se 

também ao desenvolvimento psicológico e cultural do 

adolescente. Tão somente então, ao chegar a esse ponto de 

viragem, começa o adolescente a prosseguir a vida da 

humanidade, a vida do gênero humano. Para expressar 

melhor a diferença entre a criança e o adolescente 

utilizaremos a tese de Hegel sobre a coisa em si e a coisa 

para si. Ele dizia que todas as coisas existem no começo em 

si, por com isto a questão não se esgota e no processo de 

desenvolvimento   a   coisa  se  converte  em  coisa para si. O  
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homem, dizia Hegel, é em si uma criança cuja tarefa não 

consiste em permanecer no abstrato e incompleto “em si”, 

mas em ser também para si, isto é, converter-se em um ser 

livre e racional. Pois bem, essa transformação da criança do 

ser humano em si em adolescente – o ser humano para si – 

configura o conteúdo principal de toda a crise da idade de 

transição (VYGOTSKI, 1996, p. 200). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Uma análise sobre a 
importância da imitação na 

teoria histórico-cultural 
ultrapassaria os limites 

deste texto. No entanto, 
indicamos a leitura de 

Vygotski (2001, p. 238-246 
– edição espanhola), ou 

Vigotski (2009, p. 326-338 – 
edição brasileira), para 

quem a imitação é a fonte 
de todas as propriedades 

especificamente humanas 
da consciência e umas das 

principais formas onde se 
realiza a influência do 

ensino sobre o 
desenvolvimento. 

A educação escolar tem um 

papel fundamental no 

desenvolvimento do ser genérico 

e do ser humano para si, ou 

seja, do ser livre e universal. 

Uma das principais 

características da atividade de 

comunicação íntima pessoal é a 

busca, que faz o adolescente, 

por um modelo de ser humano 

mais desenvolvido, a fim de 

imitá-lo3. Para Elkonin (1960, p. 

544), o adolescente busca esse 

modelo “nos heróis das obras 

literárias, nos grandes homens 

da atualidade e do passado 

histórico e nas pessoas que os 

rodeiam (os professores, os 

pais). Os adolescentes veem na 

vida e na conduta dessas 

pessoas imagens concretas para 

a imitação”. 

Diante do exposto, podemos 

formular algumas questões para 

nossa reflexão: Que modelo de 

grandes obras literárias ou do 

passado histórico terá o 

adolescente, se as grandes 

obras literárias e históricas não 

forem acessíveis a ele? Que 

modelo de ser humano adulto 

terá o adolescente, se os adultos 

apresentarem a ele somente seu 

cotidiano, reduzindo o trabalho 

pedagógico, por exemplo, ao 

“mundo do adolescente”?  Não 

obstante, grande parte dos 

modelos que nossos 

adolescentes têm, é derivada da 

indústria cultural – atores, 

esportistas, cantores etc. – e 

esses modelos reproduzem, em 

grande medida, uma relação 

alienada, pragmática, acrítica e 

fetichista com o mundo. Os 

professores das escolas 

convivem com isso diariamente 

e sentem-se desarmados frente 

a essa competição. Destarte, 

qual o papel da educação 

escolar de adolescentes diante 

desse cenário? 
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O adolescente, em nossa sociedade, não é mais considerado 

uma criança, muito menos considerado um adulto. Portanto, trata-se 

de uma etapa em desenvolvimento, em transição, e tal asserção 

pressupõe que exista (ou deveria existir) um ser mais desenvolvido 

que o adolescente: o adulto. A interação do ser mais desenvolvido 

com o ser em desenvolvimento é fundamental para o 

desenvolvimento deste. Cabe à educação escolar apresentar, ao 

adolescente, o modelo ou a forma ideal (ou final) de 

desenvolvimento, “[...] ideal no sentido de que ela [a forma] consiste 

em um modelo daquilo que deve ser obtido ao final do 

desenvolvimento – ou final – no sentido de que é esta a forma que a 

criança, ao final do desenvolvimento, alcançará” (VIGOTSKI, 2010, 

p. 693). 

O modelo, a forma ideal, além de servir de base para o 

desenvolvimento do adolescente, serve, também, e 

concomitantemente, de base para a diretividade e a 

intencionalidade do ato pedagógico, pois um “[...] universo 

pedagógico que pretende dispensar os modelos condena-se ao 

empobrecimento e à instabilidade”. (SNYDERS, 1974, p. 107-108). 

Vale destacar que o modelo, para o aluno, é caracterizado como 

meta a ser atingida, pois o adolescente não o domina no ponto de 

partida da aprendizagem. Ao passo que o modelo, por parte do 

professor, deve ser subsídio para um trabalho pedagógico direto e 

intencional, o que o configura como conteúdo precípuo no ponto de 

partida e no ponto de chegada da atividade pedagógica. 

Para Saviani (2011, p. 71), o objetivo da educação escolar é a 

promoção do desenvolvimento do aluno e isso implica considerar 

seus interesses. No entanto, o autor questiona: “[...] quais são os 

interesses do aluno? De que aluno estamos falando, do aluno 

empírico ou do aluno concreto?[...]”. O aluno empírico é aquele 

indivíduo cujas necessidades e interesses são determinados por 

sua condição imediata, empírica, que, muitas vezes, são 

engendradas nas atividades pragmáticas, espontâneas e acríticas 

da sociedade,   como   as   necessidades   produzidas pela indústria  
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cultural, por exemplo. Tais aspirações, necessariamente, não dizem 

respeito aos interesses reais do adolescente, ou seja, interesses 

determinados pelas condições sociais que o legitimam enquanto 

indivíduo concreto, um ser genérico. Destarte, o aluno concreto é 

aquele indivíduo inserido na realidade histórico-social concreta, um 

indivíduo que se manifesta em suas múltiplas determinações, para 

além de seus interesses imediatos e cotidianos. 

Nesse contexto, a educação escolar, mesmo não podendo 

formar plenamente um indivíduo livre e universal, dada as 

condições sociais atuais promovidas pela lógica do capital, ela, a 

educação escolar, pode fazer com que os conteúdos científicos, 

artísticos e filosóficos, em suas formas mais desenvolvidas, se 

tornem necessários para os adolescentes. Com efeito, o trabalho 

pedagógico se torna uma possibilidade de promover a superação 

dos limites da vida cotidiana e de criar necessidades não cotidianas, 

como as citadas necessidades de conhecimento científico, da 

fruição estética e da filosofia. 

Ao transmitir os conteúdos sistematizados, os conteúdos 

clássicos, a educação escolar promove a possibilidade de 

superação da satisfação das necessidades cotidianas, imediatas e 

adaptativas. A pedagogia histórico-crítica defende tal pressuposto. 

Defende uma produção direta e intencional de necessidades mais 

ricas, mais desenvolvidas, opondo-se a uma educação que 

acompanhe as necessidades empíricas do aluno. Vale lembrar que 

tais necessidades superiores, não cotidianas, não se manifestam 

naturalmente. Duarte (2013, p. 213) afirma que: 

 
 

 

A escola enriquecerá o aluno à medida que produza nele 
necessidades formativas que não surgem espontaneamente na 
vida cotidiana. A função da escola não é, portanto, a de 
adaptar o aluno às necessidades da vida cotidiana, mas de 
produzir nele necessidades referentes a esferas mais elevadas 
de objetivação do gênero humano. 
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Por fim, falar sobre a forma 

de ensino a partir da pedagogia 

histórico-crítica não é algo tão 

simples, justamente porque não 

existe uma forma específica de 

ensino, pois a forma está 

relacionada às múltiplas 

determinações da materialidade 

do ato pedagógico. Faremos, 

portanto, um recorte e 

analisaremos a forma de ensino 

na adolescência a partir de sua 

atividade-guia, a atividade de 

comunicação íntima pessoal. 

Destarte, o trabalho 

pedagógico deve se pautar no 

grupo adolescente e não apenas 

no indivíduo isoladamente, pois 

a opinião dos adolescentes 

sobre si mesmos e sobre suas 

qualidades coincide mais com a 

valoração que seus colegas 

fazem, do que pensam seus pais 

ou professores. A importância de 

se trabalhar sobre o grupo deve-

se ao fato de o adolescente agir 

conforme o grupo, e a opinião 

social da coletividade escolar 

adquire uma importância 

significativa para ele. A princípio, 

o adolescente se vê “com os 

olhos dos outros”. Portanto, se o 

processo educativo estiver bem 

organizado pelo professor, será 

um potente meio para uma 

educação desenvolvente. 

No entanto, a atividade em 

grupo com os adolescentes não 

pode ser interpretada 

simplesmente como uma 

atividade entre os coetâneos. A 

relação estabelecida entre os 

adolescentes escolares deve ser 

uma relação mediada pelas 

formas de comportamento mais 

desenvolvidas objetivadas pelo 

gênero humano. Se a atividade 

entre os adolescentes fosse 

reduzida apenas às experiências 

entre os coetâneos, o 

desenvolvimento destes ficaria 

aquém do desenvolvimento 

alcançado pelo gênero humano, 

não atingiriam um nível de 

desenvolvimento no qual 

alcançariam se tais atividades 

fossem mediadas pelo modelo 

ideal de ser humano, ou melhor, 

pelas máximas possibilidades do 

desenvolvimento humano. 

O trabalho sobre o grupo não 

pode ser confundido com 

atividades que dicotomizam 

teoria e prática, reduzindo tal 

trabalho a uma atividade 

esvaziada de conteúdos 

sistematizados.  
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Saviani (2009, p. 42-43) salienta que “ensino não é pesquisa” 

e que o aluno deve se apropriar de tudo aquilo que foi 

produzido sobre o tema que deseja pesquisar, pois, “sem o 

domínio do conhecido é impossível incursionar no 

desconhecido”.  

 

Daí que o ensino de adolescentes não pode ser também 

confundido com a prevalência de atividades extracurriculares que 

acabam por preterir as atividades nucleares da escola, sua 

especificidade, qual seja: a transmissão-assimilação dos conteúdos 

sistematizados, dos conteúdos clássicos (SAVIANI, 2011). 

De acordo com Elkonin (1960), uma das particularidades dos 

interesses do adolescente é seu caráter ativo que o leva, muitas 

vezes, ao desprezo dos conhecimentos científicos e técnicos, por 

considerá-los sem significado prático. A escola, desse modo, como 

já foi dito acima, deve produzir nos alunos necessidades superiores, 

necessidades de conhecimentos não cotidianos que foram 

engendradas pela complexidade da atividade social no decurso da 

história do gênero humano. Para que isso seja feito, o trabalho 

educativo deve superar o conhecimento tácito e pautar-se na 

premissa de que o conhecimento, no início da atividade humana, 

fora produzido a partir de necessidades práticas e cotidianas, 

porém, fora liberto de uma dependência imediata desse cotidiano 

por meio das objetivações genéricas para si, como a ciência, a arte 

e a filosofia. 

Ao transmitir o saber sistematizado, não cotidiano, isso não 

significa que a educação escolar deva anular o cotidiano do aluno, 

aliás, isso seria impossível. O objetivo de transmitir, ao aluno, os 

conteúdos não cotidianos, é a possibilidade de formação de 

indivíduos que mantenham uma relação cada vez mais consciente 

com a cotidianidade, mediada pela apropriação das objetivações 

genéricas para si. Trata-se, portanto, de abrir possibilidades para 

que o  indivíduo  não  seja  mais  conduzido  por  sua  cotidianidade, 
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favorecendo a formação de uma individualidade que hierarquize 

conscientemente a atividade da vida cotidiana. 

Note-se, portanto, a necessidade de um trabalho pedagógico 

que, de forma direta e intencional, transmita os conhecimentos 

clássicos aos adolescentes e exija destes, iniciativa e 

responsabilidade em suas atividades. A experiência adulta, a 

experiência teórica e prática dos professores, servem de modelo 

para que os adolescentes sejam representantes do gênero humano 

e não o contrário. Quando os adultos exigem iniciativa e 

responsabilidade aos adolescentes, isso possibilita maior 

independência que, segundo Elkonin, constitui fator determinante 

para o desenvolvimento da personalidade. O aumento da 

independência “desenvolve os aspectos positivos da personalidade 

(tendência a um fim determinado, constância, organização, 

disciplina).” (ELKONIN, 1960, p. 540). E isso só ocorre quando, ao 

mesmo tempo, se aumentam as exigências e suas 

responsabilidades. Quando não há exigências elevadas e a 

responsabilidade pelo trabalho é insuficiente, prossegue o autor, “a 

independência do adolescente conduz à formação de aspectos 

negativos da personalidade (a inconstância, a desorganização, a 

falta de responsabilidade, a falta de disciplina, etc.)”. 

Nesse contexto, fica claro que, para a concepção histórico-

cultural de adolescência, a forma de transmissão dos conteúdos 

científicos, filosóficos e artísticos é totalmente distinta da forma 

espontânea, passiva, naturalizante e não-diretiva, encontrada nas 

visões idealistas e biologicistas. Para Vygotski (2001, p. 242), “[...] 

só é boa a instrução que passa à frente do desenvolvimento e o 

conduz”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ênfase aqui dada à atividade de comunicação íntima pessoal 

demanda,   pelo  menos,   duas   explicações.  Em   primeiro   lugar,  
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entendemos que o adolescente “não está” na atividade de 

comunicação íntima pessoal. Não se trata, portanto, de uma 

manifestação natural dessa atividade pelo simples fato de o 

indivíduo chegar à adolescência. Essa é a atividade que tem um 

papel mais decisivo que outras no desenvolvimento psíquico no 

período da adolescência inicial, e são as relações sociais entre os 

adultos que engendram a necessidade de tal atividade no 

adolescente. Se tais condições não forem garantidas ou se elas se 

apresentarem de forma limitada e fragmentada (como se 

apresentam, por exemplo, numa sociedade de classes), o 

desenvolvimento psíquico do adolescente se edificará numa relação 

espontânea e irreflexiva. 

O segundo destaque, diretamente ligado ao primeiro, é que a 

atividade de comunicação íntima pessoal não pode ser analisada 

fora do sistema de atividades, ou de “tipos coletivos de atividade” 

(DAVIDOV, 1988, p. 83) onde a comunicação íntima pessoal se 

efetiva. A atividade de estudo é um desses tipos coletivos de 

atividade. Desse modo, a apropriação das objetivações genéricas 

para si, como a ciência, a arte e a filosofia, possibilita o 

desenvolvimento de uma concepção de mundo para si, a qual 

mediará as relações entre os adolescentes para além do cotidiano, 

promovendo o desenvolvimento psíquico em suas máximas 

possibilidades. 
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O método pedagógico da pedagogia 

histórico-crítica: desafios e possibilidades  
 

[...] a questão pedagógica, em sua essência, é a questão 
das formas. Estas, porém, nunca podem ser consideradas 

em si mesmas. E a diferenciação sempre se dará pelo 
conteúdo. Se for feita a abstração dos conteúdos, fica-se 

com a pura forma. Aí ocorre a indiferenciação. É nesse 
sentido que os conteúdos são importantes. Tratar as formas 

em concreto e não em abstrato é tratá-las pela via dos 
conteúdos (SAVIANI, 2005, p. 145) 
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screver sobre o método pedagógico da pedagogia histórico-

crítica é uma tarefa desafiadora, especialmente quando o texto 

se destina a compor a proposta de um currículo que orientará o 

trabalho pedagógico de professores(as) de todo um Sistema 

Municipal de Ensino, como é o caso do município de Bauru. 

Esse desafio se apresenta de duas maneiras: por um lado, há por 

parte dos(as) professores(as) uma ávida busca por modos de se 

aplicar - “na prática de sala de aula” - procedimentos didáticos que 

contemplem os pressupostos de um determinado método 

pedagógico. Por outro lado, há de se considerar que, em se tratando 

dos fundamentos teórico-metodológicos que orientam a pedagogia 

histórico-crítica, essa busca não é tão simples e imediata de ser 

contemplada, fato que demanda um processo intenso e radical de 

estudos teórico-práticos que possibilitarão, em alguma medida, a 

descoberta de meios mais adequados para se atingir os objetivos 

pedagógicos e didáticos. 
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Ao assumir a pedagogia 

histórico-crítica como 

orientadora de um currículo, é 

preciso ter claro duas premissas 

básicas: primeiro, que se trata 

de uma pedagogia que tem suas 

bases epistemológicas, 

ontológicas e gnosiológicas no 

materialismo histórico-dialético. 

Segundo, que do ponto de vista 

teórico-metodológico, antes de 

qualquer análise sobre o seu 

método pedagógico, é preciso 

ter claro que a “adoção dessa 

pedagogia não deve se limitar à 

busca de maneiras de se aplicar 

o método didático da pedagogia 

histórico-crítica” (DUARTE, 

2015, p. 10).  

Isso significa dizer que, para 

além da importância e do 

significado de se estabelecer 

procedimentos e estratégias 

didáticas a se alcançar com os 

objetivos de ensino, a adoção 

dessa pedagogia requer a 

compreensão de que as 

questões relativas ao método 

pedagógico “está muito além de 

se buscar maneiras mais 

adequadas para se ensinar cada 

tópico ou unidade dos conteúdos 

escolares aos alunos” 

(DUARTE, 2015, p. 10).  

Assim, entende-se que as 

possibilidades didáticas no 

ensino de diferentes conteúdos, 

quando fundamentadas na 

pedagogia histórico-crítica, 

precisam ter em sua 

sustentação uma compreensão 

teórica desses fundamentos. 

Isso possibilita uma prática 

pedagógica mais aprofundada, 

maior segurança e domínio dos 

conteúdos, tanto teóricos como 

procedimentais, pelos 

professores. Além disso, pode 

proporcionar ao aluno reflexões 

para além de seu cotidiano. Com 

isso, tanto professor como aluno 

verão que assuntos cotidianos 

são importantes e precisam ser 

considerados, mas não são o 

cerne do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Eis então o desafio que se 

coloca para um currículo que se 

propõe a assumir essa 

pedagogia como orientadora do 

trabalho pedagógico. O 

problema fundamental que se 

coloca é: não é possível falar em 

método pedagógico da 

pedagogia histórico-crítica sem o 

estudo e a compreensão dos 

fundamentos que sustentam o 

método materialista histórico-

dialético.  
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Desta forma, o objetivo deste 

texto será apresentar, em linhas 

gerais, os pressupostos e 

fundamentos que são 

necessários e imprescindíveis 

para adoção da pedagogia 

histórico-crítica enquanto teoria 

pedagógica que expressa os 

fundamentos teóricos marxianos 

no campo da educação 

(SAVIANI, 2005). Neste sentido, 

é importante compreender o 

método pedagógico como 

unidade entre a teoria e a 

prática, entre conteúdo e a 

forma do processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, 

entendemos que a pedagogia 

histórico-crítica não pode ser 

compreendida de maneira 

pragmática e “interessada”3 

(GRAMSCI, 2011), portanto,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[...] não pode ser didatizada em passos estanques, que se 
submetem à lógica formal e assim perdem a essência, a 
dinâmica dessa teoria pedagógica, transformando-se em algo 
esvaziado, quase um receituário, que em lugar de oportunizar 
o avanço da escola, só a reforça como farsa (LAVOURA; 
MARSÍGLIA, 2015, p. 348). 
 

 

Para se atingir esse objetivo, 

será abordada a importância de 

se superar a lógica formal no 

processo de compreensão da 

pedagogia histórico-crítica 

enquanto método pedagógico. 

Em outras palavras, isso 

significa ir além da compreensão 

do método pedagógico como 

passos estanques e sequenciais 

que devem ser seguidos 

linearmente.  

Para se atingir essa 

compreensão do método no 

desenvolvimento da prática 

pedagógica, o professor precisa 

incorporar a lógica dialética 

materialista como movimento do 

conhecimento, articulando 

historicidade, contradição e 

totalidade; o que significa 

entender que os momentos do 

método pedagógico estão 

relacionados de maneira 

orgânica, compondo a totalidade 

do processo de ensino e de 

aprendizagem.  

 

 

3 Na concepção de 
Gramsci, escola 
interessada é aquela que 
possui um interesse 
imediato, voltada para a 
formação de um sujeito que 
cumprirá uma função pré-
determinada na 
organização da sociedade, 
não se reconhecendo como 
sujeito autônomo, mas 
como objeto prático-
utilitarista imediatamente 
interessado. Neste sentido, 
Gramsci defende a escola 
desinteressada, pois forma 
os estudantes de maneira 
omnilateral, tendo em vista 
uma formação humanística.
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4 Notadamente nos últimos 
anos, verifica-se uma 
produção coletiva de 

autores que se ocupam em 
pensar a prática 

pedagógica da pedagogia 
histórico-crítica no currículo 

da escola pública. Esse 
movimento tem se ocupado 
de entender um pouco mais 

a forma e a compreensão 
do método pedagógico da 

pedagogia histórico-crítica e 
sua transposição à didática, 
cuja principal preocupação 

é a ausência de relações 
com o método materialista 

histórico-dialético. 
Indicamos como 

representativo desse 
movimento o artigo: “A 

pedagogia histórico-crítica e 
a defesa da transmissão do 

saber elaborado: 
apontamentos acerca do 

método pedagógico” 
(LAVOURA; MARSÍGLIA, 

2015). 

 

Essa tarefa não é fácil e, neste sentido, serão apresentadas as 

contribuições dos fundamentos marxianos no sentido de defender 

um posicionamento sobre a concepção de mundo a partir do 

materialismo histórico-dialético, buscando identificar e compreender 

um pouco mais o papel do(a) professor(a) e do(a) aluno(a). Por fim, 

apresentaremos a possibilidade de conceber o método pedagógico 

da pedagogia histórico-crítica, por meio da incorporação dos 

fundamentos que são necessários ao desafio de não desenvolver 

uma prática pedagógica como passos estanques e lineares, mas 

como possibilidade e concepção de mundo.  

 

1 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E A IMPORTÂNCIA DA 

CONCEPÇÃO DE MUNDO PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

A educação se constitui num campo de pesquisa e de estudos 

marcado por intensas disputas relativas às questões teórico-

metodológicas que fundamentam a produção do conhecimento e o 

trabalho pedagógico. Trata-se de uma construção histórico-social 

que representa elaborações históricas e contraditórias de diversos 

campos do conhecimento, sofrendo grande influência do campo 

científico. 

Nesse contexto de disputas, é necessário que haja coerência 

lógica dos pressupostos e dos fundamentos teóricos e 

metodológicos que guiam a prática pedagógica do professor no 

ambiente escolar.  

Na busca dessa coerência, a pedagogia histórico-crítica é uma 

teoria pedagógica que não pode ser relacionada diretamente e 

apenas à metodologias e procedimentos pedagógicos, mas 

compreendida como uma pedagogia que busca fundamento teórico 

no método materialista histórico-dialético. Assim, ao se trazer o 

“método pedagógico”4 da pedagogia histórico-crítica como objeto 

deste texto, salienta-se que a denominação “método” é 

compreendida como fundamento que propicia o conhecimento da
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realidade por meio de categorias 

teóricas que analisam a 

realidade de forma a enxergá-la 

para além de sua aparência que 

nem sempre revela sua real 

essência (SAVIANI, 2005).  

Com efeito, a pedagogia 

histórico-crítica “enquanto 

método pedagógico” não está 

reduzida aos procedimentos, 

técnicas, instrumentos e 

estratégias pedagógicas que 

orientam o ato de ensinar. Para 

além disso, e incorporando 

esses procedimentos, trata-se 

de um método pedagógico que  

fundamenta e orienta os 

procedimentos teóricos e 

práticos – práxis - do ato de 

ensinar na educação escolar. 

Enquanto método 

pedagógico, precisamos refletir 

sobre um aspecto que influencia 

muito na atuação do(a) 

professor(a) como profissional 

que se desenvolve e promove o 

desenvolvimento da autonomia 

no(a) aluno(a). Este aspecto diz 

respeito à constituição do “ser 

social” do professor e do aluno, 

o que está profundamente 

relacionado à prática social, um 

momento do método pedagógico 

histórico-crítico. 

A constituição do ser social 

diz respeito a um aspecto dos 

fundamentos da pedagogia 

histórico-crítica, que é a 

ontologia, aspecto que é muito 

caro à prática pedagógica que 

se desdobra nos currículos 

escolares. Mas o que isso 

significa em termos de atuação 

do professor que se depara com 

uma proposta curricular? Em 

que medida está posta a relação 

entre a prática pedagógica do 

professor com a dimensão 

ontológica – ser social - na 

formação do aluno?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão fundamental é que, em um currículo que se 

fundamenta na pedagogia histórico-crítica, a prática 

pedagógica precisa se pautar na formação 

“ontológica” do ser, ou seja, que promova a 

humanização do ser social”. 
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Com isso, chegamos a outra questão que nos ajuda a pensar 

sobre trabalho pedagógico do professor na perspectiva do 

desenvolvimento ontológico do aluno: “Que ser social queremos 

formar?”. 

Neste sentido, a formação do aluno pelo trabalho pedagógico do 

professor precisa considerar “a especificidade do ser social e seu 

desenvolvimento, a fim de introduzir uma reflexão sobre o currículo, 

os conteúdos, o ensino e a aprendizagem” (NEVES, 2016, p. 252). 

Tomada as especificidades do ser social a partir da natureza e 

especificidade da educação, Saviani (2005, p. 7) destaca que “a 

natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida 

sobre a base da natureza biofísica”. Neste sentido, o trabalho 

pedagógico que se ocupa da formação do aluno como ser social 

precisa compreender que:  

 

 

[...] como o ser da sociedade é histórico, a essência 
ontológica da educação só pode ser apreendida numa 
perspectiva historicista. Numa primeira aproximação, portanto, 
é cabível afirmar-se que uma ontologia da educação busca 
compreender a essência historicamente constituída do 
processo de formação dos indivíduos humanos como seres 
sociais. Não se trata de uma essência independente do 
processo histórico, das formas concretas de educação em 
cada sociedade. Trata-se da análise dos processos 
historicamente concretos de formação dos indivíduos e de 
como, por meio desses processos vai se definindo, no interior 
da vida social, um campo específico de atividade humana, o 
campo da atividade educativa (DUARTE, 2012 , p. 38). 
 

 

Com isso, pensar o desenvolvimento do ser social significa 

considerar o desenvolvimento do gênero humano ao longo da 

história social. Do ponto de vista da prática pedagógica, é preciso 

que o professor considere o desenvolvimento do aluno inserido em 

um processo histórico das relações sociais. Daí a importância de 

compreender a sua prática pedagógica destinada a um ser social 

inserido   em   uma   concepção   de   mundo,   que  a  princípio   se  
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 apresenta como uma 

realidade caótica, não 

compreendida e imediata. 

Além de se apresentar como 

realidade não compreendida, 

essa concepção de mundo 

reflete as contradições, os 

antagonismos, as 

desigualdades, as relações de 

poder e de dominação 

decorrentes da totalidade da 

sociedade capitalista. Assim, 

cabe ao professor criar 

condições de intervir no 

processo de humanização do 

aluno afim de possibilitar a 

formação de uma outra 

concepção de mundo. Do 

ponto de vista do método 

pedagógico, tal possibilidade 

toma como referência a 

interpretação da realidade por 

meio dos conteúdos científicos, 

histórico e críticos, aspecto 

fundamental do processo de 

ensino e de aprendizagem da 

pedagogia histórico crítica. 

Neste sentido, o método 

pedagógico da pedagogia 

histórico-crítica toma como 

referência a importância da 

concepção de mundo na 

formação do ser social. Aqui, a 

pergunta que se recoloca é: 

“Que concepção de mundo 

queremos formar no ser social?”. 

A resposta a esta pergunta nos 

coloca a necessidade de trazer 

como referência as contribuições 

de Duarte (2015), que discute a 

importância da “concepção de 

mundo” para a educação 

escolar.  

As contribuições do autor 

trazem como pano de fundo toda 

a discussão ontológica que foi 

realizada até aqui. Isso significa 

dizer que a prática pedagógica 

do professor toma como 

referência e finalidade os 

princípios e valores do 

socialismo, portanto, uma 

concepção de mundo como 

possiblidade de superação do 

capitalismo. Vejamos como isso 

pode ser atingido em termos de 

método pedagógico da 

pedagogia histórico-crítica. 

Com efeito, Duarte (2015) 

busca apontar as contribuições 

dos fundamentos da pedagogia 

histórico-crítica para um 

posicionamento sobre a 

concepção de mundo que vá 

além da imediaticidade da 

realidade,   pontuando   o   papel  
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do(a) professor(a) e do(a) 

aluno(a) na busca pelo processo 

de constituição de sua 

autonomia. Com isso, o método 

pedagógico da pedagogia 

histórico-crítica é considerado a 

partir de uma concepção de 

mundo como objeto de reflexão 

que compreende o indivíduo 

inserido em uma sociedade 

constituída por relações sociais 

contraditórias, desiguais e 

opressoras. 

Para defender a concepção 

de mundo como um elemento 

estruturante no trabalho 

pedagógico do(a) professor(a) é 

preciso levar em conta como o 

indivíduo, o(a) aluno(a), percebe 

sua existência na sociedade. Eis 

o primeiro desafio que se coloca: 

entender a compreensão da 

realidade que o aluno tem, algo 

que está relacionado a sua 

prática social inicial e a sua 

consciência nesse momento. A 

partir disso, é necessário uma 

tarefa desafiadora ao 

professor(a): instigar o(a) 

aluno(a), por meio da 

problematização, criando a 

necessidade de compreender o 

mundo de outra maneira, 

buscando colocá-lo(la) em uma 

condição de análise e reflexão 

das contradições da realidade 

social de maneira crítica. 

Todavia, essa problematização 

precisa colocar para o aluno a 

possibilidade de refletir e 

conhecer a realidade de outro 

modo, sob outra lógica, ou seja: 

com outra concepção de mundo. 

Com isso, do ponto de vista 

da pedagogia histórico-crítica, 

possibilitar a compreensão de 

sua própria existência significa 

superar concepções metafísicas 

e idealistas de mundo. Assim, 

conceber o desenvolvimento do 

ser social, com os fundamentos 

da pedagogia histórico-crítica, é 

compreendê-lo a partir do 

desenvolvimento da sociedade 

como um processo concreto e 

contraditório, e que isso 

influencia em nossa concepção 

de mundo (DUARTE, 2012). 

Contudo, ao trazer a questão 

de como se dá a formação da 

consciência nos indivíduos se 

faz necessário relacioná-la com 

o método pedagógico, 

apontando os conhecimentos 

necessários à construção de 

uma concepção de mundo. Para 

tanto, é importante considerar 

como   o(a)    professor(a)   pode  
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atuar na formação do psiquismo5 do indivíduo que está em 

desenvolvimento na educação escolar, com vistas à desenvolver 

uma concepção materialista e dialética de mundo.  

De acordo com Martins (2013) a formação da consciência 

relaciona-se com a construção do conhecimento6, vinculado ao 

processo de transmissão e assimilação do saber escolar. Não 

obstante, ao trazer as contribuições da psicologia histórico-cultural 

para a compreensão da formação do psiquismo, Martins (2013, p. 9) 

busca sustentação na “premissa metodológica marxiana segundo a 

qual a prática é o critério de validação do conhecimento”. 

Compreendendo a prática no sentido marxiano, ou seja, como uma 

prática social e histórica no conjunto das contradições da 

sociedade, a autora postula que esta premissa é “a raiz da 

formação do conceito e da própria consciência humana” (op. cit). 

Para elucidar tal premissa no âmbito da formação da consciência 

por meio da interiorização de signos, Martins (2013, p. 30) recorre 

às formulações de Vigotski, destacando: 

 
 

No esteio dessa proposição marxiana, Vygotski (1995) 
postulou que a atividade humana é primordialmente uma 
atividade prática, pressupõe o contato prático com os objetos 
pelo qual é produzida a imagem psíquica e o próprio 
psiquismo. Assim, a atividade material prática (externa) é 
primária em relação à atividade mental (interna). Porém, a 
correta interpretação dessa tese demanda reconhecer que 
mesmo a atividade externa do homem contém, desde sua 
gênese, componentes psíquicos internos. 
 

 

Percebe-se que, a priori, existe uma preponderância da atividade 

prática sobre a atividade mental que, entretanto, não prescinde esta 

se desprende da atividade objetiva externa, o que ocorre como 

resultado de sua interiorização”7 (op. cit.).  

O objetivo de trazer essa discussão para se pensar o método 

pedagógico é o de indicar o papel do(a) professor(a) diante da 

importância   de  compreender como    se   constitui  a  formação da  

5 O capítulo intitulado 
Fundamentos da psicologia 
histórico-cultural e da 
pedagogia histórico-crítica, 
de autoria da Profa. Dra. 
Lígia Márcia Martins 
compõe o fundamento 
necessário para a 
compreensão do processo 
de desenvolvimento do 
psiquismo humano. 
 

6 Em se tratando de um 
texto que compõe a 
proposta curricular do 
Município de Bauru e que 
será acessado por diversos 
profissionais da educação, 
é importante reafirmar a 
ressalva indicada por 
Martins (2013) sobre a 
expressão “construção do 
conhecimento”, qual seja, a 
de que tal expressão não se 
identifica com proposições 
oriundas da epistemologia 
genética de Jean Piaget e 
suas expressões 
construtivistas no campo da 
educação. 
 

7 Para uma compreensão 
de como a psicologia 
histórico-cultural, em 
consonância com aporte 
filosófico materialista 
dialético, postula a 
“formação do psiquismo 
como imagem subjetiva do 
real”, ressaltamos o estudo 
aprofundado da obra de 
Martins (2013). Essa 
recomendação se faz 
oportuna, na medida em 
que o foco do presente 
texto não permite 
apresentar a complexidade 
envolvida na apropriação de 
signos por meio da unidade 
dialética entre filogênese e 
ontogênese no 
desenvolvimento do 
psiquismo. 
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8 Para melhor 
compreensão da conexão 
dialética na tríade “forma-

conteúdo-destinatário”, 
verificar: MARTINS, L. M. 

“O que ensinar? o 
patrimônio cultural humano 
como conteúdo de ensino e 

a formação da concepção 
de mundo no aluno. Anais... 

Congresso Pedagogia 
Histórico-Crítica: educação 

e desenvolvimento humano. 
Bauru, SP: Faculdade de 

Ciências, 2016. Disponível 
em: 

<http://www2.unesp.br#!/ph
cbauru2015>. Acesso em: 

21 set. 2016. 

consciência para se desenvolver 

uma concepção de mundo 

materialista, histórica e dialética 

na educação escolar. 

Compreende-se que as formas 

mais adequadas de estruturação 

do trabalho pedagógico pelo(a) 

professor(a) clamam pela 

necessidade de não 

compreender a formação do(a) 

aluno(a) como algo que ocorre 

independente da realidade social 

concreta do fenômeno estudado.  

Nesse sentido, Martins (2013, 

p. 297-298) apresenta a 

importância de o(a) professor(a) 

considerar a relação dialética 

presente na tríade “forma-

conteúdo-destinatário”8. Ao(À) 

professor(a) que pretende se 

guiar pelo método pedagógico 

da pedagogia histórico-crítica, 

impõe-se a delicada tarefa de 

considerar a relação dialética 

dessa tríade no planejamento de 

ensino dos conteúdos que será 

disponibilizado ao(à) aluno(a), 

como foi abordado nos capítulos 

de fundamentação teórica deste 

currículo.  

Todavia, quando se afirma 

que o desenvolvimento da 

consciência deverá considerar a 

realidade social concreta do(a) 

aluno(a) - destinatári(a)o -, não 

significa que estamos falando do 

“aluno empírico, apreendido por 

quaisquer especificidades ou 

características aparentes, mas 

com a afirmação da natureza 

social destas características” 

(MARTINS, 2013, p. 297). Em 

outras palavras, isso significa 

dizer que o processo e a 

organização do trabalho 

pedagógico que se fundamenta 

na pedagogia histórico-crítica, 

impõe a necessidade de 

compreender que o “aluno é 

entendido como alguém que 

sintetiza, a cada período da vida, 

a história das apropriações que 

lhes foram legadas” (op. cit.). 

Como afirma Saviani (2005), é 

entender o “aluno concreto”, ou 

seja, as necessidades dos 

alunos para além do imediato, 

compreendendo a concepção de 

mundo que é necessário ser 

formada e os conteúdos para 

proporcionar esta formação. 

Para entender esse processo, 

outro pressuposto importante 

para o método pedagógico da 

pedagogia histórico-crítica é a 

historicidade. Esta dimensão 

possibilita compreender o 

percurso da construção do 

conhecimento atrelado ao 

desenvolvimento humano,
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permitindo que o(a) estudante reflita acerca da relação com o 

universal, para além de sua individualidade, compreendendo a 

dimensão coletiva, aspecto que se coloca como decisivo neste 

momento histórico que vivemos. 

Para que o desenvolvimento da concepção de mundo do(a) 

estudante se dê no sentido da compreensão histórica e dialética da 

realidade, é necessário a intencionalidade no processo de ensino e 

de aprendizagem. É neste sentido que a ação pedagógica 

intencional do(a) professor(a) é fundamental.  

Com isso, para efeitos de considerar a historicidade na 

concepção e execução do método pedagógico, é importante 

compreender que produzir a humanidade significa criar condições 

para que o(a) aluno(a) desenvolva uma concepção de mundo 

materialista, histórica e dialética. Entretanto, como nos adverte 

Duarte (2015, p. 12), “não se trata do professor dar aulas de 

materialismo histórico-dialético, mas sim que as bases dessa 

concepção de mundo podem ser formadas pelo ensino dos 

conteúdos escolares”. 

Em outras palavras, trata-se de o(a) professor(a) pautar o 

trabalho pedagógico para a humanização plena do aluno. Isso 

significa proporcionar o desenvolvimento de uma concepção de 

mundo de maneira direta e intencional, o que requer a necessidade 

de fundamentar as atividades pedagógicas. Ou seja, o porquê do 

ensino de determinados conteúdos e a maneira como é ensinado 

são aspectos que precisam estar claros para o professor, 

considerando o método pedagógico histórico-crítico. 

Sobre essa dimensão, é importante realizar a ponderação de que 

as diferentes atividades de ensino que podem ser realizadas no 

trabalho pedagógico precisam envolver os conteúdos e as formas 

relativas aos fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Por 

exemplo, atividades de campo, na sala de aula, seja 

proporcionando aos(às) alunos(as) atividades com uso de lápis e 

papel,  ou  atividades  como  o   preparo   e   o   desenvolvimento de  
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9 Trata-se das avaliações 
institucionais que visam 
uniformizar as “escalas 

métricas”, manifestando as 
prescrições das políticas 

públicas educacionais em 
âmbito nacional e 

internacional, a exemplo do 
Sistema de Avaliação da 

Educação Básica nacional 
(SAEB/Prova Brasil); o 

Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar de São 
Paulo (SARESP); o Exame 
Nacional do Ensino Médio 

(ENEM); o Exame Nacional 
de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), entre 
outras. 

 

experimentos, precisam tomar 

por base a intencionalidade e a 

sistematização do trabalho 

pedagógico. As escolhas das 

atividades, dos conteúdos e 

como se dará o processo de 

ensino e de aprendizagem 

aos(às) destinatários(as), 

precisam levar em conta as 

bases envolvidas e fomentadas 

pelo método pedagógico que 

envolve a ação docente ao 

mesmo tempo que fundamenta o 

trabalho do(a) professor(a). 

Diante da lógica dialética 

materialista, o(a) estudante que 

compreende fenômenos da 

realidade sincrética poderá 

alcançar a compreensão 

sintética da realidade, por meio 

das abstrações que o ensino 

intencional escolar poderá lhe 

proporcionar. Contudo, outro 

importante pressuposto a ser 

considerado ao se discutir o 

método pedagógico é que os 

conceitos a serem 

disponibilizados aos(às) 

alunos(as) precisam estar 

marcados pela luta ideológica 

que acompanha a luta de 

classes (DUARTE, 2015), 

evitando uma pretensa 

“neutralidade”.  

Ao se abordar o conteúdo 

como um fim em si mesmo, com 

objetivos apenas pragmáticos, 

ou seja, como se fosse um 

conteúdo restrito, que “cairá” 

num vestibular, numa prova ou 

em alguma avaliação 

institucional, como as já 

conhecidas “avaliações 

meritocráticas”9, o professor 

está contribuindo para a 

manutenção de uma concepção 

de mundo de seu aluno, que não 

entende a realidade de maneira 

crítica e histórica, e nem 

compreende que as diferentes 

determinações criam condições 

distintas entre os grupos sociais, 

com objetivos e 

intencionalidades diferentes.  

Com efeito, é preciso tomar 

posição diante da construção da 

concepção de mundo que se 

quer formar no aluno. É 

importante reforçar a noção de 

que, ao selecionar um conteúdo 

científico e organizá-lo por meio 

de atividades didáticas 

fundamentadas no método 

pedagógico, o professor pode 

criar condições para que a 

concepção de mundo do aluno 

seja  desenvolvida  para além de  
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seu conhecimento cotidiano e 

para além do conteúdo em si, 

tendo como finalidade alcançar 

uma prática social transformada. 

Considerar a concepção de 

mundo como materialista 

histórica e dialética no ensino 

dos conteúdos culturais significa 

se apropriar do método marxista, 

ou seja, “da dialética materialista 

como conhecimento da 

realidade que só é possível do 

ponto de vista de classe, do 

ponto de vista da luta do 

proletariado” (LUKÁCS, 1974, p. 

36). É em decorrência das 

contradições dessa luta que 

temos o motor da história, como 

resultado das relações 

ideológicas que permeiam a 

totalidade envolvida na 

educação escolar: a realidade 

que envolve os(as) estudantes, 

os(as) professores(as), os 

conteúdos a serem ensinados, a 

finalidade da educação e os 

meios para que o processo de 

ensino e de aprendizagem 

sejam desenvolvidos. Neste 

sentido, o compromisso político 

que revela as ideologias 

hegemônicas e seus elementos 

precisam ser desenvolvidos e 

formados tanto nos(as) 

professores(as) como nos(as) 

estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A afirmação de que a concepção de mundo do aluno é 

importante em seu processo formativo, coloca para o 

professor uma questão central: o domínio dos 

conteúdos teóricos e procedimentais que são 

necessários para se atingir esse objetivo.  
 

 

Os conteúdos teóricos e 

procedimentais têm papel 

fundamental no desenvolvimento 

da concepção de mundo dos 

estudantes e exigem uma 

posição do professor frente à 

divisão de classes. 

Neste sentido, os conteúdos 

na educação escolar não podem 

ser cotidianos, pois eles 

reforçam e reproduzem uma 

sociedade marcada pela 

desigualdade de classes.  
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Uma prática pedagógica que não considere a luta de classes 

que se manifesta em todas as atividades cotidianas revela um 

compromisso político do professor que não contribuirá para a 

formação ontológica do aluno a partir de uma visão crítica e 

transformadora da realidade. 

Essa concepção ontológica da educação, que é fundamento da 

pedagogia histórico-crítica, exige do professor um posicionamento 

político definido, uma vez que ele também é resultado das  

contradições e das relações ideológicas que permeiam a totalidade 

envolvida na educação escolar. Se o professor não se posiciona 

diante dos conteúdos teóricos e procedimentais científicos, críticos, 

históricos que determinam sua própria concepção de mundo e sua 

própria prática educativa ele terá dificuldades de compreender o 

seu papel na formação de uma outra concepção de mundo no 

aluno, portanto, terá dificuldade de compreender toda a proposta 

deste currículo e do método pedagógico o orienta.  

A própria concepção de mundo do professor é de importância 

decisiva para que ele possa desenvolver uma concepção de mundo 

no aluno de maneira crítica, bem fundamentada e problematizadora. 

Em outras palavras, se o professor não tiver condições  de 

interpretar a sua prática pedagógica como uma concepção de 

mundo que vise a superação da sociedade de classes, ele não 

conseguirá desenvolver um processo de humanização coerente 

com a pedagogia histórico-crítica. 

É importante destacar que a compreensão da realidade concreta 

dos(as) estudantes, evidenciando a luta ideológica, a maneira como 

os elementos culturais estão dispostos neste contexto, é parte 

integrante do trabalho pedagógico docente (DUARTE, 2015). 

Assim, a compreensão do método pedagógico da pedagogia 

histórico-crítica vai muito além de pensar as formas de ensinar, 

pois: 
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Não existe “a” forma de ensinar da pedagogia histórico-crítica, 

posto que a decisão pelo emprego de uma estratégia, uma 

técnica ou um procedimento didático dependerá sempre de 

uma avaliação que relacione, no mínimo, quatro elementos: 

quem está ensinando, quem está aprendendo, o que está 

sendo ensinado e em que circunstâncias a atividade educativa 

se realiza (DUARTE, 2015, p. 18). 
 

 

Portanto, compreende-se que a pedagogia histórico-crítica não 

vem como um procedimento, uma técnica ou uma estratégia 

infalível para garantia do processo de ensino e aprendizagem. O 

método pedagógico compreendido na perspectiva da  pedagogia 

histórico-crítica se destaca como uma possibilidade formativa de 

professores(as) e de estudantes, no sentido de compreender as 

formas universais da cultura, proporcionando-lhes o 

desenvolvimento da capacidade de conhecer a realidade concreta 

para além das aparências, no sentido da essência dos fenômenos, 

conhecendo seus aspectos contraditórios, históricos, de maneira 

crítica e reflexiva, tendo como finalidade última a superação da 

sociedade de classes. 

Em outras palavras, trata-se de pautar o trabalho pedagógico 

pela compreensão da educação escolar como um espaço propício 

para formação de uma concepção de mundo materialista, histórica e 

dialética. Vejamos na sequência, como que esses fundamentos 

foram incorporados e pensados por Saviani ao postular os 

movimentos pedagógicos da pedagogia histórico-crítica. 

 

A METODOLOGIA DE ENSINO NA PERSPECTIVA DA 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: O MOVIMENTO DO 

CONHECIMENTO  

 

Como vem sendo defendido no decorrer do texto, a reflexão 

sobre o método pedagógico da pedagogia histórico-crítica exige a 
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compreensão dos seus 

fundamentos teóricos e 

metodológicos, que residem no 

materialismo histórico-dialético, 

método de compreensão dos 

fenômenos da realidade 

concreta que se pauta em uma 

lógica dialética materialista. 

Assim, é importante trazer uma 

compreensão dessa lógica para 

compreendermos o movimento 

do pensamento que está na 

base da pedagogia histórico-

crítica. 

É importante entender que a 

lógica diz respeito à “como” ou 

“de que maneira”, pensamos. A 

lógica está relacionada à 

maneira como refletimos e 

agimos sobre a realidade ou, 

dito de outra forma, quando 

utilizamos uma lógica de 

pensamento para objetivar 

“como” se dá a apreensão do 

real e “como” relacionamos com 

os objetos da realidade. 

Ao tratar da lógica dialética, 

Kosik (1976) esclarece que o 

movimento do pensamento não 

é oposto à lógica formal - 

dualista e fragmentada -, uma 

vez que ele a incorpora e vai 

além. Ou seja, não se supera a 

lógica das formas negando-a, 

mas por incorporação de suas 

características e avançando no 

sentido de entender a realidade 

para além das aparências, 

caminhando para compreender 

o máximo possível a essência 

do fenômeno.  

Entende-se, desse modo, que 

para se conceber a metodologia 

de ensino na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica é 

fundamental que a lógica 

dialética materialista seja de 

domínio pleno do(a) professor(a) 

para o desenvolvimento de seu 

trabalho pedagógico. 

Ressaltamos estes aspectos 

pois a compreensão da 

pedagogia histórico-crítica de 

maneira linear, por meio da 

lógica formal - não contraditória -

, significaria perder de vista o 

referencial e diluir a proposta 

pedagógica revolucionária em 

perspectivas outras, o que pode 

gerar equivocadas 

interpretações, dentre elas a de 

“como” ensinar. 

Assim, torna-se importante 

discutir que o método necessita 

ser interpretado enquanto 

identidade universal, de modo 

que, a dialética é tanto lógica 

como também teoria do
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conhecimento. No método 

dialético, a prática foi 

incorporada à teoria do 

conhecimento, criando um 

método universal de movimento 

do pensamento no sentido da 

realidade concreta. “O marxismo 

relaciona sujeito e objeto na 

base real em que eles são 

unificados na história” (KOPNIN, 

1978, p. 51). O ser humano é 

parte do mundo objetivo, que é o 

seu objeto. Isso significa que 

entender o método representa 

compreender o ser humano não 

apenas como existência, mas 

enquanto resultado da atividade 

prática da humanidade 

(KOPNIN, 1978). 

A categorização dialética se 

dá no movimento dos 

fenômenos da realidade 

objetiva, proporcionando novos 

resultados pela análise. Esta 

categorização, quando se torna 

procedimento, promove a 

interpretação e a transformação 

da sociedade, com o objetivo de 

obter novos resultados. Para 

compreender a dialética 

enquanto unidade dos contrários 

(KOSIK, 1976) é necessário 

entender o movimento do 

pensamento, no sentido de que 

este movimento objetiva chegar 

ao concreto pensado. 

Com isso, em termos de 

metodologia de ensino da 

pedagogia histórico-crítica, 

podemos refletir que a atuação 

dos professores precisa trazer à 

tona as questões antes não 

identificadas pelos estudantes 

de maneira aprofundada, 

desvelando a realidade 

concreta, problematizando, 

possibilitando aos estudantes 

um novo olhar sobre a realidade. 

Este novo olhar mostrará que a 

realidade possui contradições 

que estão relacionadas e 

constituem as múltiplas 

determinações da realidade, 

fazendo parte uma da outra.  

Isso significa que muitas 

contradições da realidade têm 

um potencial de reprodução, 

mas também de transformação 

da realidade. É importante 

entender que elas carregam a 

perspectiva de transformação e, 

por isso, possibilidades de 

atuação para a superação 

destas contradições podem ser 

elaboradas coletivamente. Neste 

sentido, é essencial entender 

que o método dialético 

proporciona uma visão  
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revolucionária e pode revelar possibilidades transformadoras da 

realidade. 

Portanto, utilizando como fundamento as reflexões de Kosik 

(1976), destaca-se a necessidade de adoção da lógica dialética, o 

que significa não apenas identificar e pensar a contradição, mas 

“pensar por contradição” para compreender a realidade do(a) 

aluno(a) e a totalidade envolvida no trabalho docente. Do contrário, 

os conceitos e momentos envolvidos na pedagogia histórico-crítica, 

tais como: prática social, problematização, instrumentalização e 

catarse, não passarão de termos esvaziados. Com isso, é evidente 

a importância de se apropriar do método dialético para a prática 

pedagógica transformadora e transformada (SAVIANI, 2005).  

 

Utilizando a lógica dialética de pensamento sobre a realidade, ressaltamos que 
Totalidade, [...] “nada tem a ver com as imprecisas noções do ‘todo’, e de contexto social, 
sistematicamente presentes nas falas dos educadores. Totalidade, no caso, corresponde 
à forma de sociedade dominante em nosso tempo: sociedade capitalista. Apreender a 
totalidade implica, necessariamente, captar as leis que regem o movimento que lhe é 
imanente. Compreender a educação nessa perspectiva supõe, antes de tudo, o domínio 
teórico que permite apreender a totalidade em pensamento. Educação, como parte da 
totalidade social, não nos conduz à totalidade, por mais que as boas intenções dos 
educadores procurem fazê-lo através de um mergulho nas questões especializadas da 
área. Aliás, a especialização já é uma limitação que diz respeito à totalidade. Tratá-la 
como questão educacional, técnica e especializada, equivale à criação de um 
impedimento que inviabiliza a captação de seus determinantes” (ALVES, 1996, p. 10).  

 

 

 

Assim, compreende-se que o movimento do pensamento é base 

de sustentação dos vários momentos que compreendem a 

pedagogia histórico-crítica, vejamos: 

 
 

Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de 

construção do concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta) ao 

passo que a lógica formal é o processo de construção da forma de 

pensamento (ela é, assim, uma lógica abstrata). Por aí, pode-se 

compreender o que significa dizer que a lógica dialética supera por 

inclusão/incorporação a lógica formal (incorporação, isto quer dizer que  
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a lógica formal já não é tal e sim parte integrante da lógica 

dialética). Com efeito, o acesso ao concreto não se dá sem a 

mediação do abstrato (mediação da análise como escrevi em 

outro lugar10 ou o "détour" de que fala Kosik). Assim, aquilo 

que é chamado de lógica formal ganha um significado novo e 

deixa de ser a lógica para se converter num momento da 

lógica dialética. A construção do pensamento se daria, pois, 

da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se pelo 

abstrato e chega-se ao concreto (SAVIANI, 2007, p. 4). 
 

 

Nesta síntese que Saviani 

(2007) apresenta sobre a 

relação entre o concreto, o 

abstrato e o empírico, observa-

se nitidamente as bases que 

sustentam a pedagogia 

histórico-crítica, as quais foram 

alicerçadas no “método da 

economia política” de Marx. 

Neste sentido, quando 

pensamos em método 

pedagógico ou métodos para se 

dar conta de ensinar um 

conteúdo de ensino (de 

geografia, história, matemática, 

ciências, biologia, arte, 

português, literatura etc.) a partir 

da pedagogia histórico-crítica, 

temos que ter claro que a 

abordagem que se dará ao 

conteúdo dependerá do domínio 

que o(a) professor(a) possui 

desses fundamentos.  

A partir do domínio desses 

fundamentos, o(a) professor(a) 

terá possibilidades de pensar a 

organização didática e os 

procedimentos de ensino que 

ele(a) deverá adotar para 

trabalhar um conteúdo 

específico da sua disciplina ou 

área de conhecimento. Não 

menos importante é o domínio 

que o(a) professor(a) tem que 

ter dos conteúdos e objetos 

específicos de sua disciplina, 

uma vez que tal condição 

proporcionará o pleno domínio 

das condições de ensino e 

aprendizagem do(a) professor(a) 

e do(a) aluno(a). 

Por isso que, quando o(a) 

professor(a) surge com a 

questão: “Mas o que eu devo 

ensinar e como devo ensinar?”, 

o que está em xeque é o 

domínio  que  o(a)  professor(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SAVIANI, D. Educação 

Brasileira: estrutura e 

sistema. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1978. p 28-29. 
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possui sobre a especificidade de sua área de conhecimento, 

articulada com os fundamentos do método pedagógico de ensino. 

Neste sentido, a compreensão que cada professor(a) terá sobre a 

organização do método de ensino de sua disciplina é singular e, ao 

mesmo tempo e sobre as mesmas condições, universal. Trata-se de 

um processo espinhoso, árduo e penoso, que só pode ser trilhado 

pela “filosofia da práxis” (GRAMSCI, 2011). 

Contudo, é preciso frisar que os conteúdos a serem ensinados 

na educação escolar são os elaborados historicamente pela 

humanidade e é necessário a sistematização e a instrumentalização 

destes conteúdos. Com isso, faz-se necessário pensar também 

sobre as formas adequadas para que o processo de ensino e de 

aprendizagem ocorra. Como frisa Saviani (2005, p. 13): 

 
 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser 

assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 

eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais 

adequadas para atingir esse objetivo. 
 

 

Entretanto, o(a) professor(a) precisa ter claro que as formas só 

fazem sentido quando proporcionam o domínio pleno de 

determinados conteúdos, tanto no âmbito específico de sua 

disciplina como em relação aos fundamentos que embasam o 

método pedagógico. 

É o domínio do conteúdo que determina as formas. É neste 

sentido que Saviani (2005) busca em Marx a ideia de que “a 

anatomia do Homem é a chave da anatomia do macaco”, no sentido 

de que é necessário aprender a forma mais desenvolvida de 

determinado fenômeno para que, a partir disso, se possa 

compreender inclusive formas menos complexas. Para isso, a 

função do(a) professor(a) é fundamental ao proporcionar o acesso 

ao conhecimento pelos(as) alunos(as), como nos revela Duarte 

(2012). 
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Quando se fala em métodos de ensino, automaticamente o(a) 

professor(a) pensa nos conteúdos a serem ensinados, entretanto, 

há de se considerar um outro aspecto: “Quais são as condições 

concretas do(a) aluno(a) que vamos ensinar?” Em se tratando da 

pedagogia histórico-crítica, é importante compreender que a 

atuação do(a) professor(a) não deve se limitar ao(à) aluno(a) 

empírico(a), posto que este(a) possui interesses imediatos e 

interessados às condições empíricas de sua existência. Nesse 

sentido, a pedagogia histórico-crítica, enquanto uma pedagogia 

revolucionária, centra-se sobre o(a) aluno(a) concreto(a):  

 
 

Daí a grande importância de distinguir, na compreensão dos 

interesses dos alunos, entre o aluno empírico e o aluno 

concreto, firmando-se o princípio de que o atendimento aos 

interesses dos alunos deve corresponder sempre aos 

interesses do aluno concreto. O aluno empírico pode querer 

determinadas coisas, pode ter interesses que não 

necessariamente correspondem aos seus interesses, 

enquanto aluno concreto. É nesse âmbito que se situa o 

problema do conhecimento sistematizado, que é produzido 

historicamente e, de certa forma, integra o conjunto dos meios 

de produção. Esse conhecimento sistematizado pode não ser 

do interesse do aluno empírico, ou seja, o aluno, em termos 

imediatos, pode não ter interesse no domínio desse 

conhecimento, mas, a meu ver, ele corresponde diretamente 

aos interesses do aluno concreto, pois, enquanto síntese das 

relações sociais, ele está situado numa sociedade que põe a 

exigência do domínio desse tipo de conhecimento. E é, sem 

dúvida, tarefa precípua da educação viabilizar o acesso a 

esse tipo de saber. (SAVIANI, 2005, p. 122). 
 

 

Assim, para que o(a) aluno(a) tenha acesso a esses 

conhecimentos, também é importante que o(a) professor(a) 

compreenda-o enquanto aluno(a) concreto(a). Ou seja, o que é 

interessante  a esse(a)  aluno(a)  está  relacionado  às  condições  
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concretas em que ele(a) se 

encontra e não escolheu. O(A) 

aluno(a) empírico(a) possui 

interesses que, muitas vezes, 

não são os mesmos interesses 

enquanto aluno(a) concreto(a) 

(SAVIANI, 2005). 

Os conteúdos sistematizados 

ensinados aos(às) alunos(as) 

integram o momento da 

instrumentalização do(a) 

aluno(a) pelo(a) professor(a). 

O(A) professor(a), formado(a) no 

sentido de ter um conhecimento 

sintético, poderá criar condições 

para que o(a) aluno(a) atinja a 

compreensão sintética do 

conhecimento. Entretanto, é 

importante considerar que o(a) 

aluno(a) conhece determinados 

conteúdos de sua prática social 

de maneira desordenada, 

desorganizada, sincrética. Por 

meio da análise e 

problematização dos conteúdos 

dos(as) estudantes, é que o(a) 

professor(a) será o(a) 

instrumentalizador(a) do 

processo, proporcionando a 

apropriação mais elaborada, 

sintética do conhecimento, por 

meio dos conteúdos escolares. 

Sendo assim, outro conceito 

importante é a prática social. A 

prática social é o ponto de 

partida e o ponto de chegada do 

processo educativo (SAVIANI, 

2005). É necessário que haja a 

problematização da prática 

social, levantando 

questionamentos para além da 

superficialidade, tendo em vista 

o alcance de uma consciência 

filosófica, para além do senso 

comum. Todavia, problematizar 

não diz respeito a colocar 

questionamentos imediatos e 

interessados relativos ao 

cotidiano do(a) aluno(a), mas 

“ao afrontamento, pelo homem, 

dos problemas que a realidade 

apresenta e que recorrem à 

reflexão filosófica” (SAVIANI, 

2007, p. 15). 

A problematização, um 

aspecto essencial no processo 

educativo na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica, é 

uma dimensão importante para 

colocar o questionamento a 

reflexão, ou seja, a possibilidade 

de existirem aspectos que estão 

velados, além das aparências. A 

contextualização histórica e a 

compreensão crítica da 

realidade para além da 

superficialidade contribuem para 

a compreensão sintética dos 

conteúdos na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica.  



Fundamentos Metodológicos  

169 

 

Deste modo, é possível 

refletir que, para que o(a) 

professor(a) atue em sua prática 

pedagógica, levando o saber 

sistematizado aos(às) 

seus(suas) alunos(as) a partir da 

Pedagogia histórico-crítica, é 

necessário que ele(a) tenha 

“competência técnica e 

compromisso político” (SAVIANI, 

2005). Esses dois aspectos são 

fundamentais para que o(a) 

professor(a) atinja a 

problematização filosófica como 

um momento no processo de 

instrumentalização de um 

conteúdo de ensino. Após 

debate intenso sobre estes dois 

aspectos, por meio da polêmica 

do “pomo da discórdia” e do 

“fruto proibido”11, Saviani 

(2005) compreende que a 

competência técnica é 

necessária, embora não 

suficiente para realizar na 

prática o compromisso político 

assumido teoricamente. 

Da mesma maneira, 

recuperando a ideia de que 

forma e conteúdo formam uma 

unidade, é pela mediação da 

competência técnica que seria 

alcançado o compromisso 

político concreto. Justifica-se 

retomando a acepção de que a 

classe dominada necessita se 

apropriar do conhecimento, da 

“cultura histórico-proletária” 

(SAVIANI, 2005). Com a 

ausência da competência 

técnica, ou seja, sem a 

transmissão do saber 

sistematizado, o compromisso 

político se dissolve e, na 

verdade, atua no sentido da 

reprodução do status quo, e não 

na transformação. 

Neste sentido, o processo de 

instrumentalização exige que 

o(a) professor(a) seja e esteja 

politicamente compromissado 

com os interesses das camadas 

trabalhadoras, e, que rompa 

com a velha competência 

técnica que está relacionada a 

um compromisso político 

conservador. Com o 

compromisso político no sentido 

da transformação social, o(a) 

professor(a) pode desenvolver 

sua consciência real em direção 

à consciência possível. Assim, 

Saviani (2005) realiza a síntese 

sobre a polêmica, refletindo 

sobre as “duas faces do fruto 

proibido”: é pela competência 

técnica, aspecto importante e 

necessário, que se concretiza o 

compromisso político, ainda 

horizonte do trabalho educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Essa polêmica foi 
abordada por Saviani 
(2005), em decorrência das 
controvérsias entre Nosella 
(1983) e Mello (1982). Na 
análise, Saviani (2005, p. 
36) faz um esclarecimento 
sobre o significado de 
“competência”, 
relacionando-o ao 
“compromisso político” no 
trabalho educativo. A 
argumentação do autor vai 
no sentido de considerar 
que o trabalho educativo 
não despreza a 
competência técnica, tendo 
em vista que o trabalho do 
professor não é neutro e 
exige um posicionamento 
político – “uma concepção 
de mundo”. Uma leitura do 
Capítulo 2 da obra de 
Saviani (2005) trará melhor 
compreensão sobre como 
essas duas dimensões são 
importantes na abordagem 
dos conteúdos teóricos e 
dos conteúdos 
procedimentais para a 
formação da “concepção de 
mundo no aluno”, tema 
abordado no tópico anterior. 
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Por meio do trabalho educativo, que decorre desse processo de 

instrumentalização realizado pelo(a) professor(a), será oferecido 

aos(às) alunos(as) o alcance e a assimilação do conhecimento 

enquanto segunda natureza. Por meio dos conhecimentos, da 

análise, é possível que os(as) alunos(as) cheguem à síntese. A 

síntese está relacionada à práxis, ao agir fundamentado 

teoricamente no sentido da transformação da realidade. Quando 

o(a) aluno(a) realiza abstrações, estabelecendo conexões e 

relações, esclarecendo as múltiplas determinações relacionadas ao 

que foi estudado, ele(a) chega à catarse. 

A catarse é a “elaboração superior da estrutura em 

superestrutura na consciência dos homens” (GRAMSCI, 1978, p. 53 

apud SAVIANI, 2005, p. 64). Ou seja, é promover o conhecimento 

das relações de produção e para além das relações de produção, 

alcançando o entendimento sintético em relação ao que mantém a 

exploração e a dominação do proletariado pela burguesia.  

 
 

Em outras palavras, a catarse, entendida como mudança 

qualitativa na concepção de mundo, ocorre por caminhos que 

podem ser tortuosos e de maneiras nem sempre claramente 

perceptíveis, não havendo uma relação direta entre os 

objetivos que o indivíduo persegue nas suas atividades 

diárias e as mudanças na sua concepção de mundo e na sua 

personalidade (DUARTE, 2015, p. 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A catarse possui gradações e diferenciações representando a 

mudança qualitativa na direção de uma relação consciente com o 

gênero humano. Assim, a catarse representa a compreensão da 

realidade de alienação e de exploração e também a apropriação 

dos meios para a superação desta condição (DUARTE, 2015). 

Destaca-se que a problematização, a instrumentalização e a 

catarse são momentos diferentes, mas coexistentes no processo de 

ensino e aprendizagem. Estes momentos têm suas especificidades, 
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no entanto, compreende-se que é problemático entender os 

momentos a partir da lógica formal, de maneira linear, sem 

compreender o movimento dialético no processo e as relações entre 

eles. É neste sentido que se enfatiza que conhecer a lógica 

materialista-dialética é fundamental para compreender o método 

pedagógico da pedagogia histórico-crítica: 

 

 

Com vista à sistematização do método de ensino próprio à 

pedagogia histórico-crítica, Saviani (1984, 2008) propõe cinco 

passos que, na qualidade de momentos articulados e 

interdependentes, possam pautar o trabalho pedagógico. 

Assim, consideramos que tais momentos ultrapassam o 

âmbito da didática, não havendo uma correspondência linear 

entre eles e a organização dos tempos e conteúdos 

constitutivos da aula em si, ou seja, consideramos que a 

conversão dos referidos passos em procedimentos de ensino 

encerra o risco de culminar numa leitura reducionista em 

relação às proposições do autor (MARTINS, 2013, p. 289). 

 

 

Assim, é problemático compreender a prática social como mais 

uma etapa sequencial dentro de passos estanques a serem 

seguidos de maneira mecânica. Considera-se que a compreensão 

da pedagogia histórico-crítica de maneira tradicional é bastante 

equivocada, pois deforma uma proposta que carrega em si 

compreensões da realidade solidamente embasadas e que se 

distanciam de uma concepção tradicional de educação e de 

compreensão do processo de ensino e de aprendizagem a partir da 

lógica formal, porque técnica, dual, fragmentada e não contraditória.  

Neste sentido, é importante entender que a prática social é uma 

categoria de uma teoria pedagógica que se refere à ação do ser 

humano na realidade, na qual ele está imerso e de onde não tem 

como “sair” para aprender o saber escolar, como muitos podem 

interpretar, por exemplo.  A prática social  sempre está acontecendo  
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e ela pode sempre se qualificar, 

por exemplo, para conhecer a 

realidade para além das 

aparências, no sentido da 

essência dos fenômenos 

concretos.  

Desta maneira, a educação 

escolar é fundamental para a 

qualificação e o incremento da 

prática social dos sujeitos. Por 

isso que, ao problematizar a 

realidade, primeiramente 

compreendida de maneira 

sincrética, processo que se dará 

por meio da instrumentalização 

dos(as) estudantes que é 

oferecida pelo(a) professor(a) ao 

trabalhar o conteúdo científico 

de maneira crítica e histórica, é 

que a compreensão da realidade 

pelos(as) alunos(as) será mais 

próxima da síntese, mais 

próxima da essência, 

conseguindo ir além das 

aparências. 

Com isso, a prática social 

dos(as) estudantes pode ser 

transformada, pois diante dos 

conteúdos sistematizados 

eles(as) terão necessidade de 

realizarem atividades 

condizentes ao conhecimento 

sintético que se apropriaram, 

passando pelo momento da 

catarse. É neste sentido que se 

compreende que os momentos 

da pedagogia histórico-crítica 

não são estanques, mas 

envolvem e são envolvidos no 

processo de ensino e de 

aprendizagem: 

 

 

[..] evidenciando o caráter mediador da educação na prática 

social, tomando esta como ponto de partida e ponto de 

chegada do trabalho educativo, tendo-se como momentos 

intermediários do método pedagógico a problematização 

desta prática social, a instrumentalização por meio da 

transmissão dos conhecimentos nas suas formas mais 

elaboradas e a catarse enquanto síntese de desenvolvimento 

do aluno e, consequentemente, a possibilidade de alteração 

da prática social humano-genérica [...] (LAVOURA; 

MARSIGLIA, 2015, p. 345).  
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Considera-se importante lembrar sempre da discussão de 

Saviani (2013) em que ele teoriza para além das pedagogias da 

essência e da existência, indicando que a pedagogia histórico-

crítica, enquanto pedagogia revolucionária, vai além dos métodos 

das pedagogias tradicional e nova, pois preconiza a relação entre 

sociedade e educação, buscando na prática social esta unidade 

para pensar a prática pedagógica do professor.  

 

 

 

Uma pedagogia articulada com os interesses populares 

valorizará, pois, a escola; não será indiferente ao que ocorre 

em seu interior; estará empenhada em que a escola funcione 

bem; portanto, estará interessada em métodos de ensino 

eficazes. Tais métodos se situarão para além dos métodos 

tradicionais e novos, superando por incorporação as 

contribuições de uns e de outros. Portanto, serão métodos 

que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir 

mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo 

dos alunos entre si e com o professor mas sem deixar de 

valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; 

levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de 

aprendizagem e o desenvolvimento psicológico mas sem 

perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, 

sua ordenação e gradação para efeitos do processo de 

transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 

2013, p. 232).  

 

 

Portanto, ressalta-se ao(à) professor(a) a importância da 

compreensão ontológica e epistemológica do método materialista 

histórico-dialético para fundamentar o método pedagógico da 

pedagogia histórico-crítica, fomentando e apoiando esse processo 

de superação por incorporação de métodos de ensino outros, no 

sentido de avançar na práxis dos(as) professores(as) e dos(as) 

estudantes, concretizando uma pedagogia revolucionária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a abordagem que 

buscou apresentar uma 

compreensão do método 

pedagógico da pedagogia 

histórico-crítica, incorporando os 

fundamentos que são 

necessários ao desafio de não 

compreendê-la como passos 

estanques e lineares, mas como 

possibilidade e concepção de 

mundo, concluímos que a 

prática pedagógica histórico-

crítica ainda se apresenta como 

um desafio na organização 

escolar contemporânea. Não 

buscamos sequer nos 

aproximarmos do esgotamento 

deste debate, mas de inseri-lo 

de maneira que ressaltasse a 

importância dos fundamentos da 

Pedagogia histórico-crítica para 

refletirmos sobre seu método 

pedagógico.  

Ao conceber esse texto como 

integrante de um currículo que 

orientará o trabalho pedagógico 

de professores do Sistema 

Municipal de Ensino de Bauru, 

indica-se aos(às) 

professores(as), 

coordenadores(as) e 

gestores(as), a necessidade de 

todas as áreas de conhecimento 

recorrerem ao estudo e 

articulação entre os conteúdos 

específicos de ensino de cada 

disciplina com os fundamentos 

da pedagogia histórico-crítica 

para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. 

O avanço e o 

aprofundamento no estudo da 

dialética materialista são 

necessários aos(às) 

professores(as) que ensejam se 

basear na Pedagogia histórico-

crítica. Com isso, compreende-

se que a formação de 

professores(as), no sentido 

desta proposta pedagógica, é 

necessária para que os(as) 

professores(as) avancem em 

seus estudos e domínios teórico-

práticos, fomentando sua prática 

pedagógica. 
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A organização do tempo e do 

espaço no ensino fundamental: 

possibilidades didáticas  
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endo como referências 

teóricas a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia 

histórico-crítica (PHC), ambas 

baseadas no materialismo 

histórico-dialético, é de suma 

importância ressaltar que é 

necessário ao professor 

apropriar-se dos fundamentos 

para auxiliar na organização e 

no planejamento pedagógico. 

Esta premissa é fundamental, 

visto que é a partir da teoria que 

fundamentamos a prática, o que 

nos auxilia a organizar os 

tempos e os espaços 

pedagógicos de forma coerente 

e condizente. De acordo com 

Santos (2015, p. 48-49). 
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A prática em sala de aula, a partir da PHC, depende da teoria 

(e a teoria depende da prática). A teoria, enquanto conjunto 

de princípios é instrumento para a leitura e interpretação da 

realidade e para a intervenção intencional, clara e coerente.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apropriação da teoria é importante para que a organização 

didática contemple os aspectos tanto da psicologia histórico-cultural 

quanto da pedagogia histórico-crítica, pois o hibridismo pedagógico 

(adoção de duas teorias) gera práticas equivocadas e não contribui 

com o desenvolvimento psicológico do aluno.  

Neste sentido, a psicologia histórico-cultural aborda os aspectos 

psíquicos inerentes ao desenvolvimento humano, tornando 

necessário seu estudo e aprofundamento, para que o professor se 

aproprie e consiga vislumbrar na prática as implicações de sua 

atuação no processo de desenvolvimento, atuando sempre na zona 

de desenvolvimento iminente dos alunos. Contudo, para que esta 

atuação de fato seja bem sucedida, é preciso que esteja bem 

fundamentada nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica. 

A adoção de uma teoria requer que os professores como um 

todo tenham clareza dos procedimentos didáticos que irão conduzir 

sua ação. Pensar didaticamente requer identificar quais as ações 

que conduzirão o fazer pedagógico. Segundo Geraldo (2009, p. 28-

29).  

 

 

[...] A didática se define como teoria do ensino, processo 

fundamental do fenômeno educativo escolar, portanto o 

objeto de estudo da didática é o processo de ensino escolar, 

e que inclui os objetivos, o conteúdo, os métodos, a 

aprendizagem dos alunos, o ensino estrito senso (no sentido 

de ser o conjunto das atividades específicas do professor: o 

planejamento, a direção ou condução do desenvolvimento 

das aulas e a avaliação e as formas organizativas, meios e 

condições do processo de ensino.  
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Desta forma, é importante para o professor que, ao planejar sua 

ação, saiba como organizar seus tempos e espaços pedagógicos; 

quais atividades que incidirão, de fato, na zona de desenvolvimento 

iminente do aluno, para promover o desenvolvimento. 

Assim, apresentamos alguns elementos que auxiliarão o 

professor a organizar didaticamente o fazer pedagógico, não como 

forma de doutrinação, mas de subsídios coerentes com as 

perspectivas teóricas adotadas.  

 

1 ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES  

 

Ao iniciarmos uma discussão sobre a organização do espaço 

escolar, é importante pensar sobre qual concepção pedagógica 

embasa essa organização, pois “o espaço é retrato da relação 

pedagógica porque registra, concretamente, através de sua 

arrumação (dos móveis...) e organização (dos materiais...) a nossa 

maneira de viver essa relação” (FREIRE; COSTA, 2003, p.96). 

Torna-se necessário abordar o espaço como local que retrata a 

relação pedagógica e registra as experiências vividas dentro de 

uma sala de aula, conforme afirma Freire e Costa (2003, p. 98), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquilo que é vivência minha, junto com crianças, não é 

possível expressar tudo isto se as paredes da sala estão 

nuas ou decoradas (alienadamente) com figuras de Mônica 

ou Pato Donald desenhadas apenas por mim. A linguagem 

do lugar deve comentar as histórias e as relações 

acontecidas ali. É nesse sentido que o espaço é retrato (e 

registro) da minha prática, assim como minha casa retrata 

como eu vivo [...]. Algo anda mal numa relação pedagógica 

onde o espaço mostra a mesma arrumação e os mesmos 

registros em suas paredes... Esse fato retrata a simpleza 

visual, um certo estancamento do processo de aprender-

conhecer-crescer.  
 

 



Fundamentos Metodológicos 

 

180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Saviani (2005), 

objetivamente constata-se que 

existe uma estreita ligação entre 

teoria e prática mesmo que o 

professor não tenha consciência 

disso, ao organizar o espaço 

escolar de forma intencional ou 

não; ele o organizará segundo a 

teoria que embasa sua 

compreensão de educação, de 

homem e de desenvolvimento. 

Sendo assim, “o próprio aspecto 

físico das salas de aula se 

modifica à medida que a 

concepção de educação se 

altera e vice-versa” (SAVIANI, 

2005, p.118). 

Como exemplo, numa 

concepção tradicional na qual a 

criança é simplesmente sujeito 

passivo da relação, segundo 

Freire e Costa (2003), as mesas 

ou carteiras poderão ficar umas 

atrás das outras, visto que, 

nessa perspectiva, as crianças 

não necessitarão olhar umas 

para as outras, apenas para o 

professor. Quanto aos materiais, 

estes poderão ficar em armários 

fechados, pois é o professor 

quem os guarda e os distribui, 

tendo como foco a execução de 

ordens e não a formação da 

autonomia e do pensamento das 

crianças.  “Trata-se, pois, de 

uma escola cujo centro é o 

professor, a quem cabe tomar as 

iniciativas e direcionar o 

processo pedagógico” (SAVIANI, 

2005, p. 118). Isto porque,  

 

 

Na pedagogia tradicional, partia-se do pressuposto de que o 

aluno deveria ser protegido de estímulos externos, porque 

tinha que concentrar sua atenção nas explicações do 

professor. Por isso a sala de aula tinha que ser silenciosa, de 

paredes opacas, para evitar estímulos que distraíssem a 

atenção, e também tinha que ser localizada num ponto que 

não fosse atingido por ruídos externos.  
 

 

 

 

 

Nesse sentido, ao 

observarmos a organização dos 

espaços escolares, constatamos 

que a relação pedagógica 

sempre vem permeada por uma 

concepção de educação, de 

homem e de sociedade.  
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Recorremos à pedagogia histórico-crítica que:  

 

 

[...] procura compreender os limites da educação vigente e, ao 

mesmo tempo, superá-las por meio de formulação de 

princípios, métodos e procedimentos práticos ligados à 

organização do sistema de ensino quanto ao desenvolvimento 

dos processos pedagógicos que põem em movimento a 

relação professor-alunos no interior das escolas (SAVIANI, 

2005, p.119). 
 

 

Conforme o mesmo autor, ao se almejar uma mudança de 

ensino embasada em outra teoria, será necessário levar em 

consideração a prática das escolas — que estão organizadas de 

acordo com a teoria anterior— porque “operam como um 

determinante da própria consciência dos agentes, opondo, portanto, 

uma resistência material à tentativa de transformação por uma nova 

teoria” (SAVIANI, 2005, p.121). Dessa forma, segundo a perspectiva 

da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, 

acreditamos ser fundamental que o professor assuma, em sua 

prática, uma concepção teórica de formação humana 

emancipatória.  

Com o objetivo de superar as concepções que concebem as 

crianças como sujeitos passivos no processo educacional, ou as 

que defendem o desenvolvimento natural, independente de um 

processo de ensino, compactuamos com a reflexão sobre a 

organização do espaço na perspectiva da teoria histórico-cultural e 

da pedagogia histórico-crítica. Lembramos que nesta perspectiva, a 

transmissão das conquistas humanas ocorre por meio dos 

fenômenos externos da cultura material e intelectual, ou seja, por 

meio dos objetos da cultura e das práticas culturais, demonstrando 

que a fonte do desenvolvimento humano está fora dos indivíduos e 

não o contrário. O processo de apropriação é sempre mediatizado 

pelas relações, por meio da transmissão da experiência social.  
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Assim, destacamos a relevância 

do processo educativo para o 

desenvolvimento humano, sendo 

este fundamental para a 

formação da criança, 

considerando as condições 

sociais em que se desenvolve e 

o meio em que vive. 

Conhecer a criança e suas 

especificidades torna-se 

relevante, pois ela passa por 

modificações em seu processo 

de desenvolvimento. Nessa 

perspectiva, o grau de 

compreensão da realidade se 

altera e, a cada momento, o 

papel do entorno e o significado 

dos elementos do meio também 

se modificam. Dessa maneira, a 

relação de cada criança com o 

acontecimento é diferente; cada 

uma vivencia a mesma situação 

de maneiras diferentes, de 

acordo com as suas 

singularidades e com a sua 

forma de compreender os 

acontecimentos. “Tudo se 

resume ao fato de que a 

influência de uma situação ou 

outra depende não apenas do 

conteúdo da própria, mas 

também do quanto a criança 

entende ou apreende a situação” 

(VIGOTSKI, 2010, p.688).  

Tais afirmações corroboram a 

importância de conhecer as 

características da criança em 

cada período de 

desenvolvimento, para 

planejarmos melhores formas de 

contribuir nesse processo. 

Assim, ao pensarmos na 

organização do espaço, será 

importante levarmos em 

consideração o período de 

desenvolvimento de cada 

criança ou de cada grupo de 

crianças, realizando alguns 

questionamentos quanto ao uso 

e a organização dos espaços. 

Quem são as crianças que 

ocuparão determinados 

espaços? Como elas aprendem? 

Qual o tipo de espaço é o mais 

apropriado para se trabalhar 

determinada área do 

conhecimento? Qual a 

organização espacial e quais 

elementos deverão estar 

presentes para favorecer as 

aprendizagens? 

Segundo a teoria histórico-

cultural, a experiência social é a 

fonte do desenvolvimento 

psíquico da criança e do adulto. 

A presença do outro como 

mediador no processo de 

apropriação do conhecimento 

será essencial. 
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Lembramos que a capacidade 

de se beneficiar da colaboração 

de outra pessoa vai ocorrer num 

certo nível de desenvolvimento, 

na zona de desenvolvimento 

iminente. É nessa zona de 

desenvolvimento que os adultos 

ou crianças mais experientes 

podem contribuir, como também 

é o momento no qual se deve 

promover a intervenção 

pedagógica para que ocorram os 

processos de desenvolvimento. 

Diante disso, podemos afirmar 

que o processo de ensino 

aprendizagem na escola deve 

ser planejado, tomando como 

ponto de partida o nível de 

desenvolvimento real da criança, 

direcionando para estágios de 

desenvolvimento ainda não 

alcançados pelos alunos, em 

busca de novas conquistas. 

Conforme nos revela Mello 

(2005, p.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] a influência da educação sobre determinada função 

psíquica será mais efetiva no momento em que esta função 

estiver em desenvolvimento. Este é o momento adequado 

para influenciar e potencializar seu desenvolvimento: não 

quando uma determinada função já está plenamente 

desenvolvida [...]- e tão pouco quando a função não tem ainda 

as bases necessárias para o seu desenvolvimento.  
 

 

A partir desse fato e levando 

em consideração a importância 

do parceiro mais desenvolvido 

para auxiliar o outro na 

aprendizagem, atuando na zona 

de desenvolvimento iminente, 

iniciamos uma reflexão sobre a 

organização do espaço da sala 

de aula em relação à disposição 

das mesas, carteiras ou dos 

móveis, de forma que favoreçam 

a aprendizagem em colaboração 

entre os pares. Percebemos que 

a organização comum em fileiras 

dificulta o diálogo entre as 

crianças; portanto, para que seja 

possível o surgimento dos 

diálogos e as colaborações, 

essa disposição precisa ser 

revista. Defendemos a iniciativa 

de que a organização das 

mesas  ou  carteiras  em grupos,  
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duplas ou círculos, favorece a uma melhor cooperação entre as 

crianças e, ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de 

acompanhamento e intervenção mediadora do professor. 

Para que seja possível a organização dos grupos de forma 

intencional, visando as aprendizagens, será necessário que o 

professor realize uma articulação dos conhecimentos específicos de 

cada área do conhecimento com o desenvolvimento infantil, 

identificando os conteúdos mais apropriados para cada momento e, 

assim, atuar na zona de desenvolvimento iminente de cada criança. 

Se o professor utilizar todos esses conhecimentos como critérios 

para a formação dos grupos ou duplas, as crianças serão 

beneficiadas no processo educativo e no desenvolvimento do 

psiquismo. 

A organização do espaço para a realização de trabalhos em 

grupos, segundo Mukhina (1996), além de favorecer as 

aprendizagens dos conteúdos, leva a criança a aprender a 

comportar-se em coletividade e a relacionar-se com os demais. 

 

 

A influência do grupo de coetâneos no desenvolvimento da 

personalidade da criança deve-se ao fato de que é 

precisamente nesse ambiente que a criança tem de aplicar as 

normas de comportamento com o próximo e adaptar essas 

normas à grande variedade de situações concretas. As 

atividades conjuntas criam o tempo todo situações nas quais 

a criança precisa se adaptar aos outros e renunciar a desejos 

pessoais para alcançar um objetivo comum (MUKHINA, 1996, 

p. 192). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na perspectiva da teoria histórico-cultural, outra questão 

importante a ser abordada é o fato de que o processo de 

apropriação do conhecimento é sempre ativo, ou seja, para se 

apropriar dos objetos que são produtos do desenvolvimento 

histórico, será necessário que se desenvolva uma relação com eles, 

uma atividade que reproduza os traços essenciais acumulados no 

objeto.  
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E essa análise se estende para todas as produções sociais nas 

diferentes culturas das quais as crianças e adultos só conhecerão 

os diversos instrumentos sociais e os referidos procedimentos se 

lhes oportunizarem o acesso, colocando-os em atividade. Portanto, 

se a criança aprende em atividade, só aprenderá a andar, andando; 

a falar, falando; a escrever, escrevendo e a exercer a autonomia, 

exercitando a autonomia e assim por diante. 

Seguindo esse raciocínio, em relação à organização do espaço, 

se pretendemos desenvolver sujeitos autônomos, precisaremos 

pensar em uma organização que favoreça o exercício da 

autonomia. Por exemplo: ao guardarmos os materiais de uso 

coletivo e individual será importante escolhermos os móveis ou os 

locais que estejam ao alcance das crianças, para que elas possam 

pegá-los sempre que necessário e guardá-los nos devidos lugares 

com autonomia, responsabilidade e cuidado.  

As crianças também poderão aprender a cuidar da organização 

da sala de aula, de outros espaços escolares e dos objetos 

presentes nesses espaços, se lhes permitirmos o acesso, o uso e 

se lhes ensinarmos como organizá-los. O que não pode ser aceito 

no ambiente escolar, como argumento para manter os armários, 

bibliotecas ou salas fechadas, é a alegação de que as crianças não 

sabem utilizá-los de forma correta ou que não tem cuidado quanto 

aos procedimentos de uso. Cuidados e procedimentos também são 

ensinados na escola. Se as crianças não os conhecem, é porque 

algo se perdeu no processo educativo e seu ensino precisa ser 

retomado. 

Na perspectiva da teoria histórico-cultural, a organização do 

espaço também tem a ver com as paredes da escola e da sala de 

aula, porque ambos possuem um potencial educativo, dependendo 

do uso que se faz deles. As paredes da sala de aula são excelentes 

espaços para se registrarem os conhecimentos, os processos de 

aprendizagem e as atividades sequenciadas; são espaços de 

exploração dos materiais didáticos utilizados, das produções  das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos Metodológicos 

 

186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crianças e da história do grupo. As paredes em outros espaços da 

escola poderão ser utilizadas como painéis de exposição para 

ampliação do conhecimento e podem conter diferentes tipos de 

textos, trabalhos de crianças de diversas turmas, exposição de 

obras de arte, informes, etc.  

Chamamos a atenção para o fato de que, se as paredes forem 

decoradas com imagens estereotipadas, as crianças terão modelos 

simplificados para se inspirarem em suas produções artísticas e em 

outras atividades. Ao escolher objetos ou imagens decorativas, o 

professor poderá fazer escolhas intencionais para enriquecer o 

repertório visual das crianças, com bons modelos, como as obras 

de arte, que são as formas mais desenvolvidas de expressão das 

artes visuais. Conforme Mello e Farias (2010, p. 58), 

 

 

[...] se quisermos que as crianças se apropriem das formas 

mais elaboradas da conduta e da atividade humana, 

precisamos garantir que essas formas mais desenvolvidas 

estejam presentes na escola, convivendo com as formas 

iniciais da objetivação da criança.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, reafirmamos que a atividade criadora da 

imaginação depende da riqueza e da diversidade das experiências 

de uma pessoa, assim, é fundamental a ampliação da experiência 

da criança para que se formem as bases para sua atividade de 

criação, pois “toda obra da imaginação constrói-se sempre de 

elementos tomados da realidade e presentes na experiência 

anterior da pessoa” (VIGOTSKI, 2009, p. 20). Podemos estender 

essa compreensão para todas as áreas do conhecimento pelas 

quais se almeja o desenvolvimento da atividade criadora da criança. 

É preciso ressaltar o papel do educador nesse processo; a 

importância do conhecimento a respeito dessa questão, para 

fazermos escolhas conscientes, planejarmos ações, 

proporcionarmos conteúdos e elementos da realidade, visando à 

ampliação das experiências nas crianças.  
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Outra possibilidade de uso 

criativo do espaço das paredes 

será para a exposição, 

apreciação e avaliação das 

produções das crianças, pelo 

grupo, independentemente de 

faixa etária. Tal ação, 

certamente, trará contribuições e 

aprendizagens; poderão 

constituir-se fonte de 

conhecimento e ampliação do 

repertório da criança. 

Atividades como as citadas 

acima, de observação de 

trabalhos e de obras de arte, 

possibilitam a ampliação do 

olhar da criança e de sua 

percepção em relação ao que 

existe nos espaços da escola e 

no entorno, pois, segundo a 

teoria histórico-cultural, os 

sentidos também são 

desenvolvidos socialmente. 

Assim, torna-se relevante 

ensinar a criança a olhar e a 

perceber o que existe nos 

diversos espaços escolares, 

como também ensinar a 

observar a natureza, mostrar a 

beleza existente em cada 

elemento circundante, ensinar a 

fazer relações, comparações e a 

contemplar; perceber as cores, 

nuances, formas, texturas e 

linhas. Dessa maneira, o olhar 

não se torna passivo na 

percepção do mundo, pois “ao 

ativar seu olhar, o sujeito 

mostra-se também expressivo” 

(AUGUSTO, 2014, p.45). O 

professor, atuando nessa 

concepção, favorecerá a 

ampliação do repertório da 

criança não só no sentido de 

aumentar o material para o 

exercício da imaginação, mas 

também para melhor 

compreensão de sua realidade. 

Portanto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[...] a forma como organizamos as experiências que propomos 

às crianças – assume o caráter de impulsionadora do 

desenvolvimento infantil. Com esses pressupostos, falamos 

em educação desenvolvente, ou seja, uma educação 

intencionalmente organizada para impulsionar positivamente 

o desenvolvimento infantil (MELLO; FARIAS, 2010, p.55). 
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Para finalizar, destacamos 

que ao planejarmos a 

organização dos espaços 

escolares na perspectiva da 

teoria histórico-cultural e da 

pedagogia histórico-crítica, a 

intencionalidade deverá estar 

presente em todas as ações, 

como na elaboração do espaço, 

do tempo; na escolha dos 

materiais, dos conteúdos e das 

atividades. A intencionalidade 

promove a interação com os 

pares mais experientes e com os 

adultos. Enfim, uma educação 

para o desenvolvimento humano 

requer a apropriação da cultura 

construída historicamente, a 

atuação do aluno como sujeito 

ativo, com o objetivo de 

possibilitar-lhe a expressão das 

ideias, a compreensão e o 

exercício a autonomia, da 

democracia e da liberdade. 

 

2 ORGANIZAÇÃO DO TEMPO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutir a organização do 

tempo pedagógico é 

imprescindível para auxiliar o 

professor na melhor 

coordenação de suas atividades, 

uma vez que é necessário 

antever o conteúdo a ser 

desenvolvido e propor ações 

que garantam a efetiva 

aprendizagem do aluno, por 

meio de sequências previamente 

definidas. Destacamos a 

necessidade da rotina, que 

promove essa organização do 

tempo pedagógico e, em 

contrapartida, possibilita ao 

professor refletir sobre suas 

ações futuras, contribuindo para 

uma efetiva práxis educativa. É 

necessário esclarecer que as 

proposições para a organização 

do tempo pedagógico não 

devem ser consideradas 

inflexíveis, mas passíveis de 

alterações, desde que se tenha 

claro qual o objetivo para a 

alteração e essa clareza seja 

transmitida ao aluno, pois este 

não pode ficar alheio ao 

processo.  

Neste sentido, é necessário 

que o professor do Ensino 

Fundamental transmita aos 

alunos as suas intenções 

didáticas, buscando garantir-lhes 

a segurança diante do processo 
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e que consigam, desta forma, realizar uma autoavaliação da 

aprendizagem. Essas questões são importantes para garantir a 

autonomia dos alunos e para que aprendam a se organizar como 

estudantes. 

 

2.1 Rotina 

 

A rotina é um instrumento didático que vai além da organização 

do professor. A rotina propicia oportunidades de aprendizagem, 

desde que haja intencionalidade na ação, contribuindo com o 

desenvolvimento psíquico dos alunos. Para tanto, algumas 

condições para a organização da rotina precisam ser observadas 

para que, de fato, atendam às reais necessidades educativas e que 

garantam a promoção da aprendizagem. A intencionalidade é uma 

condição sine qua non para a organização da rotina diária e 

semanal; condição essa que deverá guiar todo o processo 

educativo. Contudo, o aluno precisa participar deste processo, pois 

é elemento que compõe o desenvolvimento pedagógico. Neste 

sentido, Meira (2012, p. 139) afirma que “[...] cabe ao professor 

dirigir intencionalmente o processo educativo, mas este só terá 

sentido se as crianças puderem participar dentro dos limites e 

possibilidades de sua condição de alunos”.  

Ao planejar suas aulas semanais, será importante ao professor 

organizar seu tempo didático e transmitir aos alunos a sua forma de 

organização, de modo que estes se sintam seguros diante do 

processo. Eles poderão antever as próximas atividades, o que 

diminuirá a ansiedade e permitirá a percepção do tempo e sua 

organização na escola. O registro da rotina é um recurso que 

ativará a memória e a atenção da criança. De acordo com 

psicologia histórico-cultural, atenção e memória não são inatas, mas 

aprendidas.  Martins (2013, p. 154) esclarece que  
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[...] a atenção voluntária tem origem em motivos e finalidades 

estabelecidos conscientemente pelo indivíduo em face das 

exigências das atividades empreendidas. Por conseguinte, 

seu desenvolvimento se realiza não a partir da atenção em si 

mesma, mas do lugar que a atenção passa a ocupar em 

relação ao pensamento, à memória, aos afetos, etc., ou seja, 

das inter-relações e interdependências funcionais requeridas 

pela atividade cultural. Nesse sentido, seu desenvolvimento é, 

ao mesmo tempo, produto da complexificação da vida social e 

condição indispensável à sua existência.  
 

 

Já em relação a memória a autora ainda afirma que  

 

 

[...] para maior efetividade da memorização, não basta 

apenas o seu planejamento, uma vez que esse processo 

exige a organização intencional da atividade, de tal forma que 

o objetivo mnemônico se insira como ação que a integra. A 

maior efetividade da memória requer, portanto, uma atitude 

ativa por parte do indivíduo (MARTINS, 2013, p. 166-167). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, a organização do tempo didático em rotina 

possibilita o desenvolvimento da atenção voluntária e da memória, 

pois os alunos precisam antecipar as próximas ações que serão 

desenvolvidas. A rotina, ainda, precisa estar condizente com a faixa 

etária na qual os alunos se encontram, pois é uma excelente 

ferramenta nos anos iniciais portadora de signos, os quais precisam 

ser apropriados pelos alunos em fase de alfabetização.  

Como sugestão, no primeiro ano de escolarização, a rotina pode 

estar afixada em um local de fácil acesso e visualização dos alunos, 

seguidos de imagens que facilitam a substituição do real. Martins e 

Marsiglia (2015) asseguram que “o aluno deve examinar 
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as palavras recorrendo a objetos e figuras que lhe auxiliem a 

reconhecer seu significado nominativo (p. 53). A partir dos anos 

seguintes essa atividade vai se tornando mais complexa, 

garantindo progressivamente a organização autônoma dos alunos.  

A rotina é importante para a organização e sistematização do 

processo de ensino e aprendizagem, deve ser elaborada com 

intencionalidade e planejamento por parte do professor. Contudo, 

convém lembrar que a rotina deve estar a serviço das máximas 

condições de desenvolvimento dos alunos. Não deve ser 

considerada mero instrumento organizacional, mas importante 

recurso na condução da aprendizagem. 
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A avaliação escolar e o processo de 

desenvolvimento humano  
 

[...] deve-se por a avaliação a serviço das 
aprendizagens o máximo possível  

(HADJI, 2001, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábio Schwarz Soares dos Santos 
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 avaliação é uma 

ferramenta central que 

norteia a ação pedagógica 

docente e que serve como 

referência para a organização 

didática. Entretanto, a avaliação 

necessita de espaços para 

discussão, uma vez que muitos 

professores se deparam com 

questionamentos sobre: Por quê 

avaliar? O que avaliar? Como 

avaliar? Quais são os elementos 

que devo levar em conta para 

diagnosticar o nível de 

aprendizagem do meu aluno? 

Essas indagações e outros 

pontos relevantes para a 

ampliação da discussão sobre o 

tema serão objetos de estudo e 

reflexão deste capítulo, uma vez 

que é de suma importância que 

o professor tenha claro qual a 

contribuição da avaliação em 

seu planejamento didático e 

como essa se dá por meio da 

concepção crítica de educação. 
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FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E 

DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA PARA A AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se tratar sobre 

procedimentos metodológicos a 

avaliação é ferramenta essencial 

para direcionar o planejamento 

didático e desta forma 

estabelecer as ações que serão 

executadas a partir da 

identificação da prática inicial 

dos educandos. Para tanto é 

necessário estar embasado 

teoricamente a fim de garantir 

uma ação de fato intencional e 

que envolva todo o 

planejamento das rotinas e dos 

conteúdos escolares.  

Adotamos como perspectiva 

teórica o materialismo histórico-

dialético, amparados na 

psicologia histórico-cultural e na 

pedagogia histórico-crítica. 

Luckesi (2011a, p. 89) aponta no 

mesmo sentido, afirmando que: 

 

 

Para que a avaliação educacional escolar assuma o seu 

verdadeiro papel de instrumento dialético de diagnóstico para o 

crescimento, terá de se situar e estar a serviço de uma 

pedagogia que esteja preocupada com a transformação social 

e não com a sua conservação. A avaliação deixará de ser 

autoritária se o modelo social e a concepção teórico-prática da 

educação também não forem autoritários. Se as aspirações 

socializantes da humanidade se traduzem num modelo 

socializante e democrático, a pedagogia e a avaliação em seu 

interior também se transformarão na perspectiva de 

encaminhamentos democráticos.  
 

 

 

 

 

 

Consideramos ser relevante 

abordar os aspectos históricos 

que balizaram as concepções 

teóricas que fundamentam o 

presente currículo. É preciso 

considerar que a adoção de uma 

linha teórica implicará em 

mudanças na forma de ensinar, 

no planejamento didático, bem 

como, no espaço pedagógico. 
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Nesse sentido, Saviani (2011, p. 92), reitera que 

 
 

[...] ao nos propormos a transformação da prática, formulamos 

uma nova teoria, mas nem sempre atentamos para o fato de 

que temos que mudar essa organização objetiva que está 

articulada em virtude de outra teoria, para que se viabilize a 

nova teoria nas condições práticas.  
 

 

Assim sendo, corroboramos as ideias desse autor, discutindo a 

necessidade de pensarmos sobre a práxis pedagógica em sua 

totalidade. Nessa perspectiva, torna-se substancial conceber a 

avaliação imbricada às questões didáticas, incidindo 

qualitativamente no planejamento do professor.    

A pedagogia histórico-crítica advoga a importância do trabalho 

docente e eleva a função do professor como mediador dos 

processos de apropriação do conhecimento pelo aluno. Nesta 

concepção teórica o conceito de mediação está presente no ensino 

por meio da transmissão do saber elaborado pela cultura humana, 

sendo que o professor, nessas condições, torna-se portador de 

signos que funcionam como instrumentos que requalificarão o seu 

próprio psiquismo e do aluno a cada ato educativo. Nessa lógica, a 

avaliação, pelo professor, torna-se sinônimo de saberes 

necessários ao ato de ensinar e do conhecimento sobre o que o 

aluno já se apropriou. Conforme assevera Martins (2013, p. 295) 

 

 

 

 

 

   

 

 

Em tais condições, nas quais o professor “empresta” ao aluno 

aquilo que já conquistou – quer em termos dos processos 

funcionais superiores, quer em termos dos conteúdos 

escolares a serem transmitidos –, o ato de ensinar realizar-se-

á como uma interposição que provoca transformações, isto é, 

operará como mediação no desenvolvimento do aluno.  
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Saviani (2009, p. 63), ao elaborar a teoria crítica, faz um paralelo 

com os passos da escola tradicional e nova, sendo que para ele “se 

fosse possível traduzir os métodos de ensino que estou propondo 

na forma de passos às semelhanças de Herbart e Dewey”, os 

mesmos poderiam ser: Prática Social Inicial – Problematização – 

Instrumentalização – Catarse – Prática Social Final. 

A prática social inicial é o momento de saber quais são os 

conhecimentos que o aluno possui acerca da temática a ser 

desenvolvida. É a partir desse diagnóstico prévio que o professor 

terá condições de planejar suas ações e suas intervenções a fim de 

que o aluno atinja o nível catártico e obtenha mudanças em sua 

prática social final. É preciso considerar contudo que   

 

 

[...] a prática social inicial vai além do conhecimento prévio 

que o aluno possui e relaciona-se como diálogo que ele 

estabelece entre o conhecimento e sua vida quotidiana, suas 

concepções, seu modo de dar sentido e significado a esses 

conhecimentos (SANTOS, 2015, p. 57). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao apontarmos esses aspectos da teoria, estamos trazendo 

elementos para pensarmos sobre a avaliação. Saviani (2009) 

reforça a necessidade de o professor conhecer a prática social 

inicial do seu aluno para que, a partir dela, os conteúdos clássicos 

possam ser transmitidos de forma a garantir sua incorporação por 

superação. Mas o que significa isso? Quando o professor identifica 

quais são os conhecimentos iniciais dos alunos sobre o assunto, 

muitas vezes esses conhecimentos são advindos do cotidiano do 

aluno ou de anos anteriores que necessitam de aprofundamento, 

respeitando seu nível de desenvolvimento. Segundo Lígia Márcia 

Martins (2013, p. 278), “[...] para a pedagogia histórico-crítica há 

que se identificar no ato educativo em quais condições de 

aprendizagem opera, de fato, a serviço de desenvolvimento dos 

indivíduos”. 
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Dessa forma, o professor planeja a sua ação com o objetivo de 

elevar o nível conhecimento do aluno, problematizando e 

instrumentalizando-o com os conhecimentos necessários para que 

incorpore ao já apropriado e supere essa condição, deixando de 

lado o senso comum e o conhecimento cotidiano e apropriando-se 

do conteúdo científico elaborado pela humanidade.  

Da mesma forma, a psicologia histórico-cultural nos auxilia a 

pensar sobre a avaliação da aprendizagem. O desenvolvimento do 

psiquismo no aluno pode ser explorado a partir do conhecimento 

acerca dos períodos de desenvolvimento, bem como dos 

diagnósticos necessários para identificar o conhecimento real do 

aluno. Mukhina (1995, p. 54) afirma que “o ensino tem de garantir o 

caminho mais válido do desenvolvimento psíquico, dar em cada 

idade aquilo que ajuda ao máximo esse desenvolvimento”.  

Segundo Vigotski (2014) existem duas zonas de 

desenvolvimento1: real e iminente (potencial). A zona de 

desenvolvimento real traduz o que o aluno já domina sobre o objeto 

de estudo, portanto ao trabalhar um conteúdo, apenas com o 

objetivo de reforçar, não incide em desenvolvimento psíquico para o 

aluno. Já a zona de desenvolvimento iminente é aquele na qual o 

professor deve atuar para potencializar o desenvolvimento psíquico 

do aluno. É a partir desse conhecimento, dessa avaliação que o 

professor terá condições de propor intervenções e atuar de forma 

que garanta de fato a aprendizagem e possibilite as máximas 

condições de desenvolvimento psíquico. De acordo com Vigotski 

(2014, p. 113),  

 

 

O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos 

poderá fazê-lo amanhã por si só. A área de desenvolvimento 

potencial (iminente) permite-nos, pois determinar os futuros 

passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e 

examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, mas 

também o que produzirá no processo de maturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utilizamos duas zonas de 

desenvolvimento para fins 

didáticos, contudo não 

existem duas zonas 

fragmentadas e distintas, 

pois são unidade dialética: 

o conhecimento da Zona de 

Desenvolvimento  Iminente 

se transforma em 

conhecimento do Nível de 

Desenvolvimento Atual por 

meio da mediação do 

professor.
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Ao fazermos uma relação entre a pedagogia histórico-crítica e a 

psicologia histórico-cultural podemos identificar como elemento 

central para pensarmos a avaliação pedagógica o diagnóstico inicial 

para que, a partir desses dados preliminares, o professor possa 

organizar seu planejamento. Conhecer o que o aluno sabe é 

importante para garantir o acesso ao conhecimento como um todo, 

ampliando o horizonte acerca do conteúdo e a possibilidade das 

máximas condições para o desenvolvimento psíquico. Vigotski 

(2014, p. 114) afirma que “o único bom ensino é o que se adianta 

ao desenvolvimento”. Contudo, Martins (2013, p. 287) adverte que  

 

 

[...] a proposição de Vigotski segundo a qual o bom ensino se 

adianta ao desenvolvimento para poder promovê-lo não 

significa “ensinar” à criança aquilo que ela ainda não é capaz 

de aprender, mas inserir o ato de ensino nas relações mútuas 

entre as possibilidades e limites que se põem de manifesto no 

desempenho da criança, limites que, uma vez superados, 

avançam em forma de novas possibilidades.  

 

 

Porém, ao final do processo é de extrema necessidade que 

aconteça uma nova avaliação, para se, após o ensino, ocorreu de 

fato a aprendizagem, visto que nem todos se desenvolvem da 

mesma forma, ou se apropriam do conhecimento com o mesmo 

ritmo. Nesse sentido, ao final do processo o professor precisa 

investigar o que de fato o aluno incorporou ou como essa 

apropriação ocorreu, para que ocorra um replanejamento, 

diminuindo, assim, a distância entre o que se ensinou e o que se 

aprendeu. 

Apesar de todas as asserções expostas, ainda permanecem 

inquietações, expressas em: como organizar, nessa perspectiva 

crítica, uma avaliação que realmente auxilie o professor? Como 

potencializar o desenvolvimento a partir da avaliação?  
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A AVALIAÇÃO FORMATIVA COMO INSTRUMENTO PARA 

PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Ao se trazer à tona as 

discussões sobre o papel da 

avaliação no processo educativo 

é de suma importância apontar 

quais são os aspectos que 

amparam a legitimidade do ato 

de avaliar, desmitificando o 

poder coercitivo e elevar a 

avaliação ao nível de ferramenta 

essencial durante o processo de 

ensino e aprendizagem. Hadji 

(2001, pp. 15-16) afirma que: 

 

 

 

 

O que parece legítimo esperar do ato de avaliação depende 

da significação essencial do ato de ensinar. A esperança de 

pôr a avaliação a serviço da aprendizagem e a convicção de 

que isso é desejável não são, portanto, absolutamente o fruto 

de caprichos pessoais ou a manifestação de fantasias 

discutíveis. Trata-se de uma esperança legítima em situação 

pedagógica: a avaliação formativa é o horizonte lógico de 

uma prática avaliativa em terreno escolar. 
 

 

A avaliação formativa tem por 

finalidade garantir a análise do 

processo e não como forma de 

“medir”, “classificar” e ou 

“excluir” alunos2. Entendemos 

aqui a avaliação formativa como 

subsídio para o planejamento 

didático, porém reforçaremos a 

necessidade de uma avaliação 

formativa diagnóstica, realizada 

no início do processo didático e 

ao final do mesmo, uma vez que 

consideramos de extrema 

importância conhecer as zonas 

reais de desenvolvimento do 

aluno para assim propor ações 

efetivas visando o 

desenvolvimento de novas 

capacidades psíquicas.  

Contudo, é necessário 

esclarecer o que entendemos 

por avaliação formativa e 

diagnóstica. Fazendo uma 

incursão nas ideias de Hadji 

(2001, p. 19), o mesmo explicita 

que a avaliação pode ser 

“diagnóstica, cumulativa 

(somativa) e formativa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Para compreender o 
processo que culminou na 
avaliação formativa, 
sugerimos a leitura do 
tópico Breve histórico da 
avaliação. 
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A avaliação diagnóstica antecede a       ação     do        educar,     a 

cumulativa/somativa após a ação e a formativa ocorre durante a 

ação pedagógica. Ao abordar esses três conceitos o mesmo aponta 

a necessidade de ter como foco principal a avaliação formativa, pois 

é ela quem precisa orientar e balizar o trabalho educativo e os 

demais conceitos de avaliação proposto. O autor aponta que: 

 

 

Apenas o lugar em relação à ação não basta, pois toda 

avaliação, mesmo no centro da ação, tem uma dimensão 

cumulativa. Sempre se faz o balanço das aquisições dos 

alunos. E toda avaliação tem ou deveria ter, em um contexto 

pedagógico uma dimensão prognóstica, no sentido de que 

conduz – ou deveria conduzir – a um melhor ajuste 

ensino/aprendizagem. Poderia – deveria – tratar-se de 

adaptar melhor o conteúdo e as formas de ensino às 

características dos alunos reveladas pela avaliação (HADJI, 

2001, p. 19-20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, os três tipos de avaliação, ou seja, formativa, 

diagnóstica e somativa, estão presentes, atualmente, na escola e 

precisam que cada uma leve em consideração o caráter formativo 

da ação, deixando de lado o estigma da nota como mero indicador 

do saber adquirido pelo aluno.  

Isto não indica que a nota deva ser abandonada, porém ela 

precisa de fato garantir que, dentro dos objetivos estabelecidos, 

quais são os critérios para a pontuação, porém não como forma de 

“medir” ou “classificar” o aluno, mas de auxiliar o planejamento 

didático e orientar as ações e intervenções do educador durante o 

ato de ensino.  

Essa concepção reforça o que Hadji (2001) considera como 

avaliação cumulativa (somativa), que precisa ter um caráter 

formativo e que o enfoque da atribuição da nota não esteja 

associado à classificação e estigmatização dos alunos, mas às 

condições de “olhar” para os conhecimentos adquiridos e a partir 
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destes dados propor ações que 

sejam capazes de auxiliar os 

alunos na apropriação dos 

objetivos esperados. Observe 

que ao mencionarmos a 

avaliação formativa, diagnóstica 

e somativa as três estão 

intrinsecamente relacionadas, 

uma não pode ocorrer sem a 

outra, dentro de uma perspectiva 

dialética de ensino.  

É preciso reforçar que a 

avaliação ocorre a todo o 

momento, a partir de 

intervenções e atividades que 

possuam objetivos de contribuir 

com o “salto” no 

desenvolvimento do aluno. A 

cada atividade proposta, 

exercício, jogo, brincadeira, 

existem objetivos que precisam 

ser constantemente avaliados, 

pois o sucesso no aprendizado 

do aluno é reflexo do ensino do 

professor, sendo fundamental 

dedicar atenção a prática social 

inicial e a final. 

Ao apontarmos a avaliação 

formativa em sua completude 

(diagnóstica e somativa) é 

fundamental que o professor 

dentro do planejamento diário 

garanta que a avaliação ocorra 

constantemente, causando o 

menor impacto possível, sendo 

algo com que os alunos se 

familiarizem, sem sentirem-se 

pressionados ou testados, 

porém com caráter intencional, 

elaborando roteiros de 

observação que serão capazes 

de direcionar às próximas 

etapas e quais serão as 

intervenções necessárias, 

mesmo durante a execução das 

ações.  

Para esta concepção de 

ensino que ora adotamos é 

nítida a preocupação com o 

desenvolvimento omnilateral do 

indivíduo e a avaliação é a 

ferramenta capaz de auxiliar na 

potencialização desse 

desenvolvimento, desde que o 

olhar direcionado às ações de 

fato se atenha à realidade, sem  

induções que possam  

descaracterizar o processo de 

avaliação. Lukesi (2011b) 

apresenta duas condições 

necessárias à avaliador, que é a 

disposição psicológica de 

acolher a realidade como ela é e 

a escolha da teoria, pois sem 

elas ficamos omissos em 

reconhecer os fatos reais e de 

agir sobre eles, não tendo um 

guia adequado para orientar 

essa concepção de avaliação.  
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Apresentamos o norte teórico a qual devemos nos ater e desta 

forma precisamos apropriar-nos para podermos direcionarmos 

nossas ações de forma coerente com a atuação na zona de 

desenvolvimento Iminente e que contribua para promover o 

desenvolvimento do aluno, objeto das ações e intenções 

pedagógicas.  

Diante de todo o exposto fica claro a necessidade de 

compreendermos o processo histórico, político, econômico e social 

que orientou/orienta o surgimento e manutenção da avaliação 

educacional, além de considerarmos e termos clareza do 

embasamento teórico que orienta nossa prática pedagógica, 

visando desta maneira atingir nossos objetivos de ensino e 

aprendizagem, sempre considerando a melhor forma de 

compreender quais fatores auxiliam no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores de nossos alunos, o que sem 

dúvida perpassa pela escolha e modo de avaliar suas apropriações. 

Para fins didáticos, elaboramos o quadro 1 com a síntese dos 

tipos de avaliação descritos, bem como possibilidades de 

articulação com a prática pedagógica, ampliando desta forma, a 

reflexão acerca da avaliação como norteadora do processo de 

ensino e de aprendizagem. Desse modo, temos como intuito 

desvincular o caráter punitivo da avaliação e desfocado do 

processo, sendo este um instrumento que garantirá a efetiva 

organização do currículo escolar, identificando os saberes dos 

alunos e ainda onde intervir para que a aprendizagem de fato 

ocorra. Contudo é preciso esclarecer que os tipos de avaliação 

articulam entre si, ou seja, não são meros instrumentos 

desconectados, mas interligados de forma que o professor não 

separe a avaliação do ato educativo, mas compreenda que a 

dinamicidade e a complexidade do ato de ensinar está 

intrinsecamente relacionado ao ato de avaliar.  
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Quadro 1 - Síntese geral e sugestões de instrumentos avaliativos 
 

Tipos de 

avaliação 

Ideias centrais Sugestões de 

instrumentos 

avaliativos 

Diagnóstica Ocorre no início do processo, visando 
a identificação dos saberes dos 
alunos, suas hipóteses, prática social 
inicial e o nível real de conhecimento 
acerca do assunto bem como a zona 
de desenvolvimento iminente, onde 
deverá incidir o ensino. 

Ditados, questionários, 
provas escritas e orais, 
discussão em grupo, 
roda de conversa etc.. 

Formativa Ocorre durante o processo de ensino 
e aprendizagem acompanhando o 
desenvolvimento das ações frente à 
aprendizagem 

Observação diária, 
registro no caderno, 
trabalhos individuais e 
em grupos, seminários, 
desenho figurativo e 
representativo, tarefa 
para casa, participação 
durante as aulas, 
resolução de 
problemas e desafios 
etc.. 

Somativa Ocorre ao final do processo, tem por 
objetivo avaliar o final da 
aprendizagem sobre determinado 
conteúdo, verificando sua prática 
social final e o nível real de 
aprendizagem.  

Provas escritas e orais, 
trabalho individual ou 
em grupo, maquetes, 
registro de 
experiências etc..  

Fonte: elaborado pelos autores 

 

BREVE HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO  

 

Este tópico apresenta as concepções de avaliação ao longo do 

processo educacional, pois segundo Luckesi (2011a, p.27) a “nossa 

história da avaliação da aprendizagem é recente, enquanto que 

nossa história dos exames escolares já é um tanto mais longa”. 
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O termo avaliação nos remete a ideia de rendimento escolar ou 

desempenho do aluno, pois se estruturou na concepção de 

aprovação ou reprovação, atribuindo conotações positivas ou 

negativas para os alunos. O sistema de ensino foi responsável por 

esta interpretação, quando priorizou a memorização de conteúdo, 

por vezes, desvinculado da realidade e sem articulação com o 

momento histórico ou contexto social dos alunos. 

O professor José Dias Sobrinho (2002, p.15) ressalta que o 

campo da avaliação é “polissêmico e pluri-referencial”, além de ser 

complexo, pois exige estudos e análises sócio-históricas devido às 

construções de sentidos e significados sociais. Este autor reforça 

que as questões éticas e os valores estão presentes nas diversas 

formas de manifestações teóricas e práticas da avaliação. E o 

campo referencial da avaliação está presente nos currículos, nas 

formas de organização do ensino, nos padrões de comportamento 

dos alunos e também nos mecanismos de avaliação (DALBEN, 

2010). 

Em períodos da Idade Média, as igrejas e os mosteiros detinham 

o conhecimento e a prova era realizada por meio da oralidade, 

valorizando, dessa forma a atenção e a memória, pois o ensino 

centrava-se na memorização dos conteúdos (RIBEIRO et. al., 

2014). 

 

 

Várias transformações ocorreram nesse período e uma delas 

foi à desmonopolização da igreja, surgindo a melhor 

contribuição do período intitulado Idade das Trevas, às 

universidades medievais, nelas é que encontramos a primeira 

vez a avaliação como forma educativa sendo classificatória 

onde preocupava-se com as disciplinas ou áreas no currículo, 

os exames consistia na interpretação e na explicação de 

trechos selecionados por grandes mestres, ou a leitura do 

livro das sentenças de Pedro Lombarto, mais tarde a defesa 

de teses, sendo assim, estava estipulado aos professores o 

apenas a tarefa de dar notas (RIBEIRO et. al., 2014, s/p). 
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No século XVII surgiram duas correntes para institucionalização 

do exame, conforme relata Mendes (2010, p. 6) 

 

 

Uma de Comenius que defendia o exame como um espaço de 

aprendizagem e não de verificação da aprendizagem; se o 

aluno não aprendeu é necessário refletir sobre o método 

utilizado em função de promover a aprendizagem do mesmo. 

O exame para Comenius funciona como um aliado precioso 

em relação à prática docente.  Em contraponto, La Salle 

defende o exame como supervisão permanente – aspecto de 

vigilância continua – centra-se no aluno e no exame aspectos 

que deveriam ser direcionados para a prática pedagógica, ou 

melhor, professor/aluno. 

 

 

Esta autora destaca que os exames ganharam notoriedade 

quando os burgueses, após conclusão dos estudos, eram 

aprovados em postos de trabalhos públicos, possibilitando, dessa 

forma, ascensão ao poder e a classe social. Esta foi a forma 

encontrada pelos mesmos, pois eram desprovidos de fortuna 

oriundas de heranças familiares e não contavam com os privilégios 

da descendência aristocrática. 

O modelo de produção capitalista em pleno crescimento 

favoreceu o método de exame como ferramenta de ensino e ao 

longo do século XIX ocorreu sua multiplicação, bem como de 

diplomas, evidenciando, assim o contínuo controle por parte do 

Estado aos processos de certificação (AFONSO, 2000). 

A utilização de exames como instrumento de avaliação, 

contribuiu para os estudos da Docimologia (do grego dokimé, que 

quer dizer “nota”) que é a ciência que objetiva “o estudo sistemático 

dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e dos 

comportamentos dos examinadores e examinados” (LANDSHEERE, 

1976, p. 13). 
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Além dos exames, outra 

forma de avaliação estudada 

nos primórdios de 1845, em 

Boston, pelo educador Horace 

Mann eram os exames 

realizados oralmente por meio 

de observação (SILVA, 

BEZERRA; FERRANTE, 2012).  

Porém, este método tornou-

se impossível diante do aumento 

populacional e segundo Haydt 

(1999) foi necessário implantar 

outro instrumento que foi a prova 

escrita mediante testes, nas 

diferentes áreas do 

conhecimento. 

No final do século XIX, entre 

1887 e 1898, Joseph Mayer Rice 

aplicou testes de ortografia e 

aritméticas em mais de 15 mil 

alunos, visando inserir medidas 

de avaliação da aprendizagem, 

em diferentes unidades 

escolares. Este procedimento 

repercutiu no mundo acadêmico 

provocando alterações didáticas; 

porém, o maior impacto estava 

em seu caráter experimentalista 

e quantitativo (SILVA; 

BEZERRA; FERRANTE, 2012; 

AVALIAÇÃO..., 2014). 

A Pedagogia Tecnicista 

influenciou a substituição do 

termo “exame” para “teste”, 

mediante os estudos de Edward 

Lee Thorndike, nos Estados 

Unidos, sobre os testes 

educacionais, sob a influência 

da Psicologia (MENDES, 2010). 

Os testes estavam embasados 

nas pesquisas de Sperman e na 

Psicometria de Binet e Simon 

que criaram o teste de 

inteligência para crianças e 

adultos. Essa possibilidade de 

medir o comportamento e o 

conhecimento por meio de 

testes ocasionou a expansão de 

uma cultura dos testes e de 

medidas na educação 

(CHUEIRI, 2008). 

Mendes (2010) reforça que 

esse movimento teve reforço 

das teorias behavioristas da 

aprendizagem e na abordagem 

sistêmica do ensino, pois 

relacionavam a educação com 

as exigências dos mercados de 

trabalho. Neste sentido, a 

avaliação estava fadada aos 

resultados ao invés do processo 

de ensino, conforme relata 

Chueiri (2008, p.56) ao citar “a 

ideia de avaliar [...] só para 

quantificar resultados, encontra-

se apoiada na racionalidade 

instrumental preconizada pelo 

Positivismo”. 
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Embora a avaliação deva ser distinta de medida, Dias Sobrinho 

(2003, p. 17) informa que nas primeiras décadas do século XX era 

confundida com mensuração, pois “[...] era eminentemente técnica, 

consistindo basicamente em testes de verificação, mensuração e 

quantificação de resultados”. 

 

 

 

 

Os trinta primeiros anos da vida social norte-americana no 

século XX sofreram a influência de três elementos 

desenvolvidos em princípio para o gerenciamento industrial: 

sistematização, padronização e eficiência, que acabaram por 

afetar a totalidade da sociedade, inclusive na área 

educacional (AVALIAÇÃO..., 2014, p.16). 
 

 

Esta influência empresarial provocou no campo educacional 

estudos metodológicos para construção de instrumentos, visando 

medir a eficiência dos professores e definir padrões de forma a 

mensurar o grau de eficiência das escolas e dos diversos sistemas 

educacionais (AVALIAÇÃO..., 2014).  

A partir da década de 20, Henri Piéron, psicólogo Francês e sua 

equipe, estudaram instrumentos de avaliação que permitissem 

minimizar os fatores que interferissem na atribuição de notas. Este 

fato contribuiu para que a avaliação possibilitasse identificar, por 

meio de exames, os acertos e erros dos estudantes e, dessa forma, 

os professores deveriam elaborar instrumentos adequados, visando 

atender esta finalidade (DEPRESBITERIS, 1997 apud ALVES, 

2008). 

Ralph W. Tyler, em 1934, propôs o termo “avaliação 

educacional”, cujo princípio era formular objetivos e verificar se os 

mesmos eram atingidos. Segundo Lima (2004), Tyler superou um 

dos principais obstáculos epistemológicos da avaliação educacional 

quando expandiu para além da medida puramente psicométrica a 

promoção dos aspectos qualitativos na mesma. Os professores 

deveriam  aprimorar   seus   cursos  e  os  instrumentos de  medida,  
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objetivando a conformidade entre os conteúdos curriculares e as 

capacidades desenvolvidas nos alunos (AVALIAÇÃO..., 2014). 

No período entre 1946 e 1957 houve importantes transformações 

na educação americana, apesar da crise socioeconômica, e nesse 

período ocorreu o desenvolvimento da teoria clássica dos testes e 

uma nova abordagem do modelo proposto por Tyler 

(AVALIAÇÃO..., 2014). 

Nos princípios de 1960, nos Estados Unidos, surge a figura do 

profissional especializado em avaliar os projetos de currículos que 

seriam financiados pelo Governo Federal e, neste contexto, as 

universidades preparam formações específicas para profissionais 

especializados nesta temática (AVALIAÇÃO..., 2014). Consta ainda, 

neste artigo, que na administração de John Kennedy e 

posteriormente de Lyndon Johnson, em 1963, aparecem 

preocupações com as desigualdades sociais e as oportunidades 

educacionais. A partir destas constatações e por influência de 

Robert Kennedy, surgiu o conceito de responsabilidade em 

educação a fim de evitar os desperdícios de recursos financeiros 

concedidos aos programas curriculares. Sendo assim, a avaliação 

deixou de ser apenas trabalho teórico e transformou-se em uma 

prática constante. Porém, destaca-se que “os educadores norte 

americanos não estavam preparados para os grandes desafios da 

avaliação [...] havendo muita teorização abstrata sobre o assunto, 

mas pouca realização prática” (AVALIAÇÃO..., 2014, p. 21). Isso 

decorreu em avaliações pouco eficazes para analisar os programas 

e projetos educacionais. 

A prática generalizada da avaliação mostrou-se inadequada, pois 

os instrumentos e as estratégias utilizadas não atendiam aos 

objetivos propostos, apontando, inclusive, que o uso de testes 

padronizados na avaliação de programas e currículos era 

ineficiente. Isso trouxe novos estudos e, a partir de 1970 a 

avaliação educacional tornou-se um campo profissional definido, 

mas com pouca solidez conceitual, em virtude da atuação de vários 

profissionais da área de educação, administração etc.. 

(AVALIAÇÃO..., 2014). Enfim, as várias teorias e as propostas de 
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modelos avaliativos trouxeram 

muitas controvérsias; porém, 

este dinamismo é fator 

primordial na qualidade 

educacional. 

Um grupo de estudiosos, sob 

a orientação de Benjamin 

Bloom, realizou na década de 

40, estudos de que a avaliação 

deveria ser realizada com apoio 

de objetivos descritos em termos 

comportamentais e, 

posteriormente, publicaram em 

1956 da classificação dos 

objetivos educacionais com 

divisão em três áreas: cognitiva, 

afetiva e psicomotora. Alves 

(2008) também destaca que 

segundo Bloom a avaliação 

diagnóstica objetiva entender os 

conhecimentos prévios dos 

alunos com vistas à nova etapa 

de aprendizagem e, desta forma, 

o professor é responsável em 

avaliar os avanços e as causas 

que não permitiram o processo 

de aprendizagem. 

Na tentativa de superar as 

questões de mensuração, na 

década de 60, Michael Scriven 

fez a distinção entre avaliação 

formativa e avaliação somativa, 

sendo que na primeira há 

possibilidade de analisar as 

dificuldades ou facilidades 

surgidas no processo, bem 

como as estratégias adotadas 

(ALVES, 2008). 

Esta compilação histórica, 

permeada por recortes de 

períodos e autores, possibilitam-

nos conhecer brevemente as 

contribuições que foram 

significativas para o campo da 

avaliação. Em seguida, abordar-

se-á brevemente a história da 

avaliação em nosso país, seus 

precursores e as formas que 

conduziram esta temática. 

Em 1549 as raízes da 

avaliação escolar iniciaram com 

a chegada dos jesuítas, quando 

fundaram a primeira escola 

regulamentada pelo Ratio atque 

Institutio Studiorum, o qual 

preconizava os métodos de 

ensino, avaliação, orientações 

para o trabalho do professor em 

aula e o comportamento dos 

alunos. Recomendava, inclusive, 

que os estudantes deveriam 

ficar distantes um dos outros e o 

foco era memorístico (ALVES, 

2008).  
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O ensino jesuítico possuía uma metodologia própria baseada 

em exercícios de fixação por meio de repetição, com objetivo 

de serem memorizados. Os melhores alunos auxiliavam os 

professores a tomar lições de cor dos outros, recolhendo 

exercícios e tomando nota dos erros dos outros e faltas 

diversas que eram chamadas de decuriões. As classes 

inferiores repetiam lições da semana todo sábado. Daí a 

expressão “sabatina” utilizada por muito tempo para indicar 

formas de avaliação (ARANHA, 1989, p. 51). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante destacar que as aulas eram ministradas em latim e, 

dessa forma, já selecionava os alunos advindos da elite colonial, 

pois os filhos dos colonos e dos indígenas não dominavam esse 

idioma. Este modelo de educação funcionou por 210 anos. Somente 

em 1759, com a expulsão dos jesuítas, pelo Marques de Pombal, o 

governo tinha interesse em tornar o ensino laico e os grupos 

dominantes se utilizavam da educação para manter a estratificação 

social (ALVES, 2008). 

Em 1827, cinco anos após a Proclamação da Independência do 

Brasil (1822), foi publicada a primeira Constituição Brasileira e, em 

seu artigo 179, determinava que a instrução primária estava 

garantida para todos (ALVES, 2008). 

As aulas régias, que pertenciam ao Estado, podiam ser 

consideradas como a primeira forma de ensino público no Brasil e a 

avaliação estava centrada em técnicas que pudessem expressar a 

aprendizagem, garantindo pessoas mais aptas para competirem na 

sociedade (ALVES, 2008). 

 

 

Ao findar-se a monarquia, a educação brasileira compunha-se 

do sistema de elite, sob controle federal, com o ensino 

acadêmico secundário e as escolas superiores de medicina, 

direito, engenharia e agronomia, e o dos sistemas provinciais 

com a escola primária de ensino elementar e complementar  
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com 6 a 8 anos de estudos e as escolas vocacionais de nível 

médio, entre as quais sobressaíam as escolas normais, 

verdadeiros liceus femininos (TEIXEIRA, 1999, p. 296). 
 

 

Porém, Souza (2008) relata 

que os liceus no Brasil não 

foram organizados 

suficientemente para contemplar 

os objetivos, pois havia poucos 

alunos e as disciplinas 

restringiam-se às exigidas nos 

exames dos cursos superiores. 

Menegheti (2012) completa que 

até o Colégio Pedro II admitiu 

matrículas avulsas e exames 

finais por disciplina. Destaca que 

a minoria tinha acesso ao ensino 

secundário, cujo objetivo era 

formar os filhos da elite brasileira 

para ingressar no ensino 

superior com vistas a ocupar os 

cargos de destaque na 

sociedade.  

A descentralização do ensino 

promulgada pelo artigo 35 da 

primeira Constituição da 

República, em 1891, colaborou 

para que a avaliação fosse posta 

em debates. E após com os 

entendimentos várias reformas 

no sistema educacional 

ocorreram até o final da década 

de 20 sem que o tema avaliação 

fosse contemplado; porém havia 

um sistema restritivo de 

aprovação que justificava a 

eliminação de muitos e a 

permanência de poucos (elite) 

em continuidade dos estudos 

(TEIXEIRA, 1976).  

No Brasil, os avanços em 

relação à avaliação seguiram a 

Psicometria, que é responsável 

pelo estudo e elaboração de 

testes de avaliação psicológica, 

propiciando o aperfeiçoamento 

dos mesmos, principalmente, 

nas primeiras décadas do século 

XX. Paralelamente, houve 

resistência acadêmica para o 

campo de estudos e pesquisas 

referente a esta temática. 

O tema exame retorna a 

discussão, pois entre os anos de 

1920 e 1930 ocorreram reformas 

no ensino secundário, pois este 

era responsável em discutir o 

modo de formação das elites, 

dos privilegiados que teriam 

acesso ao ensino superior e os 

candidatos deveriam realizar o 

exame de admissão, em caráter 

nacional (EXAMES..., 2016). 
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A Reforma “Francisco 

Campos” por meio do Decreto 

19.890 de 18 de abril de 1931 

estabeleceu várias alterações no 

ensino secundário, sem o termo 

avaliação, mas com provas e 

exames para admissão, 

conforme artigo 18 “o candidato 

à matrícula na 1ª série de 

estabelecimento de ensino 

secundário prestará exame de 

admissão na segunda quinzena 

de fevereiro” (BRASIL, 2016, 

s/p). Este mesmo documento 

ressalta no artigo 22 os 

instrumentos de avaliação para 

o exame de admissão era 

composto de “[...] provas 

escritas, uma de português, 

(redação e ditado) e outra de 

aritmética (cálculo elementar), e 

de provas orais sobre elementos 

dessas disciplinas e mais sobre 

rudimentos de Geografia, 

História do Brasil e Ciências 

naturais” (BRASIL, 2016, s/p). 

Vieira (2009) destaca que os 

procedimentos avaliativos eram 

realizados por meio de 

instrumentos tais como: arguição 

oral, trabalhos práticos, provas 

parciais e finais. Esta tarefa era 

exclusiva do professor, porém 

assessorado pelo inspetor ao 

anteceder o julgamento das 

provas. 

 

 

Quando se reuniu em dezembro de 1931, a IV Conferência 

Nacional de Educação, à qual o Governo havia solicitado a 

elaboração de diretrizes para uma política nacional de 

educação, a polêmica em torno do ensino leigo e da escola 

pública se tornou tão acirrada, que não houve clima, nem 

condições para atender o pedido do Governo, com o que ficou 

configurada a falta de uma definição objetiva do que era e do 

que pretendia o movimento renovador. Foi então que os 

líderes desse movimento resolveram precisar seus princípios 

e torná-los públicos, através de um documento endereçado 

“Ao Povo e ao Governo”. Surge, pois, o “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”, publicado em 1932 

(ROMANELLI, 1999, p. 144). 
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Este Manifesto preconizado por Anísio Teixeira visava a 

reconstrução social da escola e “o sistema avaliativo era feito de 

forma subjetiva, permitindo que o aluno tivesse autonomia sobre 

sua formação” (RIBEIRO et. al. , 2014, p.7). 

Ao longo do tempo ocorreram alterações na legislação e a 

Circular nº 13 de 3 de dezembro de 1940 esclareceu melhor os 

encaminhamentos referentes aos exames que devem ser “escritos, 

de caráter eliminatório, deve ser dada maior importância, pois são 

de fato os que permitem aferição mais exata das condições reais do 

candidato ao curso secundário” (MACHADO, 2016, p. 2). 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário, na década de 40, foi 

promulgada e ficou conhecida como Reforma Capanema por meio 

do Decreto-Lei nº. 4.244 de 9 de abril de 1942 (VIEIRA, 2009). 

Nesta legislação, no capítulo IV, da avaliação dos resultados 

escolares, no artigo 30 aparece o termo avaliação, mas com 

significado de mensuração 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Art. 30. A avaliação dos resultados em exercícios e em 

exames será obtida por meio de notas, que se graduarão de 

zero a dez. 

Parágrafo único. Deverá ser recomendada pelo Ministério da 

Educação adoção de critérios e processos que assegurem o 

aumento da objetividade na verificação do rendimento escolar 

e no julgamento dos exames (BRASIL, 1942, s/p). 

 

 

Em 1945 iniciaram os conflitos sociais e educacionais no Brasil e 

no final do ano de 1960 chegaram às correntes tecnicistas e 

comportamentais, de acordo com o modelo elaborado por Tyler, 

pois o processo avaliativo era realizado pela manipulação 

matemática de dados e reduzia a avaliação escolar em uma 

questão de controle de dados numéricos (ALVES, 2008). 
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O Ministro da Educação do Governo Dutra, Clemente Mariani, 

submeteu à apreciação do Congresso Nacional, em 1948, o Projeto 

de Lei de Diretrizes e Bases da Educacional e, no ano de 1961, 

este se converteu na primeira Lei de Diretrizes e Bases n.º 4.024 

(BRASIL, 1961). A avaliação da aprendizagem apresentada, nesta 

lei, destaca o caráter contínuo e com acompanhamento constante 

do aluno, além do principal objetivo que é selecionar os que devem 

ou não ser aprovados; o professor é o responsável pela avaliação 

do aluno e a lei sugere outros instrumentos de avaliação, como 

questionários e observações (VIEIRA, 2009). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 5.692 

entra em vigor em 11 de agosto de 1971 e o tema avaliação é 

tratado como parte do  

 

rendimento escolar que, por sua vez, compreende o sistema 

de avaliação do aproveitamento e o sistema de promoção e 

recuperação; define o termo avaliação como procedimentos 

que determinam, até que ponto, os objetivos foram atingidos, 

focalizando o desempenho do aluno, nas diferentes 

experiências de aprendizagens; a avaliação não se 

caracteriza, apenas, como um procedimento de mensuração, 

mas é atribuído, também um valor, quanto ao grau de 

desejabilidade do desempenho apresentado pelo aluno; a 

avaliação apresenta como função: apoiar a decisão quanto à 

promoção ou não do aluno e como suporte para o 

aperfeiçoamento das condições de aprendizagem (VIEIRA, 

2009, p. 125). 
 

 

 

 

 

 

 

É evidente nesta lei que os instrumentos de avaliação devem ser 

elaborados pelo professor; porém, nem todos os aspectos devem 

ter peso para a promoção do aluno, mas sim destinados aos 

aspectos do desenvolvimento cognitivo (VIEIRA, 2009).  Há avanço 

em relação à avaliação ser contínua e ampla, mas ainda persiste a 

função classificatória. 
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Neste sentido, Sousa (1986, p. 70) reforça que “a lei prevê 

mecanismo que visam a minorar a problemática de 

aprovação\reprovação do aluno, tais como os estudos de 

recuperação e o sistema de avanços progressivos”, evidenciando 

que a finalidade da avaliação até 1961 era apenas classificatória e 

em 1971, foi acrescida com a visão de acompanhamento, controle e 

reformulação das propostas curriculares.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394/96, 

estabelece em seu capítulo II, seção I, artigo 24, item V as 

recomendações para o rendimento escolar:  

 

 

 

 

 

V – a verificação do rendimento escolar observará os 

seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os 

de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 

atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 

paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições 

de ensino em seus regimentos (BRASIL, 2013, p. 18-19). 
 

 

Na alínea a, menciona-se a palavra “aspectos”, sem referendar a 

nenhum instrumento de avaliação, o que nos remete a pensar nas 

aprendizagens obtidas pelos alunos ou não. 

Ao longo da história da educação e de sua prática educativa, 

todas as possibilidades foram sendo criadas e testadas, visando 

atender as necessidades do contexto da aprendizagem. A avaliação 

é uma prática da dimensão pedagógica que envolve significados  
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nas diferentes perspectivas filosóficas, políticas e educacionais. 

Porém, a primordial deve ser aquela em que o alunado possa 

expressar o real aprendizado tendo como base a concepção crítica 

de educação. 
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Elementos norteadores do currículo 

da educação de jovens e adultos do 

município de Bauru  
 

 

 

 

 

 

Eliana Marques Zanata1 

Antonio Francisco Marques2 

Shirley Alves Cossi3 

 

 

ste documento expressa a 

síntese do conjunto de 

esforços de professores, 

diretores e equipe pedagógica 

do Centro de Educação de 

Jovens e Adultos da Secretaria 

Municipal de Educação de Bauru 

visando à reformulação do 

documento orientador do 

currículo para toda a rede 

municipal. 

Foram realizados inúmeros 

encontros e reuniões técnicas, 

participação em eventos 

científicos, parcerias em 

desenvolvimento de projetos 

com a universidade envolvendo 

a participação dos educadores 

nas discussões ao longo dos 

últimos seis anos de intensos 

debates. 

Durante esse processo 

evidenciou a necessidade de 

contemplar as especificidades 

dos educandos da EJA, sem 

perder de vista a contribuição 

dos diferentes componentes 

curriculares na formação integral 

destes alunos ao longo do 

processo de escolarização. 

A educação, como uma 

chave indispensável para o 

exercício da cidadania na 

sociedade contemporânea, vai 

se impondo cada vez mais 

nestes    tempos    de     grandes  
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2015). 
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mudanças e inovações nos processos produtivos. Ela possibilita ao 

indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver suas 

habilidades, confirmar competências adquiridas na educação 

extraescolar e na própria vida, possibilitar um nível técnico e 

profissional mais qualificado. A função reparadora da EJA significa 

não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de 

um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas 

também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e 

qualquer ser humano. Desta negação, evidente na história 

brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, social e 

simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a noção de 

reparação com a de suprimento. Como proposto nas Diretrizes 

Curriculares para a EJA, Parecer CNE/CEB nº 4/98:  

 

 

Nada mais significativo e importante para a construção da 

cidadania do que a compreensão de que a cultura não 

existiria sem a socialização das conquistas humanas. O 

sujeito anônimo é, na verdade, o grande artesão dos tecidos 

da história (BRASIL, 2008, p.8). 
 

 

 Na Declaração de Hamburgo, em relação a Educação de Jovens 

e Adultos, é enfatizado que: 

 

 

A alfabetização, concebida como o conhecimento básico, 

necessário a todos, num mundo em transformação, é um 

direito humano fundamental. Em toda a sociedade, a 

alfabetização é uma habilidade primordial em si mesma e um 

dos pilares para o desenvolvimento de outras habilidades. [...] 

A alfabetização tem também o papel de promover a 

participação em atividades sociais, econômicas, políticas e 

culturais, além de ser um requisito básico para a educação 

continuada durante a vida (DECLARAÇÃO..., 1997, p. 2). 
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Para muito além de uma 

mera função reparadora, deve 

ser vista, ao mesmo tempo, 

como uma oportunidade 

concreta de presença de jovens 

e adultos na escola e uma 

alternativa viável em função das 

especificidades socioculturais 

destes segmentos para os quais 

se espera uma efetiva atuação 

das políticas sociais. É por isso 

que a EJA necessita ser 

pensada a partir de um modelo 

pedagógico próprio a fim de criar 

situações pedagógicas e 

satisfazer necessidades de 

aprendizagem de jovens e 

adultos  em uma perspectiva de 

educação ao longo da vida. 

As discussões sobre 

currículo, cada vez mais, são 

ampliadas e aprofundadas, 

sendo o currículo  visto como 

instrumento de ação política e 

pedagógica, pois define o 

conjunto de valores e interesses 

da sociedade e a concepção de 

educação e de sujeito cuja 

materialidade ocorre na sala de 

aula. Essa perspectiva curricular 

tem sido fruto de várias 

contribuições da teoria crítica, 

dentre as quais destacamos as 

contribuições político-

pedagógico de Paulo Freire, 

mais especificamente, a 

categoria diálogo, entre aquelas 

consideradas fundamentais do 

pensar freireano, para tratarmos 

das questões sobre o currículo 

na perspectiva crítico-

emancipatória. 

No Brasil, a partir dos finais 

dos anos de 1950, a educação, 

e, particularmente a educação 

de adultos e a educação 

popular, encontraram em Paulo 

Freire a referência que formula 

as bases da educação 

libertadora como um paradigma 

que influencia o campo do 

currículo. A concepção freireana 

de educação, na qual as 

finalidades, os conteúdos, as 

ações estão articulados para 

possibilitar a humanização e a 

libertação dos sujeitos contribuiu 

na orientação das políticas 

curriculares, construindo um 

horizonte de possibilidades para 

a emancipação humana a 

serviço da transformação social. 

Durante muitos anos, a 

Educação de Jovens e Adultos 

caracterizou-se por um modelo 

de suplência e de alfabetização, 

com caráter eminentemente 

compensatório, na maioria  das  
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vezes, com o único objetivo de certificar mão de obra para o 

mercado de trabalho. Constituía-se em educação modular, 

fragmentada e conteudista, contribuindo para a manutenção da 

subescolarização das pessoas e para a ampliação da demanda de 

EJA. Hoje, com essa nova concepção, espera-se que a EJA cumpra 

seu papel de instrumentalizar o cidadão para o exercício da 

cidadania.Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 e, ainda, com base na Constituição 

Federal de 1988, elimina-se o caráter de ensino supletivo e a 

Educação de Jovens e Adultos passa a ser tratada como uma 

modalidade da educação básica, de função permanente e a serviço 

do pleno desenvolvimento do cidadão. 

 

 

Em seu artigo 37, a Educação de Jovens e Adultos é 

retificada na LDB (BRASIL, 1996), destinando-se a jovens 

e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  

 

 

Em sua maioria, são homens e mulheres, que estão 

empregados, desempregados ou em busca do primeiro emprego, 

que participam diretamente no provimento das necessidades 

básicas do seu núcleo familiar. Eles buscam, na retomada ou início 

dos estudos, a oportunidade de transformar sua realidade, 

melhorando, assim, sua condição de vida pessoal, profissional e da 

comunidade em que vivem. 

Encontra-se como norteador deste documento um breve histórico 

e diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos; o perfil dos 

educandos desta modalidade de ensino no município; a síntese das 

discussões sobre a função social da educação na vida do 

educando; os eixos articuladores do currículo; orientações 

metodológicas e concepção de avaliação. Orienta o leitor sobre o 

que será discutido no texto. 
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Concebe-se aqui um currículo que objetiva alcançar uma 

educação emancipatória, de conformidade com o postulado por 

Freire (1996, p. 38) a qual valoriza o “saber de experiência feito”, o 

saber popular, e parte dele para a construção de um saber que 

ajude homens e mulheres na formação de sua consciência política. 

Ressalta-se que este saber que sustenta uma formação política 

atualmente perpassa pelos conhecimentos científicos, filosóficos e 

artísticos, na perspectiva de Saviani. 

 

BREVE HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DA EJA NO MUNICÍPIO 

DE BAURU 

 

As informações, dados históricos e o diagnóstico do serviço de 

Educação de Jovens e Adultos foram obtidos e estão de acordo 

com o Projeto Político Pedagógico do CEJA – Centro Educacional 

de Jovens e Adultos em vigor no quadriênio 2016-2020. 

A Administração Municipal de Bauru rompeu o convênio com o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, em 1984 e criou 

um Serviço Municipal de Educação de Adultos, coordenado por uma 

equipe de Especialistas em Educação - Professores de Educação 

Básica - Jovens e Adultos, psicólogos e pedagogos. 

Em 1985 foi formada a Comissão Municipal de Educação de 

Adultos e Jovens, com a tarefa de planejar e coordenar atividades 

educacionais voltadas a este fim. No inicio atendia 16 bairros, os 

quais continham 370 alunos matriculados em 24 classes  

Em 12 de maio de 1998 foi autorizado o funcionamento do 

Centro Educacional de Jovens e Adultos - CEJA – Curso supletivo 

informal, de acordo com portaria da Dirigente Regional de Ensino da 

Secretaria de Estado da Educação; publicada no Diário Oficial do 

Estado, Seção I, página 12. Neste ano, o CEJA contava com 59 

classes e 1.537 alunos matriculados. 

Em 31 de agosto de 2004 foi inaugurado o CEJA- Unidade II, 

localizado no Jardim Petrópolis, Rua Zéphillo Grizzoni, nº 7-45 que  
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seria o primeiro espaço próprio do CEJA a abrigar somente classes 

de educação de jovens e adultos, onde também seria possível 

promover eventos de socialização entre alunos, Especialistas em 

Educação - Professores de Educação Básica - Jovens e Adultos e 

comunidade como, festas juninas e o evento cultural denominado 

“Se veja no CEJA”.  

Hoje, além das salas que funcionam em diversos bairros da 

cidade, o CEJA conta com 9 Pólos Educacionais específicos para 

atender ao público adulto, conforme descrito no quadro 1: 

 

Quadro 1 -  Distribuição dos Pólos Educacionais de EJA 

Polo Educacional Localização 

CEJA I Jardim Eugênio/Santista,  R. Paraguai, nº 1-56 (sede 
administrativa) 

CEJA II Jardim Petrópolis, R. Capitão Mario Rossi, nº 7-71 

CEJA III Núcleo Redentor/Jd.Carolina, R. Olavo Moura, nº 2-36 

CEJA IV Núcleo Mary Dota, R. Maria Elisa N. de Oliveira, nº 1-100 

CEJA V Jardim Godoy, R. Joaquim Felipe de Melo, nº 2-33 

CEJA VI Vila São Paulo, R. Sebastião Ferraz da Costa, quadra 04 

CEJA VII Núcleo Edson Fco. da Silva, R. Profª Floripes S. de Souza, nº 
8-1 

CEJA VIII Jardim Eugênia/Santista, Rua Paraguai, nº 1-56 

CEJA IX Núcleo Fortunato Rocha Lima, Rua Alcino Pinheiro Chaga, nº 
01 

CEJA X Parque das Nações, Rua Augusto Bastazini, nº 3-71 

Fonte: organizado pelos autores (2016) 

 

 

 

 

 

Atualmente a Secretaria Municipal da Educação de Bauru, por 

meio do CEJA, oferece curso presencial atendendo as séries iniciais 

do Ensino Fundamental, gratuito, na modalidade de ensino 

Educação de Jovens e Adultos, para alunos com idade igual ou 

superior a 15 (quinze) anos no início do período letivo. 
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O CEJA funciona em três 

turnos: manhã, tarde e noite, 

conforme necessidade para 

atendimento a demanda escolar. 

As classes localizam-se nos 

diversos bairros da periferia da 

cidade atendendo a demanda de 

alunos que ali residem. As salas 

de aula do CEJA funcionam em 

28 locais da cidade, num total de 

37 classes sendo: 03 classes no 

período da manhã; 08 classes 

no período da tarde e 26 classes 

no período da noite, 17 salas de 

aula funcionam nos Pólos de 

Alfabetização; 13 salas de aula 

funcionam em EMEIs ou EMEFs 

e 07 salas de aula funcionam em 

outras unidades (centro 

comunitário, projetos, igrejas, 

associação de moradores). Este 

número pode ser alterado 

anualmente de acordo com a 

demanda a ser atendida e as 

condições de alocação das salas 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOS EDUCANDOS 

 

A educação de jovens e 

adultos é uma fonte 

disseminadora da inclusão,  na 

busca de uma sociedade mais 

justa e igualitária a todos, sem 

discriminação. No município de 

Bauru, da mesma forma que nos 

demais municípios do Brasil, a 

diversidade está presente nas 

salas de aula de jovens e 

adultos. Há predominância de 

idosos, maioria do sexo feminino 

e com a peculiaridade da 

presença bastante significativa 

de adultos com necessidades 

educacionais especiais e 

deficientes intelectuais. Quanto 

aos jovens, estes também se 

fazem presentes, sendo a 

maioria adolescente, do sexo 

masculino, caracterizados como 

em situação de vulnerabilidade 

social, infratores ou ainda em 

liberdade assistida.  

A Educação Especial, como 

uma modalidade, com caráter 

transversal, abrange todos os 

níveis da Educação Básica. 

Assim na EJA, temos a 

presença de alunos que compõe 

o Público Alvo da Educação 

Especial - PAEE na maioria das 

salas, e principalmente nos 

Pólos nos quais que dispõe dos 

serviços das salas de recursos 

multifuncionais, com professores 

especialistas da área.  
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Esta diversidade exige do 

professor uma prática 

pedagógica que atenda as 

necessidades e expectativas 

desses alunos, que nem sempre 

se resumem apenas em 

aprender a ler, escrever, mas, 

que vão muito mais além, 

buscando espaços para inserção 

social por meio da educação. 

Uma das possibilidades de 

inclusão que o CEJA oferece é a 

alfabetização digital, dando 

continuidade ao curso de 

informática.  

Segundo levantamento feito 

pela equipe do CEJA, cada faixa 

etária tem seus anseios, 

conforme descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Anseios dos Educandos na EJA 

Faixa Etária Expectativas 

Adolescentes Esperam ter segurança no grupo (sala de aula) onde estão 
inseridos, para que ocorra o processo ensino aprendizagem. 

Adultos Esperam que o CEJA supra suas necessidades básicas de 
educação escolar voltada para inserção no mercado de 
trabalho. 

Idosos Buscam a aquisição do conhecimento e a integração social. 

PAEE Esperam integração social e aquisição do letramento. 

Fonte: organizado pelos autores (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da Pesquisa 

Nacional de Amostragem por 

Domicílio - PNAD, pesquisa 

publicada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

(IBGE) (BRASIL, 2007), na qual 

foram pesquisadas 399.964 

pessoas em 147.851 

residências, distribuídas por todo 

o país, indica que 42,7% dos 

adultos que procuraram a EJA 

até 2007 largaram os estudos - o 

que corresponde a mais de 3,4 

milhões de pessoas. Dentre os 

diversos motivos apontados para 

justificar o abandono do curso a 

maioria está relacionada a 

dificuldade de encaixar o horário 

das aulas com o horário de 

trabalho. 
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Tais dados se mostram bastante próximos da realidade do 

município, torna-se latente a necessidade de ajuste das condições 

de oferecimento desta modalidade de ensino de forma que se 

garanta não só o acesso, mas também a permanência do aluno. 

Oferecimento de aulas durante o dia todo e no período noturno, 

flexibilização da presença respeitando-se as condições limitantes 

dos educandos, e, por fim, atenção integral e articulação dos 

conteúdos com os anseios reais dos alunos são condições a serem 

garantidas. 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA EDUCAÇÃO NA VIDA DO EDUCANDO 

 

A educação tem como objetivo primordial a inserção dos 

educandos na sociedade onde nascem e vivem. Esse processo 

ocorreu desde o primeiro momento da configuração da espécie 

humana e continua presente no movimento atual de humanização 

do homem. Esse processo envolve a aquisição, pelo indivíduo, dos 

instrumentos, costumes, normas, códigos de comunicação e 

convivência que as gerações passadas e presente criaram para a 

sua sobrevivência como grupo. É a ação educativa que leva o 

indivíduo a se apropriar destas conquistas da espécie humana, 

habilidades que, fazem dele um humano. Seja nos primeiros anos 

de vida pela socialização primária (educação familiar) e 

posteriormente, pela socialização secundária (na rua, na escola, na 

igreja, no trabalho, pelos meios de comunicação e outros espaços). 

A escola continua sendo o espaço formal privilegiado de 

socialização, principalmente, no processo de apropriação de 

habilidades humanas como a leitura e escrita, e outras demandas 

da sociedade contemporânea. 

Segundo o  Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), 

o percentual da população alfabetizada funcionalmente foi de 61% 

em 2001 para 73% em 2011, mas apenas um em cada quatro 

brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e 

matemática. 
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[...] no mesmo período os dados do INAF indicam que estes 

avanços no nível de escolaridade da população não têm 

correspondido a ganhos equivalentes no domínio das 

habilidades de leitura, escrita e matemática. Somente 62% 

das pessoas com ensino superior e 35% das pessoas com 

ensino médio completo são classificadas como plenamente 

alfabetizadas. Em ambos os casos essa proporção é inferior 

ao observado no início da década. O INAF também revela 

que um em cada quatro brasileiros que cursam ou cursaram 

até o ensino fundamental II ainda estão classificados no nível 

rudimentar, sem avanços durante todo o período (BRASIL, 

2011, p. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A condição de letramento, oportunizada pela escola, configura-se 

como um dos principais fatores que conduzem o homem a sua 

emancipação. Um cidadão emancipado, no teor da palavra, é 

aquele capaz de construir e gerir sua própria história de forma 

independente e autônoma. 

O letramento por sua vez só faz sentido quando a oralidade é 

valorizada, uma vez que  

 

 

[...] a oralidade precede a grafia, mas a traz em si desde o 

primeiro momento em que os seres humanos se tornaram 

socialmente capazes de ir exprimindo-se através de símbolos 

que diziam algo de seus sonhos, de seus medos, de sua 

experiência social, de suas esperanças, de suas práticas 

(FREIRE, 2001, p. 266). 
 

 

 

 

 

 

 

Para além dos conteúdos fundamentais, a questão da 

convivência, da oralidade, da construção coletiva do conhecimento 

e o domínio do registro de suas ideias são os fatores que 

diretamente retratam qual é a função social da escola na vida 

desses educandos.  
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A educação popular entende como necessária para a 

transformação social uma efetiva atuação por parte daqueles para 

quem ela se volta (os oprimidos). Ou seja, a educação popular não 

põe apenas na educação a responsabilidade de mudança social. 

Complementado com as reflexões de Terto e Lopes (2008, p. 6), 

que articulam as proposições de Freire e Saviani: 

 

 

Neste ponto, vemos não um distanciamento, mas sim uma 

aproximação entre educação popular e pedagogia histórico-

crítica, ao passo que esta vê na educação “uma atividade 

mediadora no seio da prática social global” (SAVIANI, 1996, 

p.131), que se inicia e culmina nesta, e que, portanto, - assim 

como a educação popular - valoriza o protagonismo histórico 

das classes populares. Essa atuação visada por ambas as 

propostas só é possível porque, “como atividade mediadora, a 

educação se situa em face das demais manifestações sociais 

em termos de ação recíproca” (p.131), ou seja, “se relaciona 

dialeticamente com a sociedade” (SAVIANI, 2006, p. 66). 
 

 

A proposta da pedagogia histórico-crítica é que o ponto de 

chegada da ação educadora seja a prática social. A educação 

popular também tem como objetivo a atuação do indivíduo na 

sociedade. Assim, a nosso ver, as duas tem a mesma visão do 

“para que” o conhecimento deve servir. Mas, para ambas, como se 

deve iniciar esse processo (educação)? 

 

 

[...] para o educador-educando, dialógico, problematizador, o 

conteúdo programático da educação não é uma doação ou 

uma imposição [...], mas a revolução organizada, 

sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos 

que este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 

1987, p. 47).  
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Quanto a Pedagogia Histórico-Crítica ficou evidenciado o porquê 

de seu nome sintetizado nos estudos de de Gasparin e Petenucci 

(2008, p. 6): 

 

 

Histórico: Porque nesta perspectiva a educação também 

interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua 

transformação. Crítica: Por ter consciência da determinação 

exercida pela sociedade sobre a educação. Esta concepção 

nasceu das necessidades postas pela prática de muitos 

educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e 

tecnicista não apresentavam características historicizadoras; 

faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico sociais 

da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na realidade 

escolar que se enraíza essa proposta pedagógica. 
 

 

 

EIXOS DO CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

Visando cumprir com sua função social e, ao mesmo tempo, 

atendendo a diversidade e especificidade dos educandos, o 

currículo da EJA deverá priorizar três grandes eixos formadores, a 

saber: Cultura, Trabalho e Tempo, e pelo Eixo Articulador Prática 

Pedagógica, conforme descrito na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura Curricular da EJA 

 

 

 

 

 

Fonte: Proposta curricular - 1º segmento de EJA - Ministério da 

Educação 

 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Eixo 1: Cultura Eixo 2: Trabalho Eixo 3:  Tempo 

Eixo Articulador: Prática Pedagógica 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vOiCwt3QAhUJE5AKHaGZC_UQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fsecad%2Farquivos%2Fpdf%2Feja%2Fpropostacurricular%2Fprimeirosegmento%2Fpropostacurricular.pdf&usg=AFQjCNEtOtlt23NO8b3Eb4ANIevxkWabIQ&bvm=bv.139782543,d.Y2I
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vOiCwt3QAhUJE5AKHaGZC_UQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fsecad%2Farquivos%2Fpdf%2Feja%2Fpropostacurricular%2Fprimeirosegmento%2Fpropostacurricular.pdf&usg=AFQjCNEtOtlt23NO8b3Eb4ANIevxkWabIQ&bvm=bv.139782543,d.Y2I
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Em se tratando do Eixo 1, ora denominado Cultura, este 

conceito descrito por Sacristàn adota cultura como manifestações 

que compreendem  

 

 

 
[...] desde a mais sublime música ou obra literária, até as 
formas de destruir-se a si mesmo e as técnicas de tortura, a 
arte, a ciência, a linguagem, os costumes, os hábitos de vida, 
os sistemas morais, as instituições sociais, as crenças, as 
formas de trabalhar (SACRISTÀN, 2001, p.105). 
 

 

O currículo da EJA deverá, necessariamente, estar apoiado no 

resgate e valorização das mais diversas culturas presentes nas 

salas de aula. Valorização essa que extrapola conteúdos mínimos e 

os agrega ao valor social de suas origens de forma que, ao 

compartilhar sua cultura e apropriar-se do conhecimento das 

demais culturas este se constitui como um dos alicerces que 

garante significado e significante para transformação de sua 

realidade. 

Desse modo, pode-se compreender, integrando o currículo:  

 

 

 

 

 
[...] como a porção da cultura - em termos de conteúdos e 
práticas (de ensino, avaliação etc.) - que, por ser considerada 
relevante num dado momento histórico, é trazida para a 
escola, isso é, é escolarizada (WILLIAMS, 1984). De certa 
forma, então, um currículo guarda estreita correspondência 
com a cultura na qual ele se organizou, de modo que ao 
analisarmos um determinado currículo, poderemos inferir não 
só os conteúdos que, explícita ou implicitamente, são vistos 
como importantes naquela cultura, como, também, de que 
maneira aquela cultura prioriza alguns conteúdos em 
detrimentos de outros, isso é, podemos inferir quais foram os 
critérios de escolha que guiaram os professores, 
administradores, curriculistas etc. que montaram aquele 
currículo. Esse é o motivo pelo qual o currículo se situa no 
cruzamento entre a escola e a cultura (VEIGA-NETO, 1995, p. 
44). 
 



Fundamentos Metodológicos 

 

234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o currículo escolar acaba sendo um processo de seleção 

de conteúdos culturais, através dos quais os homens organizam, 

interpretam e atuam sobre a realidade física e social. Os educandos 

apropriar-se-ão de uma série de conteúdos de ensino que as 

organizações e seus agentes educativos consideram relevantes. 

Ressaltando que estes educandos não são sujeitos passivos no 

processo, de reprodução desses conteúdos, mas são atores de 

uma ação compartilhada de negociação e de construção de 

perspectivas intersubjetivas do mundo e da vida.  

O desenvolvimento do indivíduo que se dá através da 

aprendizagem, é o processo de apropriação da cultura do grupo 

social onde ele vive. A mente humana não poderia existir sem a 

cultura, é ela que dá o significado à “realidade” representada pelos 

símbolos.  

 

[...] É cultura que fornece as ferramentas para organizarmos e 

entendermos nossos mundos de maneira que sejam 

comunicáveis. [...] Sem essas ferramentas, sejam simbólicas, 

sejam materiais, o homem não é um “macaco nu”, mas uma 

abstração vazia (BRUNER, 2001, p. 16-17). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Eixo 2 é denominado Trabalho uma vez que o trabalho é o 

centro das relações humanas desenvolvidas ao longo da vida, 

entendendo aqui o trabalho em todas as esferas sociais, seja ele 

formal, familiar, voluntário, remunerado ou não. Concebe-se a ideia 

que o trabalho é fruto da atividade humana intencional e que busca 

adaptar-se às necessidades de sobrevivência do ser humano. 

Entende-se esta dimensão no currículo da EJA conforme já descrito 

por Haddad (2000, p.15) baseado na: 

 

 

[...] necessidade de aproximar a escolarização à realidade 

concreta do mundo do trabalho, não no sentido de antecipar 

propostas   profissionalizantes,  mas  no  de  contemplar   no  
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currículo cotidiano das práticas de trabalho e emprego a que 

são submetidos à maioria dos alunos que frequentam classes 

de EJA.  
 

 

Entretanto, o trabalho pode 

ter uma dimensão de 

emancipação humana do 

domínio das forças da natureza 

e da sociedade, como pode ser 

fator de alienação e exploração 

dos seres humanos. A EJA 

deve, neste contexto, procurar 

dar a sua contribuição de 

possibilitar aos educandos a 

reflexão sobre a compreensão 

do mundo do trabalho pelo 

senso comum, superando-a pelo 

bom senso4. Assim, 

proporcionar ao educando 

construir uma visão mais 

profunda do trabalho em sua 

vida e como poderá conquistar 

um controle maior sobre o 

trabalho individual e coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo trabalho, todavia, o homem se faz homem, modifica a 

natureza, transforma suas condições de vida. Pelo trabalho, 

também, o homem é alienado, subjugado, dominado. Ante 

essas duas faces, qual o papel da escola na tão discutida 

“preparação para o trabalho” em nossa sociedade? 

(FRANCO, 1991, p. 53). 

 

 

Uma possível resposta a esse 

questionamento pode ser dada 

no desenvolvimento de um 

currículo autônomo mediante o 

qual as condições da chamada 

“preparação para o trabalho” 

seja concebida como 

“preparação do homem para o 

trabalho”. 

É relevante no processo 

pedagógico desenvolvido levá-

los a perceber a relação do 

“trabalho com conflito, 

sobrevivência, sofrimento, 

satisfação, realização, 

solidariedade, libertação”. 

(ARRUDA, 2009, p. 294). Essa 

dinâmica transforma o trabalho 

em chave para a interpretação 

do mundo  

 

 

 
 

4 Segundo o Dicionário 
Aurélio da Língua 
Portuguesa, entende-se 
“Bom senso” como 
equilíbrio nas decisões ou 
nos julgamentos em cada 
situação que se apresenta. 
E, no mesmo dicionário, 
“Senso comum” é 
compreendido como um 
conjunto de opiniões ou 
ideias que são geralmente 
aceites numa época e num 
local determinados. 
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Por último, e não menos relevante, o Eixo 3, denominado 

Tempo, está sedimentado no entendimento de que o processo de 

aprendizagem do adulto está vinculado a questão do tempo. Há o 

tempo pedagógico, aquele predefinido pelo educador, no qual estão 

propostos os conteúdos curriculares propriamente ditos e as 

práticas pedagógicas para alcançá-los. Por outro lado, há o tempo 

do educando, o tempo que cada indivíduo dispõe para se apropriar 

desses conteúdos. 

É preciso entender aqui tempo como dinamicidade, como algo 

inacabado, como um homem em constante construção. Segundo 

FREIRE (1979, p.27), 

 

 

[...] o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num 

determinado momento, numa certa realidade: é um ser na 

busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-

reflexão. Pode descobrir-se como um ser inacabado, que está 

em constante busca. Eis aqui a raiz da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, para adaptar o tempo escolar às necessidades 

dos educandos, o currículo deve ser organizado de forma que lhes 

possibilite transitar pela estrutura curricular, de acordo com o seu 

tempo próprio de construção da aprendizagem. O que rege o tempo 

do currículo é o tempo do aluno. 

Em busca da articulação entre Cultura, Trabalho e Tempo está o 

Eixo Articulador do currículo, denominado Prática Pedagógica. 

Este é o responsável por nortear as atividades práticas, a seleção 

do conteúdo programático e sua relevância na formação do 

cidadão; Incorporar os conhecimentos historicamente construídos 

(leitura, escrita, contagem, reflexão) ao cotidiano do educando da 

EJA; Ajustar programas para que se desenvolvam em tempos e 

espaços de aprendizagem flexíveis e variados. Este eixo tem por 

base a ideia de Paulo Freire de que estudar não é um ato de 
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consumir ideias, mas de criá-las. A prática pedagógica de sala de 

aula é o eixo central, articulador que permite essa criação constante 

de ideias. Assim, o processo de estudar, frequentar uma escola 

regular, tem por objetivo transformar as atitudes e a consciência do 

homem. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

É preciso conceber o currículo como instrumento orientador da 

ação pedagógica, de modo que expresse fielmente os interesses 

dos educadores e educandos. Um currículo real, que vá além da 

formalidade burocrática legal, deve oferecer os conhecimentos 

necessários para a compreensão histórica da sociedade; usar 

metodologias que deem voz a todos os envolvidos nesse processo 

e adotar uma avaliação que encaminhe para a emancipação. 

As atividades, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas em 

sala de aula devem estar afinadas e atentas à dinâmica das 

relações sociais para 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] democratizar o saber, a cultura e o conhecimento, bem 

como conduzir o educando a aprender o significado social e 

cultural dos símbolos construídos, tais como as palavras, as 

ciências, as artes, os valores, dotados da capacidade de 

propiciar-nos meios de orientação, de comunicação e de 

participação (ARROYO, 2001, p.144). 

 

 

As ações metodológicas devem centrar-se na diversidade 

cultural presente nas salas de aula compartilhando e sistematizando 

as experiências vividas pelos alunos e estabelecer relações a partir 

do conhecimento que estes detém, para a (re)construção  de seus 

saberes. 

Conforme analisa Sacristàn (1996, p. 34), 
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[...] ao falar de cultura e currículo na escolarização, é preciso 

estabelecer não apenas as relações entre ambos os termos, 

considerando que a cultura diz respeito a conteúdos, 

processos ou tendências externas à escola e o currículo a 

conteúdos e processos internos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma metodologia para as aulas de jovens e adultos não pode 

estar desvinculada da vida humana e seu percurso social. 

Conteúdos acadêmicos historicamente construídos são 

considerados meios para se garantir o acesso ao conhecimento e, 

consequentemente, oportunizar a formação de uma consciência 

crítica de um cidadão que compreende seu tempo, seu espaço e 

seu próprio desenvolvimento humano. 

 

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

Esta proposição avaliativa vai muito além de atender a 

burocracia dos registros escolares por estar focada no sujeito e não 

no produto. É essa nova visão que permite ao educador um olhar 

humanista para com o sujeito que está sob sua responsabilidade 

direta. 

É preciso ter a compreensão de que a avaliação é um meio e 

não um fim em si. Retomando a função social da EJA, entende-se 

que essa população deve atendida enquanto houver demanda, de 

forma que é imprescindível não tornar a avaliação um fator de 

exclusão dos educandos, lembrando que boa parte deles foi 

excluída dos bancos escolares por meio de processos avaliativos 

injustos, pontuais e burocráticos. 

 Acompanhando a concepção de uma metodologia flexível, a 

avaliação também requer uma estrutura flexível que, ao mesmo 

tempo, seja capaz de contemplar a apropriação dos conteúdos 

significativos e respeitar o tempo diferenciado de aprendizagem de 

cada um e não um tempo único para todos.  
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O processo avaliativo não 

pode afastar e nem se contrapor 

a busca em garantir o retorno e 

a permanência desses 

educandos na escolarização 

formal, com a oferta da 

Educação de Jovens e Adultos, 

a permanência e o sucesso do 

educando nos estudos devem 

estar assegurados. 

Neste sentido espera-se que 

a base de sustentação da 

avaliação esteja pautada nas 

etapas de diagnóstico, 

desenvolvimento e ações 

processuais, tendo como foco os 

objetivos previamente definidos. 

Concebe-se o erro como 

indicativo para direcionar a 

prática pedagógica, como 

diagnóstico que permite a 

percepção do conhecimento 

construído e não como forma de 

controle e autoritarismo. 

O professor que busca 

superar o problema da avaliação 

precisa, a partir de uma 

autocrítica: abrir mão do uso 

autoritário da avaliação que o 

sistema lhe faculta, lhe autoriza; 

rever a metodologia do trabalho 

em sala de aula; redimensionar 

o uso da avaliação (tanto do 

ponto de vista da forma como do 

conteúdo); alterar a postura 

diante dos resultados da 

avaliação; criar uma nova 

mentalidade junto aos alunos, 

aos colegas educadores 

(VASCONCELOS, 1994, p.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar e propor um currículo 

para a Educação de Jovens e 

Adultos na atualidade é algo que 

vai muito além de estabelecer 

metas, listar conteúdos, 

metodologias e instrumentos de 

avaliação. É preciso ter em 

mente o cidadão atual que vive 

em uma sociedade urbana, 

ativa, veloz e que exige dele 

condicionantes específicos 

voltados não só para sua 

inserção e manutenção no 

mundo do trabalho, mas, 

principalmente para a sua 

convivência e desempenho dos 

diversos papeis sociais. 

Busca-se aqui traçar um 

currículo que tenha por base um 

princípio       educacional      que  
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valorize a diversidade e 

reconheça os educandos da EJA 

com personalidade, buscas, 

intencionalidades, interesses 

que os difere dos demais 

educandos do sistema de 

educação básica. Assim, o 

processo educativo deve ser 

visto como parte integrante de 

uma práxis pedagógica voltada 

para atender as suas 

necessidades intrínsecas, sejam 

elas individuais ou coletivas 

considerando o perfil e a função 

social da EJA, isto é, definindo 

qual papel assumirá na 

formação da cidadania e na 

construção da autonomia desses 

educandos. 

Busca-se aqui traçar um 

currículo que tenha por base um 

princípio educacional que 

valorize a diversidade e 

reconheça os educandos da EJA 

com personalidade, buscas, 

intencionalidades, interesses 

que os difere dos demais 

educandos do sistema de 

educação básica. Assim, o 

processo educativo deve ser 

visto como parte integrante de 

uma práxis pedagógica voltada 

para atender as suas 

necessidades intrínsecas, sejam 

elas individuais ou coletivas 

considerando o perfil e a função 

social da EJA, isto é, definindo 

qual papel assumirá na 

formação da cidadania e na 

construção da autonomia desses 

educandos. 

O compromisso ora assumido 

deve promover condições de 

desenvolvimento frente a 

cultura, o trabalho e o tempo, 

articulados pela prática 

pedagógica, de forma que se 

torne agente de mudanças 

comprometidas com os 

interesses dos educandos, os 

quais, certamente, buscam uma 

progressiva autonomia com 

participação social, 

especialmente para que se 

reduza a exclusão na qual estão 

inseridos. Não se tem aqui a 

pretensão de finalizar esse 

processo. Um currículo é algo 

vivo e dinâmico que se renova 

dia a dia juntamente com seus 

atores, educadores e educandos 

constroem e desconstroem 

juntos suas dúvidas, suas 

certezas e seus saberes 

humanos e escolares. 

É essa nova visão que 

permite ao educador um olhar 

humanista para com o estudante 
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que está sob sua responsabilidade direta. Em se tratando das 

questões que envolvem a dignidade humana e o respeito ao 

envelhecimento, a educação como direito ao longo da vida deve ser 

garantida também na EJA. 

Neste sentido este currículo se propõe a implementação do 

Projeto “Educação ao longo da vida”, vinculado a todas as salas do 

CEJA, com a proposta de acolhimento e desenvolvimento, voltado 

para todos os adultos, conforme exposto por Ireland (2009, p. 36) 

"Hoje sabemos do valor da aprendizagem contínua em todas as 

fases da vida, não só na infância e na juventude".  

Não menos importantes, os conteúdos temáticos que compõe as 

áreas do conhecimento, estão organizados nos três eixos propostos 

e implementados no Eixo Articulador denominado Prática 

Pedagógica. Estes, por sua vez, devem constar da proposta 

pedagógica do Projeto Político Pedagógico. 

Por fim, reiteramos que o compromisso ora assumido deve 

promover condições de desenvolvimento frente a cultura, o trabalho 

e o tempo, articulados pela prática pedagógica, de forma que se 

torne agente de mudanças comprometidas com os interesses dos 

educandos, os quais, certamente, buscam uma progressiva 

autonomia com participação social, especialmente para que se 

reduza a exclusão na qual estão inseridos. Não se tem aqui a 

pretensão de finalizar esse processo. Um currículo é algo vivo e 

dinâmico que se renova dia a dia juntamente com seus atores, 

educadores e educandos constroem e desconstroem juntos suas 

dúvidas.  
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DE QUAL INCLUSÃO ESTAMOS FALANDO? 

“É possível ensinar a viver? Tudo  

depende de como soe esse ensinar a viver”. 
Carlos Skiliar 

 

 discussão acerca da inclusão, como se propõe inicialmente 

neste texto, terá como caminho o pensar sobre como esta se 

materializa, da sociedade em geral, até a escola, sendo permeada 

pelas políticas afirmativas ao longo da história, as legislações e a 

sua própria prática no campo da educação. Sem a pretensão de 

esgotar as discussões, mas colocá-las em um ponto de vista mais 

crítico e ao mesmo tempo retratar a realidade posta, serão 

esboçados a partir da inclusão, o contexto das suas diversas faces, 

como a educação inclusiva e a educação especial nesta mesma 

perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

1

0 

5 



Fundamentos Metodológicos 

 

246 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando pela inclusão, é 

possível considerar que este 

paradigma é instituído na 

sociedade, nos seus diversos 

lugares, num sentido de 

contrapor a própria exclusão 

social que impede a apropriação 

do capital cultural, 

historicamente construído, pela 

própria sociedade (PADILHA, 

2013). 

No bojo das reflexões que 

propomos aqui, é impossível 

desconsiderar que na base da 

exclusão está o poder e a 

desigualdade social que a 

acompanha. Nessa direção, 

Sawaia (2003) concorda que 

“para a manutenção desta 

ordem legitimada nas 

sociedades modernas [...] a 

desigualdade precisa ser 

administrada. Ou seja, os 

excluídos devem, de alguma 

forma, ser incluídos ou sentir-se 

incluídos” (p. 56). 

Sendo o homem um ser 

histórico, é necessário que a 

sociedade possa mediar a 

apropriação dos instrumentos, 

visto que a subjetividade não 

será produzida a partir de si 

mesma, mas sim pelas 

interações. Se houver a privação 

dos instrumentos objetivados 

pela sociedade aos sujeitos, por 

consequência serão produzidas 

também as limitações, que são 

parte das relações sujeito e o 

meio em que vive (KLEIN; 

SILVA, 2012). 

Nesta mesma perspectiva, 

Klein e Silva (2012) colocam que 

o homem não é somente 

natureza, nem exclusivamente 

social e que as capacidades 

humanas podem ser ampliadas 

por meio da mediação pelos 

instrumentos e recursos, 

construídos na conformação 

histórica. 

Com isso, as lutas afirmativas 

avançam e almejam a 

participação de todos, 

especificamente na educação, 

necessitando assim de um novo 

olhar, sobre seus atores da 

educação (PADILHA, 2013). 

Dessa maneira, estamos 

falando de uma inclusão 

possível, um processo de 

reconhecimento da diferença e, 

para além, de acolhimento do 

que se faz diferente e não 

normativo. Falamos do desafio 

de educar a partir de uma 

concepção de  
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[...] educação plena, significativa, justa, participativa; sem as 

restrições impostas pela beneficência e a caridade; sem a 

obsessão curativa da medicina; evitando toda generalização 

que pretenda discutir educação só a partir e para as míticas 

crianças normais (SKLIAR, 2006, p. 10).  
 

 

Numa perspectiva sócioantropológica, percebe-se que os 

conceitos de normalidade e deficiência são compreendidos como 

fenômenos socialmente construídos, distanciando-se de um modelo 

clínico-terapêutico, que define que a criança vive a partir da sua 

deficiência.  

Ancorados na abordagem histórico-cultural, temos como desafio 

justamente promover a possibilidade de acesso das crianças com 

algum tipo de privação aos significados culturais desenvolvidos pelo 

homem (por questões físicas, cognitivas, sensoriais, sociais), sendo 

fundamental preservar e promover 

 

 

 

  

 

 

as condições mais plenas de acessibilidade e trânsito social 

para crianças potencialmente ameaçadas, pelos seus estados 

individuais, de segregação ou não interação com os 

significados já objetivados culturalmente, e compartilhados 

pelo grupo social (BEYER, 2003, p. 166).  

 

 

Uma educação inclusiva que se relaciona diretamente com a 

afetividade como princípio pedagógico, ou seja, na possibilidade da 

interação face-a-face, significativa, que não pretende controlar as 

emoções para educar, mas desbloquear a capacidade de afetar e 

ser afetado, restabelecendo o nexo entre a razão e a ação, rompido 

pela exclusão e pela disciplinarização (SAWAIA, 2003).  

A autora Angelucci (2011) é enfática ao dizer que a escola, ao 

não promover um processo inclusivo também ensina uma criança: 
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Mesmo trancafiada em seu quarto, ela está aprendendo. E o 

que aprende uma pessoa que chega à adolescência sem 

nunca ter frequentado à escola? Ela aprende, no mínimo, que 

não pertence à escola, que está fora deste campo de direitos 

(p. 219-220). 
 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma intencional as crianças são ensinadas, o que 

remete a pensar que precisa, então se apropriar do que é 

construído no contexto em que vive, por meio das relações com o 

outro, para que possa fazer parte das construções sócio histórica, 

desenvolvendo-se psicologicamente (MEIRA, 2012). 

Desse modo, concordamos com Sawaia (2003) quando propõe 

que  

 

 

nas análises da exclusão e nas propostas de inclusão temos 

de incorporar a questão do sofrimento e da felicidade ao 

conceito de cidadania para orientar o projeto pedagógico. Isso 

exige ações básicas, como combater a discriminação sutil no 

dia-a-dia da escola [...] (p. 62). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nos questionarmos sobre qual educação inclusiva almejamos, 

compreendemos enquanto educadores que podemos viabilizar 

práticas pedagógicas que desbrave a luta pelo reconhecimento do 

direito à diversidade. Contudo, tal reconhecimento coloca em xeque 

a forma injusta, antidemocrática e discriminatória com que a 

sociedade capitalista funciona. É possível falar de inclusão sem 

falar de exclusão? Como (re)pensar o papel da escola nessa 

direção? 

Discorreremos a seguir sobre as concepções que podem 

perpassar a constituição do discurso da inclusão, e que podem não 

estar reveladas, mas que, do nosso ponto de vista, precisam estar 

bastante explicitadas para a constituição da educação inclusiva que 

pretendemos consolidar. 
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O desafio, portanto, está 

posto: como produzir saberes 

capazes de responder às 

demandas do cotidiano escolar 

relacionadas à convivência e 

aprendizagem na diversidade, e 

não acolher as diferenças para 

administrá-las? Como propor 

práticas pedagógicas que 

contemplem outros fazeres e 

outros olhares, que escapem 

àquelas aprendidas, constituídas 

e reproduzidas como práticas de 

ensino ditas de “aceitação às 

diferenças”, e que se coloquem 

como uma escuta atenta aos 

modos como as ações inclusivas 

afetam, de fato, as crianças? 

Diante de tantos fundamentos 

significativos, poderia aqui já 

atenuarmos as discussões, 

porém tanto a literatura quanto 

os relatos das práticas 

educacionais, nos remetem a 

refletir que os nossos anseios, 

ainda são insuficientes ao se 

pensar nas escolas públicas que 

recebem sujeitos educativos, 

com deficiências, por exemplo. E 

mais ainda, esquecendo que 

independente das nossas ações 

que atendam suas necessidades 

ou não, estamos ensinando. 

Afinal, quando nascemos, já 

somos parte de uma cultura 

objetivada, sendo assim, uma 

criança com deficiência precisa 

estar exposta àquilo que a 

sociedade transmite 

(ANGELUCCI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE QUEM ESTAMOS FALANDO? 

“Chamamos ao outro de diferente; 
assim, somos normais”. 

Ricardo B. Ceccim 

 

Elaborar uma proposta de 

uma educação para todos, 

obriga-nos a problematizar, 

ainda, a concepção que temos 

acerca dos sujeitos educativos 

intitulados como público de uma 

educação específica, no caso a 

educação especial, na medida 

que serão justamente aqueles 

que, por características físicas, 

motoras, sensoriais, intelectuais 

- e porque não dizer também 

linguísticas, não respondem ao 

ensino dito “regular” que está 

ancorado na educação inclusiva, 

que por sua vez,  atende a  uma  
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política de “educação para todos”, inclusive para os alunos que 

apresentam defasagens culturais e sociais. Dessa forma, 

consideramos ser necessário refletir sobre o sentido de se justificar 

uma forma especial de entender e produzir uma educação que 

atenda de forma complementar e/ou suplementar, conforme Brasil 

(2008)  e, em alguns casos substitui os serviços educacionais 

comuns, conforme a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da educação inclusiva (BRASIL, 2008), para certos e 

determinados sujeitos. 

Tal preocupação se faz necessária no Brasil atualmente já que o 

país adotou, a partir da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, a 

proposta da inclusão escolar preferencial de alunos com 

necessidades educacionais especiais (BEYER, 2003), como reflexo 

das discussões propostas em 1994, no encontro acontecido em 

Salamanca, Espanha, e que deu origem à Declaração de 

Salamanca, documento cujo marco representou avanços globais 

inequívocos quanto aos projetos político pedagógicos de educação 

inclusiva, sendo a partir de então necessária a reelaboração e 

análise de tais projetos de escolas públicas e privadas para o 

atendimento de novas e diferentes demandas educacionais, na 

educação regular. 

Nessa direção, segundo Beyer (2003) 

 

 

o confronto entre a legislação educacional e estas realidades 

é o sentimento de incompletude, para não dizer impotência, 

das redes de ensino em geral, e das escolas e professores 

em particular, para fazer cumprir esta proposta (p. 9). 
 

 

 

 

 

Isso porque ao pensarmos sobre os sujeitos educativos que 

devem ser atendidos por uma ou outra política educacional 

(educação especial ou educação numa perspectiva inclusiva), 

consideramos que as práticas e propostas pedagógicas alicerçadas 
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nos diferentes níveis de escolarização - da educação infantil ao 

ensino superior, passando pela educação de jovens e adultos - se 

apresentam já bastante cristalizadas, tornando um desafio pensar 

em possibilidades de outros modos de expressão e elaboração de 

conceitos partindo do que pode ser considerado “diferente”.  

Assim, embora saibamos que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), no que concerne à Legislação da 

Educação Especial (Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001), 

apresente em seu artigo 2º a obrigatoriedade dos sistemas de 

ensino de “matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais (NEE) [considerando além dos alunos com 

deficiência, alunos com “transtornos de aprendizagem”, de ordem 

física e “dificuldades de aprendizagem”, de ordem pedagógica, 

como diferencia Ciasca (2003) sejam eles oriundo de questões 

biológicas, sociais ou culturais], o desafio não se esgota, na medida 

em que a escola precisa assegurar as condições necessárias para 

uma educação de qualidade a todos”, mesmo que camuflada sob o 

discurso do “politicamente correto”, identificando possíveis alunos 

com deficiência que apresentam necessidades educativas 

especiais, na tentativa de organizar salas de aula mais homogêneas 

e práticas que contemplem a maioria. 

Percebe-se, portanto, que em meio aos desafios e dúvidas, as 

ações relacionadas à educação inclusiva são resultados “de um 

complexo mecanismo que reúne fatores sociais, políticos, 

linguísticos, históricos e culturais” (SKLIAR, 2006, p. 9). A 

complexidade destes inúmeros fatores fazem com que, voluntária 

ou involuntariamente, nós, profissionais da educação, 

representemos e reproduzamos em nossas salas de aula a ideia 

neoliberal de um mundo homogêneo, compacto, sem variações ou 

fissuras. 

Nesse sentido, ao falarmos de inclusão precisamos, 

inevitavelmente, falar também de exclusão, em um processo 

dialético que carrega ambiguidades (mas não imprecisões), e tem  
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sua origem no final dos anos 60, com a disseminação do princípio 

de normalização, ou seja, de experiências próximas àquelas que 

nós, “pessoas normais” experienciamos, inclusive no que diz 

respeito aos processos de aprendizagem. 

Ao analisarmos as proposições da educação no que se refere a 

uma educação de fato inclusiva e que tenha como prioridade a 

qualidade, como antes anunciado, nos deparamos com o seguinte 

entrave teórico: a questão da heterogeneidade que a educação 

inclusiva assume, em seu contexto histórico e ideológico. Desta 

forma, quem se beneficiaria com a educação inclusiva? 

Por muito tempo esta perspectiva de educação foi atribuída 

exclusivamente às pessoas e alguma deficiência que, não se pode 

negar, constituíram um grupo minoritário que acenou pela garantia 

de direitos educacionais aos que antes eram renegados pelos 

cenários educacionais por serem estigmatizados por um visão 

médica/clínica, pautada em paradigmas de institucionalização, 

suporte e integração. Dessa forma, embora tenha havido uma 

gradativa aceitação e reconhecimento dos direitos das pessoas com 

deficiências, esses foram sendo constituídos sempre sob o viés 

disciplinar médico. Nesse sentido, segundo Beyer (2003),  

 

 

a predominância do paradigma médico não foi exclusividade 

do século XIX, porém atravessou, hegemonicamente, boa 

parte do século XX, e, não é exagero afirmar, que, até hoje, 

isto é, nos primórdios do século XXI, mantém-se a 

dominância da área médica na educação especial (p. 3).  
 

 

 

 

 

 

Ainda de acordo com Beyer (2003), foi mais especificamente no 

final da década de 1970 que o conceito de special educational 

needs (necessidades educacionais especiais) começou a circular 

no contexto educacional, sendo que sua ideia básica “assentava-se 

sobre a necessidade de considerar as práticas de conceitualização 
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das deficiências, provocando 

uma profunda mudança nas 

formas de analisar a 

problemática das pessoas com 

deficiência” (BEYER, 2003, p. 4), 

assim, para além dos critérios 

para identificar quais alunos 

apresentem necessidade 

educacionais especiais, 

dispositivos legais atuais, como 

a alteração da Lei nº 

12.796/2013, que altera o artigo 

58 Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 

2013) determina o público alvo 

da Educação Especial, sendo os 

alunos que apresentam 

deficiência intelectual, 

deficiência visual, deficiência 

física, deficiência sensorial, 

transtorno global do 

desenvolvimento, bem como, o 

aluno com altas habilidades e 

superdotação. 

Desse modo, o paradigma 

clínico-médico começa a dar 

espaço para o avanço do 

paradigma socioantropológico, 

que tem como premissa o 

respeito e a aceitação da 

diferença. 

Contudo, ao considerarmos 

que a prerrogativa da educação 

inclusiva é a oferta de educação 

de qualidade para todos, como 

beneficiar este ou aquele grupo, 

alegando a aceitação das 

diferenças? A esse respeito, 

Omote (2014) pontua que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gerenciamento da diversidade em benefício da coletividade 

é um conceito complexo. Não há uma trajetória linear 

predeterminada para ser seguida. O mérito de cada ação que 

se pretende inclusiva deve ser estimado permanente e 

dialeticamente (p.9). 
 

 

Na realidade, apesar do 

discurso ser confortável, atuar 

frente à heterogeneidade nem 

sempre mostra-se tranquilo (e 

até mesmo, possível), pois os 

profissionais da educação 

“foram ensinados” a ministrar 

suas aulas para “alunos iguais”, 

ou seja, as práticas pedagógicas 

são únicas para um universo de 

cerca de 30 alunos por sala 

(quando     não    mais!),      com  

 

 

 

 



Fundamentos Metodológicos 

 

254 
 

 históricos, interesses e condições biológicas e sociais diversas. A 

esse respeito, segundo Sawaia (2003), 

 

 

para a manutenção da ordem legitimada nas sociedades 

modernas (neoliberalismo), a desigualdade precisa ser 

administrada. Ou seja, os excluídos devem, de alguma forma, 

ser incluídos e sentir-se incluídos. [...] Administrar a 

desigualdade significa, portanto, incluir perversamente e tratar 

apenas de seus efeitos superficiais, deixando de lado as 

causas mais profundas da exclusão, reproduzindo novas 

formas de sofrimento ético-político (p. 56-57).  
 

 

 

 

 

Mas seria, de fato, esse papel disciplinador e “perversamente 

inclusivo” o único que caberia à escola diante do público 

heterogêneo, múltiplo e diverso que vimos apresentando até aqui?

  

DE QUAL ESCOLA ESTAMOS FALANDO AFINAL? 

“Para as instituições educativas, os sujeitos deveriam 
ser compostos dessa dupla qualidade: ser qualquer um 

- isto é, não importa quem for, em termos de identidade: 
é qualquer um e a esse qualquer um que vai dirigido o 

ensino; ser cada um - isto é, trata-se de um sujeito 
singular, específico, em que o ensino se encarnará, se 
fará aprendizagem. Cuidar do outro significará, talvez, 

considerá-lo como qualquer um e como cada um”. 
Carlos Skliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efetivar a educação inclusiva, portanto, consideramos que 

se faz necessário enfrentar as diferenças apresentadas pela 

coletividade como evidenciado, “potencializando todas as crianças 

[público da educação inclusiva] para aumentar sua capacidade de 

agir e de interagir com os outros” (SAWAIA, 2003, p. 58). 

Sob esta perspectiva, a escola como espaço para a elaboração 

de conceitos nas diferenças deve responder aos anseios de uma 

população que busca por ações que abarquem suas necessidades, 
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ou seja, alunos “diferentes”, que 

muitas vezes podem sentir o 

movimento de inclusão quase 

que uma concessão, na direção 

do que Sawaia (2003) 

denominou de “inclusão 

perversa”, ou seja, uma inclusão 

que provoca tristeza, “anulando 

a potência de ação e reforçando 

o sofrimento ético-político” 

(SAWAIA, 2003, p. 58). 

No bojo do que é considerado 

necessidades educacionais 

especiais (implicando em 

diferença tanto nos processos 

de ensinar como nos de 

aprender), encontram-se os 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem (sejam elas 

causadas por fatores biológicos, 

físicos, sensoriais, motores ou 

cognitivos), alunos com 

dificuldades de aprendizagem 

acentuada decorrentes de 

condições sociais desfavoráveis 

- que costumeiramente não são 

contemplados como público alvo 

da educação especial – e ainda, 

alunos com altas 

habilidade/superdotação e 

aqueles considerados com 

transtorno global do 

desenvolvimento. 

Diante das inúmeras 

dificuldades com o trabalho 

educativo neste cenário, não 

podemos esquecer que o 

professor e a professora 

também exige, sem dúvidas, 

ampla formação e inúmeros 

recursos para se efetivar. A 

situação de “desamparo” no qual 

educadores e educadoras 

acabam por se deparar no 

contexto da educação inclusiva - 

seja o desamparo formativo, de 

recursos materiais ou de 

políticas públicas, por exemplo -, 

por sua vez, também “vai 

minando” as possibilidades de 

um trabalho educacional efetivo. 

Contudo, defendemos aqui, 

indo ao encontro do que 

propunha o filósofo Baruch 

Spinosa já no século XVII, que 

“as emoções constituem a base 

da ética, da sabedoria e da 

potência de ação contra a 

servidão, a tirania, a ignorância 

e a superstição, combate que é 

condição da ação coletiva 

democrática” (SAWAIA, 2003, p. 

59). 

Decorre dessa concepção, 

assim, o que defendemos como 

princípio pedagógico para o 

trabalho com as diferenças, e 

com a educação inclusiva de 

fato: “não controlar as emoções 

para educar, mas desbloquear a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos Metodológicos 

 

256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidade de afetar e ser afetado e restabelecer o nexo entre ação 

e razão, rompido pela exclusão e pela disciplinarização” (SAWAIA, 

2003, p. 59).  

E como forma de materialização desta educação, que beneficie a 

todos, faz-se importante também que “[...] na base de todas as suas 

transformações, deveria estar as discussões sobre quais as 

condições de trabalho para que todos possam pertencer com 

dignidade ao espaço escolar, especificamente e ao campo dos 

direitos, em geral”, afirma, Angelucci (2011, p. 220). Não 

corroborando somente com as ideologias capitalistas de exclusão, 

uma vez que a educação no âmbito escolar é condição inevitável 

quando se pensa na mediação e assim o sujeito educativo poder se 

apropriar dos saberes sistematizados pela escola, num movimento 

escolar e social (MEIRA, 2012). 

 

 

Deste modo, acreditamos que a educação inclusiva 

comprometida com os processos de aprendizagem 

daqueles que são objeto de uma educação considerada 

“para todos” ou “especial”, precisa incorporar a questão 

do sofrimento e da felicidade ao conceito de cidadania 

para orientar seu projeto pedagógico.  

 

 

Portanto, concordamos com Sawaia (2003), quando a autora 

afirma que, para tanto, ações básicas são exigidas, como o 

combate à discriminação sutil no dia-a-dia da escola e o trabalho 

com as experiências realmente afetivas, que podem potencializar a 

capacidade dos alunos “com deficiências” e “sem deficiências” a 

ultrapassar as próprias condições de existência. 

Esta é do nosso ponto de vista, a finalidade última da educação 

potencializadora. 
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AVANÇOS NA EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO DE BAURU, NA PERSPECTIVA OU CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Bauru no contexto da Educação Inclusiva1  

 

A título de exemplificar os 

movimentos necessários para os 

avanços da educação em nosso 

município, no que tange a 

educação inclusiva, por meio de 

seus serviços, um breve e 

recente histórico, vem 

demonstrar estas mudanças, 

bem como as compreensões 

frente ao que seja a educação 

especial como modalidade 

perpassando a educação regular 

e sua natureza prática. 

A partir do ano de 2005, a 

Divisão de Educação Especial 

passou a ser responsável pela 

implantação da Educação 

Inclusiva no Sistema de Ensino 

do município. Desde então, os 

serviços foram ampliados, tanto 

no que diz respeito ao número 

de alunos atendidos, quantidade 

de professores e cuidadores 

quanto aos encaminhamentos 

para serviços de apoio 

especializado na área da saúde. 

Vale ressaltar que a formação 

dos profissionais da Divisão da 

Educação Especial (professores 

e cuidadores) ocorre de forma 

continuada no oferecimento de 

diversos cursos da área. 

Atualmente, os serviços de 

Educação Especial, são 

realizados por meio do 

atendimento em Salas de 

Recursos do Ensino 

Fundamental e na Educação 

Infantil na modalidade de 

itinerância (estas categorias de 

atendimentos serão 

apresentados no texto de 

Diretrizes Gerais para a 

Educação Especial e Inclusiva, 

neste mesmo documento) 

Assim, acatando as Leis 

Federais e Estaduais, o 

município de Bauru estruturou o 

Serviço de Educação Especial 

para atender às necessidades 

das unidades escolares com 

alunos com deficiência, com 

auxílio de profissionais 

qualificados  e  implantação  de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 A Educação Especial no 
Município de Bauru (SP) 
existe há pelo menos três 
décadas. Inicialmente, os 
professores da Educação 
Especial atuavam 
exclusivamente por meio de 
cessão às entidades 
conveniadas com a 
Prefeitura Municipal. 
Ficavam encarregados da 
gestão profissionais das 
Divisões de Ensino 
Fundamental e Educação 
Infantil cuja formação não 
atingia a especificidade da 
área. Na ocasião, o 
paradigma de atendimentos 
às pessoas com deficiência 
era de “oferta de serviços”. 
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salas de recursos e itinerância, disponibilizando materiais 

adaptados e adequados. Mais recentemente, no ano de 2011 o 

município criou o cargo de Agente Educacional - cuidador de 

crianças, jovens, adultos e idosos. 

 

 

O processo de avaliação e intervenção dos professores especialistas inclui 

atividades específicas assim sistematizadas: 

 Identificação das potencialidades e necessidades educacionais do aluno 

(avaliação pedagógica); 

 Estudo sócio-familiar, incluindo entrevista com a família (estudo de caso); 

 Encaminhamento para instituições conveniadas para avaliação e intervenção 

da equipe multidisciplinar (médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, Terapeutas 

Ocupacionais etc..); 

 Elaboração de recomendações em um plano individual de intervenção, 

estabelecendo metas, prioridades e procedimentos aplicáveis a cada caso; 

 Avaliação e acompanhamento do aluno no ambiente escolar e apoio e 

orientação ao professor do ensino comum, verificando os resultados 

alcançados e formulando novas recomendações se for o caso. 

 Orientações sempre que houver necessidade junto ao professor especializado 

ou profissionais encarregados da reabilitação do aluno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento de metas e estratégias educacionais deve ser 

feito em conjunto pelo professor do ensino comum e professor 

especialista, considerando as possibilidades e necessidades do 

aluno. Deve ainda conter atividades e situações funcionais e 

produtivas para a vida da criança, favorecendo seu 

desenvolvimento psíquico. Cabe ressaltar que o trabalho 

colaborativo entre professor do ensino comum e professor 

especialista é fundamental, uma vez que possibilita, de acordo com 

Capellini, Zanata e Pereira (2012), que cada professor com sua 

experiência, auxilie nas resoluções de problemas mais sérios de 

aprendizagem e/ou comportamento de seus alunos. 
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O compromisso de toda a equipe da unidade escolar 

 

A Educação é direito fundamental que deve ser assegurado a 

todos, sem distinção. A escola se caracteriza como espaço 

democrático de convívio coletivo, que deve primar pelo acesso 

incondicional de todos à interação social e apropriação dos 

conhecimentos historicamente construídos. Nesse contexto, a 

educação dos alunos com deficiências não é responsabilidade 

exclusiva dos profissionais da Educação Especial, devendo a 

equipe escolar organizar-se para dar respostas pedagógicas às 

necessidades dos mesmos. 

De acordo com Leite e Martins (2012, p.18), “a transformação da 

escola em um ambiente que favoreça um processo educacional 

inclusivo exigirá esforços de todos os profissionais que nela atuam”. 

Na mesma direção, Omote (2006) pondera que: 

 

 

o planejamento e a construção de ambientes inclusivos 

precisam levar rigorosamente em consideração não apenas a 

ampla diversidade de características, necessidades, 

dificuldades e eventualmente impedimentos que algumas 

pessoas podem apresentar, como também a possibilidade de 

redução de limitação das pessoas (p. 265). 
 

 

Esse processo envolve a tomada de consciência e superação de 

preconceitos e conceitos pré-estabelecidos, o que não configura 

tarefa fácil, mas é vital para abolir atos discriminatórios. 

Vale lembrar que o Brasil é signatário de todas as diretrizes 

mundiais relacionadas à Educação Especial e Inclusiva, sendo elas: 

a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (JOMTIEN, 

Tailândia, 1990), a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e, 

ainda na década de 1990, como forma de avaliar o processo de 

inclusão, inclusive no Brasil, os documentos da Declaração de 

Guatemala (1999), a Declaração de Pequim (2000), a Declaração  
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de Sapporo (Japão, 2003), a Convenção dos Direitos e Dignidade 

das Pessoas com Deficiência (EUA, 2003) e, por fim, a Convenção 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pela ONU 

em 2006. Por esta razão, deve estabelecer diretrizes que 

assegurem uma educação de fato inclusiva que será ratificada 

pelos documentos legais que constituem a instituição escolar, 

dentre eles, o Projeto Político Pedagógico, o regimento escolar, o 

currículo norteador das práticas pedagógicas, os planos de aulas e 

até mesmo o caderno de atividades semanais do professor, sendo 

estes elementos fundamentais na objetivação de um processo 

educacional, que por meio de ações articuladas e coerentes, 

venham materializar as possibilidades de uma educação inclusiva, 

em que todos os alunos possam aprender. 
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Gestão democrática e instrumentos 

de representação: conselhos 

escolares e grêmios estudantis  
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 objetivo deste texto é destacar a importância da organização 

coletiva e democrática do trabalho na escola, evidenciando 

suas relações com a qualidade da educação. 

Para tanto, analisamos a necessidade da gestão democrática 

para o efetivo cumprimento da função social da escola, 

apresentamos algumas possibilidades de trabalho já desenvolvidas 

e apontamos alguns desafios a serem enfrentados para a 

consolidação e ampliação dos espaços de participação na 

educação escolar. 
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO É NECESSÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historicamente no Brasil a 

gestão escolar caracterizou-se 

preponderantemente pela 

utilização de estruturas 

hierárquicas e a burocratização 

das atividades. 

Vários(as) autores(as) que 

vem se dedicando à análise do 

processo de constituição deste 

modelo autoritário de gestão, 

tais como Chauí (1980), Silva Jr. 

(l986, l990) e Paro (l986, 2010), 

identificam sua origem na 

disseminação e consolidação do 

modelo taylorista nos meios 

educacionais. Este modelo, 

bastante influente no Brasil 

especialmente nas décadas de 

1960 e 1970, é baseado nos 

princípios de racionalidade 

administrativa e tem por objetivo 

produzir eficiência e aumento de 

produtividade por meio da 

fragmentação do processo de 

trabalho e da divisão entre as 

esferas da produção e da 

decisão. 

As críticas a esta forma de 

gestão e as lutas pela 

democratização da sociedade e 

da escola, notadamente no 

período pós-ditadura militar em 

nosso país na década de 1980, 

levaram à proposição de formas 

coletivas e participativas de 

organização do trabalho escolar. 

Um marco histórico 

fundamental foi a garantia do 

princípio da gestão escolar 

democrática pela Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 

206, inciso VI. 

Este princípio foi reafirmado 

no artigo 14 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) sancionada em 1996 e 

no Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014) que o apresenta 

como uma diretriz (art. 2º) e 

define como meta a efetivação 

da gestão democrática nas 

escolas públicas no prazo de 

dois anos.  

Entretanto, tais garantias 

legais, ainda que fundamentais, 

não são suficientes para o 

efetivo exercício da gestão 

democrática. É necessário 

atentarmos para o fato de que 

valores e práticas autoritárias e 

centralizadoras ainda estão 

muito presentes em nossas 

escolas.  

Com frequência cada vez 

maior, decisões importantes não 

compartilhadas pelo coletivo 
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escolar tornam-se alvo de críticas contundentes porque esta forma 

de gestão silencia a diversidade de pensamento e de 

posicionamentos e contribui para a constituição de climas de 

ameaça e coerção. Embora este argumento seja absolutamente 

verdadeiro, precisamos ir mais além para compreendermos de 

modo mais aprofundado como a forma de gestão escolar determina 

o modo como a escola cumpre ou deixa de cumprir sua função 

social. 

Em consonância com a Pedagogia Histórico-Crítica, 

consideramos que a escola é a instância socializadora do 

conhecimento historicamente acumulado e a finalidade da ação 

docente se concretiza na tarefa de ensinar e ensinar bem. Neste 

sentido, coloca-se a necessidade de se identificar tanto os 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 

para que se tornem humanos, quanto as formas mais adequadas de 

atingir esse objetivo. 

Para desenvolverem seu papel profissional de modo consistente, 

os(as) educadores(as) devem realizar a mediação entre o(a) 

aluno(a) e os conhecimentos convertidos em conteúdos escolares, 

utilizando metodologias de ensino adequadas que garantam sua 

apropriação. Além de condições objetivas de trabalho e 

remuneração adequadas, esse trabalho do(a) educador(a) exige o 

domínio de uma série de mediações teóricas mais diretamente 

relacionadas ao ensino e também à compreensão da realidade, das 

necessidades e de aspectos do desenvolvimento psíquico que lhe 

permitam entender como os(as) alunos(as) aprendem. Por sua 

natureza e complexidade, este trabalho não pode se realizar de 

maneira isolada. Ao contrário, todos estes saberes devem estar 

articulados e orientados por projetos políticos pedagógicos 

solidamente organizados e consistentes, constituídos coletivamente 

com liberdade e autonomia no interior de relações sociais 

humanizadoras. 

Esta compreensão da natureza e especificidade do trabalho 

educativo   nos  permite   afirmar   que   a   gestão   participativa   e  
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democrática é necessária porque é a única forma de organização 

do trabalho escolar capaz de propiciar condições necessárias para 

a garantia do cumprimento da função primordial da escola.  

 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA É POSSÍVEL 

 

Para que a gestão democrática seja concretizada, faz-se 

necessário a criação e consolidação de canais de participação, bem 

como a estruturação de atividades que estimulem cotidianamente o 

envolvimento do(as) docentes, alunos(as), equipes de apoio, 

famílias e comunidade. 

Neste texto vamos tratar de três instrumentos importantes de 

gestão democrática: as Associações de Pais e Mestres, os 

Conselhos Escolares e os Grêmios Estudantis. 

 

As APMs 

 

A Associação de Pais e Mestres é uma entidade civil formada 

por pais/mães, professores(as), alunos(as) e funcionários(as) da 

escola, (eleitos de forma direta pelos seus pares) regida por um 

estatuto próprio, conforme legislação vigente e diretrizes do 

colegiado da unidade escolar.  

A APM surgiu na década de 1970 e embora representasse uma 

possibilidade de participação da família na escola, historicamente 

teve como responsabilidade quase exclusiva angariar e administrar 

recursos financeiros provenientes de promoções realizadas pela 

comunidade e de convênios firmados com secretarias de educação. 

Em meados da década de 1990, o MEC passou a transferir 

recursos financeiros diretamente para as unidades escolares, de 

acordo com o princípio da escola autônoma, estabelecido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, o Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE). A partir de então a APM assumiu o papel 

de gestora de recursos do PDDE. 
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Nesse modelo, a APM deve decidir, juntamente com o Gestor, 

onde investir os recursos do PDDE, bem como fiscalizar sua 

aplicação por parte da Gestão. Entretanto, nem sempre a APM 

participa de fato da gestão escolar e acaba sendo utilizada como 

recurso burocrático da Gestão. 

 

Os Conselhos Escolares 

 

O Conselho Escolar é um colegiado formado por representantes 

da comunidade escolar – alunos(as), pais/mães, professores(as), 

funcionários(as) de apoio e diretor(a) da escola - e comunidade 

local, com a finalidade de debater, acompanhar e deliberar sobre 

questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras das 

escolas.  

 

 

Os conselhos têm função deliberativa, consultiva, 

fiscal e mobilizadora (BRASIL, 2004a, 2004b). 
 

 

No que se refere à função deliberativa, compete ao conselho 

deliberar, decidir, aprovar e elaborar encaminhamentos de 

problemas escolares; elaborar normas internas da escola sobre 

questões referentes ao seu funcionamento nos aspectos 

pedagógico, administrativo e/ou financeiro e o cumprimento de 

normas dos sistemas de ensino, além de decidir sobre o 

funcionamento geral das escolas, propondo à direção ações a 

serem desenvolvidas.  

No que tange à função consultiva, o conselho pode emitir 

pareceres, aprovados pelo colegiado, acerca de questões 

encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, apresentando 

sugestões ou soluções.  

O conselho escolar tem ainda a competência legal para 

fiscalizar, acompanhar, avaliar e  supervisionar  o  cumprimento  de  
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normas e a legalidade ou legitimidade de ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras (função fiscal) e estimular e 

desencadear estratégias de participação e de efetivação do 

compromisso de todos(as) com a promoção dos direitos 

educacionais, contribuindo para a efetivação da democracia 

participativa e melhoria da qualidade social da educação (função 

mobilizadora).  

 

 

Os Conselhos Escolares são o suporte de Projetos 

político-pedagógicos e para tanto devem considerar 

as necessidades e interesses de cada escola, a 

cultura da comunidade, os conhecimentos 

científicos e as normas e diretrizes do sistema de 

ensino, bem como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fim de darem conta de sua função, os conselhos devem 

debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem assumidos 

coletivamente, contribuindo para a organização do currículo escolar, 

para a criação de um cotidiano de reuniões de estudo e reflexão, 

para a definição de prioridades e para a avaliação do trabalho 

escolar. 

Como em outros órgãos colegiados, as decisões são tomadas 

coletivamente em reuniões marcadas periodicamente. No Conselho 

Escolar, o(a) diretor(a) atua como coordenador(a) na execução das 

deliberações, podendo ou não ocupar a presidência. Os membros 

efetivos são os(as) representantes de cada segmento e é muito 

importante que sejam escolhidos(as) conselheiros(as) 

participativos(as) e comprometidos(as). 

Um conselho forte e atuante precisa ser intencionalmente 

construído e para tanto algumas medidas são necessárias, tais 
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como: a elaboração de um regimento interno de funcionamento, 

organização de calendários, execução e registro em ata de 

reuniões, entre outras. Também é muito importante a realização do 

Curso de Formação para Conselheiros Escolares (BRASIL, 2004c). 

Conselhos Escolares fortalecidos conferem maior legitimidade às 

decisões tomadas e às ações desenvolvidas. 

Como destacam Zonta e Euzébios (2016), os conselhos são 

espaços fundamentais de cogestão das políticas públicas e 

participação popular em prol do bem público. 

Entretanto, cabe ressaltar que as ações do Conselho Escolar 

serão plenamente desenvolvidas somente se forem garantidas as 

participações dos três segmentos (Professores(as), Pais/Mães e 

Funcionários(as)), de maneira democrática e com iguais condições 

e direitos.  

 

 

No conselho, a hierarquia não deve ser considerada, 

pois poderá inibir a participação dos segmentos 

com menor poder. As relações devem ocorrer de 

forma horizontal. 

 

 

Neste sentido, o(a) Gestor(a) e os(as) Professores(as) devem 

assumir uma atitude e responsabilidade pedagógica com os 

segmentos dos(as) Funcionários(as) e Pais/Mães.  

Há a necessidade de uma ação intencional de empoderar tais 

segmentos, quer seja incentivando a participação no grupo, como 

também fornecendo conteúdos e reflexão dos mesmos. 

No que tange às funções mobilizadoras, o Conselho deve 

viabilizar reuniões e assembleias por segmento, de maneira a 

fortalecer e legitimar as decisões de seus(suas) representantes. 

Deve, também, preocupar-se e articular-se com a comunidade onde 

a escola se insere. O Conselho necessita, ainda, articular-se com 

outros Conselhos Escolares buscando a troca de experiências e 

informações. Essa troca de experiência entre conselhos pode se dar  
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através de reuniões setoriais ou 

mesmo a criação de um Fórum 

dos Conselhos Escolares. 

A experiência do Sistema 

Municipal de Educação de Bauru 

em implantar o Fórum dos 

Conselhos Escolares forneceu a 

possibilidade de uma grande 

troca de experiências, a 

conscientização sobre 

problemas mais universais de 

todas as escolas do Sistema, 

bem como a elaboração de 

documentos encaminhados ao 

Gestor Municipal contendo 

elementos de políticas públicas 

de educação, desenhados de 

baixo para cima. 

É importante também 

destacar a aplicação do 

INDIQUE (Indicadores de 

Qualidade da Educação – 

cartilha do Ministério da 

Educação), coordenada pelos 

Conselhos Escolares e aplicada 

em todas as escolas do Sistema 

Municipal de Educação de 

Bauru, viabilizando com isso 

uma avaliação da Unidade 

Escolar, feita de maneira 

democrática. 

 

Os Grêmios Estudantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1985 foi sancionada a Lei 

7.398 que possibilitou 

novamente aos(às) 

secundaristas o direito de se 

organizarem de forma autônoma 

através de Grêmios Estudantis. 

Os Grêmios haviam sido 

proibidos em 1968 pela ditadura 

militar e, em seu lugar, haviam 

sido instituídos os centros 

cívicos de natureza claramente 

repressora.   

Nesta lei, conhecida como Lei 

do Grêmio Livre, os grêmios são 

definidos como entidades 

autônomas representativas dos 

interesses dos(as) estudantes 

secundaristas com finalidades 

educacionais, culturais, cívicas, 

esportivas e sociais. 

Esta conquista também está 

ratificada no artigo 53 da Lei 

8.069 de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) que 

prevê o direito da criança e do 

adolescente à livre organização 

e participação em entidades 

estudantis.
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O Grêmio Estudantil é um órgão colegiado que 

representa os interesses dos(as) estudantes na 

escola e que possibilita reflexões que podem 

resultar em diferentes ações na comunidade 

escolar. É também um espaço de aprendizagem, 

cidadania, convivência e trabalho em equipe.  

 

 

De acordo com o Guia Grêmio em Forma (2005) desenvolvido 

pelo Instituto Sou da Paz, um dos principais objetivos do grêmio 

estudantil é contribuir para o envolvimento dos(as) estudantes nas 

atividades de sua escola, na discussão de seus direitos e deveres, 

no debate sobre assuntos, bem como participação da programação 

e da construção das regras da instituição escolar. 

O Grêmio representa uma das primeiras oportunidades de 

participação organizada para os(as) jovens e tem um grande 

potencial transformador. Entretanto, suas possibilidades necessitam 

ser estimuladas para que não se deixe contaminar por concepções 

conservadoras. 

Como destaca Leles (2007), em boa parte das escolas que 

contam com Grêmios predomina um tipo de participação tutelada, 

ou seja, os(as) alunos(as) participam mas sob condições 

determinadas pela direção e pelos(as) adultos(as) em geral. 

Podemos afirmar, em síntese, que gerir democraticamente exige 

decidir de forma coletiva, dialógica e transparente os rumos a serem 

tomados pelas unidades escolares, utilizando os instrumentos já 

constituídos tais como as APMs, os Conselhos Escolares e os 

Grêmios Estudantis, ou mesmo construindo novas possibilidades de 

ação transformadora.  
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE BAURU 

 

A seguir, vamos abordar o trabalho desenvolvido em duas 

frentes: os Conselhos Escolares e os Grêmios Estudantis. 

 

Os Conselhos Escolares 

 

O Plano Municipal de Educação de Bauru (BAURU, 2012) 

assegura o princípio da gestão democrática e elege os Conselhos 

Escolares como uma das instâncias importantes para a 

concretização das políticas públicas do município. 

Nesta direção, o PME apresenta duas diretrizes fundamentais: a 

articulação entre escola e comunidade para que ambas possas 

conhecer mutuamente características, necessidades e demandas e 

a construção de canais de comunicação e diálogo que resultem na 

melhoria do trabalho desenvolvido pelas escolas. 

De acordo com este Plano, os Conselhos Escolares devem ter 

as seguintes características essenciais:  

 

 

1. Democracia em todas as etapas do processo de trabalho e 

atuação;  

2. Participação ativa nas diferentes instâncias de gestão e 

discussão;  

3. Regularidade e compromisso de participação, de tal modo 

que contribuam para uma continuidade na obtenção de 

informações e no desenvolvimento de capacitações que os 

habilitem a tecerem análises corretas e socialmente 

comprometidas com a realidade local e educacional;  

4. Sensibilidade social e política que os Conselhos sejam 

identificados com um projeto político coletivo nessa área, na 

direção de buscar resultados solidários e positivos à 

comunidade e à escola;  
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5. Que esse processo de participação e formação colabore 

para que os Conselhos Escolares e seus participantes se 

transformem em Agentes Multiplicadores em dois âmbitos:  

a) o das ações diretas, ao participarem das diferentes esferas 

da vida pública e educacional, como representantes 

democráticos colaborativos;  

b) o da formação de seus “herdeiros” para as futuras ações e 

compromissos nesse cenário político-social (pag. 257). 

 

 

Desde 2012, a Secretaria 

Municipal de Educação vem 

desenvolvendo o Programa 

Municipal de Implantação e 

Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, o qual atingiu em 

2016 todas as unidades 

escolares de ensino fundamental 

e educação infantil. 

Este programa atua em várias 

frentes tais como a formação 

dos membros dos conselhos; o 

apoio ao desenvolvimento de 

ações nas escolas, como o 

diagnóstico participativo; o 

acompanhamento e incentivo à 

criação dos conselhos e 

consolidação dos já existentes e 

o estabelecimento de diretrizes 

legais para funcionamento dos 

Conselhos no município 

(ZONTA; EUZÉBIOS FILHO, 

2016). 

Para garantir a constituição e 

consolidação de conselhos 

escolares efetivamente 

democráticos, participativos e 

atuantes nas escolas e na 

sociedade foi implantado em 

2013 o Programa de Formação 

de Conselheiros Escolares 

dirigido a pais/mães, pro-

fessores(as) e funcionários(as). 

Este projeto busca superar 

concepções meramente formais 

e burocráticas, apostando em 

processos de conscientização 

baseados em uma visão 

emancipadora de mundo. Como 

destacam Zonta e Euzébios 

Filho (2016), essa prática da 

democracia participativa é passo 

importante no processo histórico 

de construção de uma so-

ciedade mais justa.  

Como desdobramento deste 

trabalho, em 2014 foi instituído o 

Fórum dos Conselhos 

Escolares, encontro anual no 

qual  todos  os  conselheiros  se  
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encontram para debater ideias e 

pensar em ações articuladas. 

Neste Fórum, foi aprovada na 

plenária, uma carta de 

compromisso com a Gestão 

Democrática, onde foi 

reafirmada no segundo, em 

2015. 

 

Os Grêmios Estudantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2012 a Secretaria 

Municipal de Educação de Bauru 

iniciou em 10 escolas o “Projeto 

Liderança”, que tinha como 

objetivo proporcionar reflexões 

nas escolas sobre o papel 

dos(as) alunos(as) na 

transformação do espaço 

escolar, estimulando-os a 

discutirem os problemas de suas 

escolas com os(as) gestores(as) 

das unidades escolares e 

secretaria da educação  

(CASTRO; ASBAHR, 2013).  

Em 2013, o projeto passou a 

contar com a parceria do 

Departamento de Psicologia da 

UNESP-Bauru e a colaboração 

de docentes da Faculdade 

Anhanguera, redefinindo seus 

objetivos iniciais e buscando de 

modo mais articulado contribuir 

para a efetiva organização 

dos(as) alunos(as) das escolas 

de ensino fundamental, tendo 

em vista a construção de uma 

gestão escolar democrática e 

participativa. 

 

 

Este projeto ancora-se em três princípios teóricos e 

políticos fundamentais: a educação para a 

democracia, a formação da participação política e o 

papel da escola no desenvolvimento do psiquismo 

humano na perspectiva da Psicologia Histórico-

Cultural de L. S. Vigotski. Atualmente são atendidas 

todas as escolas do ensino fundamental de nosso 

sistema municipal. 
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Estudantes do curso de 

psicologia desenvolvem 

atividades do projeto nas 

escolas, atuando diretamente 

com as crianças e adolescentes 

eleitos por seus pares. Em cada 

escola também é definido um(a) 

professor(a) tutor(a), que se 

responsabiliza por fomentar as 

ações de formação dos grêmios. 

Após o processo eleitoral são 

realizadas reuniões mensais 

mediadas pelos(as) 

estagiários(as) de psicologia, em 

que são discutidos o papel do 

grêmio, a função dos(as) 

representantes, o trabalho em 

equipe, os principais problemas 

que a escola enfrenta e o papel 

dos(as) estudantes frente a 

essas questões. Ao mesmo 

tempo, os(as) tutores(as) 

fomentam a organização dos(as) 

estudantes, estimulam e 

orientam as ações realizadas 

pelo grêmio. Como resultado, 

algumas escolas realizam 

assembleias de classe e 

escolares, os grêmios estão 

formalmente constituídos e em 

diferentes unidades escolares 

realizam ações efetivas tais 

como campanhas sociais, ações 

de preservação da escola, 

campeonatos esportivos, entre 

outras (ASBAHR et. al., 2016). 

Um dos desdobramentos 

deste projeto foi a realização dos 

I, II e III e IV Fórum Infanto-

Juvenil do Município, 

respectivamente durante as 

Semanas Municipais de 

Educação de Bauru de 2013, 

2014, 2015 e 2016. Estes 

eventos tiveram por objetivos 

socializar as experiências 

realizadas nas escolas, 

desenvolver ações de formação 

continuada com os(as) 

participantes e refletir sobre 

possíveis atuações futuras. 

Todo este trabalho 

desenvolvido com os Conselhos 

Escolares e Grêmios Estudantis 

indica que o empoderamento e 

desenvolvimento crítico dos(as) 

diferentes atores(atrizes) do 

processo educativo é 

possibilitado por vivências de 

situações de participação 

coletiva, as quais como indicam 

Freitas e Souza (2011/2012) e 

Paro (2000), são fundamentais 

para a formação para a 

democracia. 
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PARA FAZER GESTÃO DEMOCRÁTICA É PRECISO APRENDER 

DEMOCRACIA 

 

Há muitos desafios a serem enfrentados na construção da 

gestão escolar democrática: estruturas de poder arcaicas e 

centralizadoras, desvalorização da escola pública, desinteresse por 

parte daqueles(as) que deveriam ser os(as) principais 

interessados(as), desqualificação dos processos de participação 

política, individualismo, desconfiança em relação a possibilidade de 

participação de atores(atrizes) habitualmente esquecidos(as) pelos 

processos de gestão, especialmente alunos(as), famílias e equipes 

de apoio.  

Todas estas questões precisam ser enfrentadas, mas há uma 

tarefa imediata e urgente: precisamos aprender e ensinar 

democracia. Como construir uma gestão escolar democrática se no 

interior da escola a democracia não se faz presente? 

Se queremos uma gestão democrática e não as formas 

cotidianas de “cidadania” outorgada e sob controle, precisamos 

consolidar os espaços já conquistados e criar muitos outros nos 

quais seja possível viver de fato experiências de participação, 

reflexão e construção coletiva. 

A gestão democrática não pode ser vista como um fim em si 

mesma, mas sim como o verdadeiro ponto de partida para a 

construção de projetos políticos pedagógicos capazes de sustentar 

processos educativos qualitativamente superiores que garantam o 

efetivo cumprimento de sua função social, qual seja, socializar os 

conhecimentos científicos e favorecer condições para o 

desenvolvimento do pensamento crítico das novas gerações. 

Como destaca Meira (2016), a escola pública pertence ao 

público, aos(às) cidadãos(ãs), e o direito à participação de todos(as) 

em processos de gestão democrática deve ser reconhecido e 

respeitado. 
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O papel dos funcionários não-

docentes na educação escolar: uma 

nova cultura  
 

Para início de conversa... 

 

Para ser educador [...] trata-se de reconhecer o direito 
de todos os trabalhadores, jovens ou adultos, não 

apenas de utilizar a escola, mas também de contribuir 
para transformá-la, revolucioná-la, geri-la [...]. 

O capitalismo acostumou-se a viver num sistema em 
que o trabalho manual e o trabalho intelectual tendem a 

negar-se reciprocamente  

(LITTIERI, 1989, p.202) 
 

 

 

Cássia Aparecida Magna Oliveira1 

Meire Cristina dos Santos Dangió2 

 

 

 escola é um locus 

privilegiado de relações 

sociais que se objetivam em 

tempos e espaços definidos, 

sendo desenvolvido, nesse 

espaço, ações intencionais para 

a educação de pessoas. Assim 

sendo, a escola torna-se um 

espaço de educação por 

excelência e todos os que nela 

trabalham, nessa perspectiva, 

tornam-se educadores. A partir 

dessa premissa, cumpre-nos 

indagar sobre o papel a ser 

desempenhado pelos 

funcionários não-docentes na 

educação dos alunos. Para além 

disso, cabe-nos a reflexão sobre 

as especificidades das funções 

educativas desses profissionais 

em articulação com o processo 

de desenvolvimento dos alunos, 

atuando como potencializadores 

do desenvolvimento afetivo-

cognitivo das crianças. 

Reconhecer como educadores 

os não-docentes ultrapassa a 

divisão histórica do trabalho 

atuando como potencializadores 

do                     desenvolvimento   
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afetivo-cognitivo das crianças. Reconhecer como educadores os 

não-docentes ultrapassa a divisão histórica do trabalho intelectual e 

braçal, corroborando para que o conceito de educação ultrapasse 

os limites da sala de aula e encontre o reconhecimento do 

importante papel educativo a ser desempenhado por esses 

profissionais. Nesse intento, o documento de valorização dos 

trabalhadores em educação expedido pelo Ministério da Educação 

e Cultura  MEC (BRASIL, 2004, p. 8), reconhece que: 

 

 

Todos os espaços da escola, além do espaço da sala de aula, 

são importantes espaços educativos. Complementando a 

importante atuação do professor em sala de aula, ocorrem 

significativos processos de comunicação interativa e de 

vivência coletiva que coloca em cena os trabalhadores em 

educação não-docentes que estão atuando nas unidades de 

ensino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa perspectiva dialética de educação precisamos considerar 

a totalidade do funcionamento escolar, entendendo as contradições 

inerentes ao movimento histórico das atividades desenvolvidas 

pelos trabalhadores na escola, bem como, considerar o 

desempenho de cada um em articulação com o objetivo maior 

dessa instituição que é ensinar. Assim sendo, os funcionários não-

docentes são co-responsáveis no processo educativo dos alunos 

quando oportunizam espaços de aprendizagem que buscam auxiliar 

a integralização de todos os discentes, estabelecendo relações 

humanizadoras. 

Outro aspecto bastante importante diz respeito ao trabalho 

efetivo desenvolvido por estes profissionais, visto que a ausência 

desse trabalho acarreta prejuízo ao andamento das atividades 

escolares. Entretanto, pensar apenas na ação praticada por cada 

um deles como atividade-meio não é suficiente à análise do papel 
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dos não-docentes na educação escolar, sendo necessário garantir 

sua participação nas decisões a serem tomadas na escola como 

atividade -fim, de acordo com Virago e Costa (2015, p. 3): 

 

 

Para ser educador é preciso observar o espaço em que atua e 

opinar, sugerir mudanças, fazer críticas construtivas e apontar 

soluções de melhoria da gestão. Isso pode ser feito no espaço 

das reuniões e principalmente na participação e atuação em 

órgãos colegiados como o Conselho Escolar e Círculo de Pais 

e Mestres, importantes órgãos fiscalizadores e deliberativos 

na escola.  

 

 

Para tanto, urge-nos conceber a escola como um espaço 

democrático no qual todos têm direito à voz e vez. Nesse sentido, 

ao participarem da dinâmica estabelecida na escola, os funcionários 

integram-se ao processo educativo, concretizando o processo de 

democratização da escola pública, conforme asseveram os autores 

referidos (2015, p. 1): 

 

 

[...] junto com as mudanças ocorridas no processo educativo 

ao longo das últimas décadas, acarretou uma mudança 

organizacional na forma de gestão da escola, onde a gestão 

administrativa e pedagógica das escolas públicas não se 

concretiza apenas na figura do diretor e sua equipe, mas com 

a colaboração de todos os sujeitos envolvidos no processo 

educativo, ou seja, docentes e não-docentes. Nesse patamar, 

os funcionários de escola passam a ser considerados também 

como educadores, assumindo um papel ativo na gestão 

escolar.  
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Diante do exposto, 

poderíamos nos indagar qual 

seria a intenção de se abordar o 

papel dos funcionários não-

docentes dentro de um 

currículo? O objetivo primeiro 

seria pensar a escolar enquanto 

totalidade a partir de um 

processo dialético constituído de 

partes que dizem respeito ao 

todo.  Para tanto, o engajamento 

ativo de todos os participantes 

do processo educativo se faz 

necessário à totalidade da 

educação escolar, no intuito de 

estabelecer relações 

plenamente humanizadoras no 

ambiente educativo. 

Assim sendo, discutiremos, 

ao longo deste texto, questões 

relevantes ao trabalho dos 

funcionários não-docentes na 

perspectiva democrática de 

educação emancipadora, na 

qual todos devem se inserir 

ativamente para atingir o maior 

objetivo da escola, qual seja: o 

desenvolvimento integral dos 

alunos que por ela são 

formados. Para tanto, iniciamos 

nossas discussões abordando a 

identidade profissional dos não-

docentes frente aos desafios 

postos pelo cotidiano da escola.  

 

IDENTIDADE DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NÃO-

DOCENTE E OS DESAFIOS NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na perspectiva da formação 

de uma nova cultura no 

ambiente escolar em relação à 

identidade dos profissionais não 

docentes, ocorre uma mudança 

significativa na dimensão 

conceitual, bem como nas 

próprias percepções desses 

profissionais sobre a sua real 

contribuição no espaço escolar. 

Essas mudanças vêm sendo 

construídas, tanto do ponto de 

vista teórico quanto do ponto de 

vista das políticas educacionais 

que tratam da vida laborativa, 

como é a preocupação do 

documento “Por uma política de 

valorização dos trabalhadores 

em educação – em cena, os 

funcionários de escola” 

(BRASIL, 2004), que reconhece 

que a escola, seja na sua 

dimensão espacial, seja na 

atuação de todos os seus 

profissionais, tem importância 

social educativa. 
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Ainda, pensando nas suas 

dimensões, é importante 

ressaltar que mais do que 

identificar dimensões é 

evidenciar sua influência na 

construção da identidade 

coletiva, bem como, na 

individual, pois os contextos 

sócio-culturais e institucionais 

atuam na formação do 

pensamento conceitual o que, 

em outras palavras, significa 

dizer que as práticas sociais em 

que uma pessoa está inserida 

influenciam o modo de pensar 

dessa pessoa (LIBÂNEO, 2005). 

Com isso, dois movimentos 

inicialmente devem ser 

colocados em pauta ao se falar 

da nova cultura a ser construída 

em relação à identidade dos 

funcionários da educação não-

docentes, sendo a política de 

valorização (BRASIL, 2004) que 

zela pelo bem estar, adequação 

de atribuições num processo 

dinâmico e de formação e 

valorização salarial, bem como 

os avanços conceituais 

educacionais, tratados na 

literatura e que, neste momento, 

estão sendo pensados e 

repensados no espaço escolar, 

na tentativa de inserir esses 

profissionais na essência 

educativa, como educador, sem 

perder de vista a sua função, na 

perspectiva da gestão 

democrática participativa.  

Entre esses dois movimentos 

e a defesa da sua 

indissociabilidade, estão 

debruçados os desafios da 

escola, na perspectiva 

humanizadora educativa, a fim 

de alcançar os objetivos da 

instituição (TROJAN, TAVARES, 

2016). 

Observando, então, a escola 

como uma organização social, 

onde todos devem participar do 

seu projeto pedagógico é 

importante transpor também o 

conceito em que se pensa que a 

escola é regida apenas pela sua 

administração, todos devem 

participar ativa e críticamente, 

numa atividade conjunta 

(LIBÂNEO, 2005; OLIVEIRA, 

TOSCHI 2012). 

Nas ideias citadas, podemos 

observar um endosso, por parte 

das políticas educacionais, 

conforme documento do MEC 

(BRASIL, 2004, p. 20): 
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[...]os princípios que sustentam e fundamentam a constituição 

das identidades dos trabalhadores em educação – 

funcionários de escola, encontram-se estreitamente 

relacionados à concepção do ambiente escolar como espaço 

democrático de formação integral e cidadã e à reconstrução 

do fazer pedagógico como prática coletiva de trabalho e 

convivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento das políticas 

educacionais de valorização dos 

funcionários da educação não-

docentes apresenta avanços 

recentes. Entretanto, os 

funcionários, em suas funções 

do dia a dia, seja em secretarias 

da escola, como inspetor, setor 

de limpeza, cozinha, muitas 

vezes não são percebidos no 

processo educativo, ainda que 

suas atividades estejam 

intrinsicamente ligadas. Como 

exemplo podemos descrever 

uma briga no pátio da escola, 

em que o funcionário cumprirá o 

seu papel na tentativa de mudar, 

naquele momento o 

comportamento dos alunos que 

estão brigando. Outro exemplo a 

ser pensado, pode ser em 

relação aos funcionários da 

secretaria que ao tratar com a 

vida dos professores e dos 

alunos, se envolvem no 

processo, a fim de manter a 

organização da escola 

(NORONHA, 2009). 

Ainda de acordo com este 

autor, no universo real da 

escola, em que os funcionários 

precisam agir como profissionais 

da educação, os marcos legais 

para estes avanços, precisam 

ser mencionados. A lei nº 

12.014/2009 (BRASIL, 2009), 

que trouxe efeitos práticos sobre 

a categoria, regulamentando a 

primeira parte do parágrafo 

único do art. 206 da Constituição 

Federativa do Brasil de 1988 e 

também por meio da alteração 

do artigo 61, da LDB, (1996), 

que não dispunha claramente 

sobre a identidade dos 

profissionais da educação, 
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passando a apresentar o reconhecimento dos funcionários de 

escolas como profissional da educação escolar, desde que 

devidamente habilitados, na formação. Promovendo assim também, 

a formação de cargos dentro do ambiente escolar e incentivos para 

formação técnica e no ensino superior. 

 

 

A ação educativa dos funcionários está, pois, ligada a sua 

identidade e seu pertencimento à comunidade escolar, 

incluída na sua participação no projeto político pedagógico da 

escola, vinculada aos processos de profissionalização como 

política pública de valorização (MELLO, 2009, p. 395). 

 

 

O movimento dos novos conceitos educacionais, tratados na 

literatura, avança na perspectiva da formação deste profissional na 

essência educativa como educador, sem perder de vista a sua 

função. Esse movimento passa então a ser emergente, 

principalmente no enfoque da gestão democrática participativa, que 

traz como maior significado, a participação crítica de todos os 

envolvidos no processo escolar. 

Esse movimento conceitual, de acordo com Nascimento (2009, 

p.375), refere-se à “[...] promover um deslocamento conceitual do 

trabalho na escola, para o trabalho pedagógico na escola”, em que 

os funcionários precisam tornar-se educadores de saberes, de 

atitudes e de novos valores, devendo-se, conforme o mesmo autor, 

respeitar “[...] as estratégias pedagógicas, a pluralidade cultural e a 

multiplicidade de interesses de saberes existentes na comunidade 

escolar” ( NASCIMENTO, 2009, p.387).  

Ao utilizarmos o termo pedagógico, é importante ressaltar que 

seu sentido está para além da sala de aula, fazendo parte do 

espaço escolar como um todo. Torna-se fundamental, nessa visão, 

a importância do trabalho  nas demais dependências da escola, 

sendo considerado por Nascimento (2009), os espaços da gestão, 

pois   ali   estão    representados    toda   a    comunidade    escolar.  
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Nesses espaços se concretizam também o projeto político 

pedagógico da escola, por meio da infra-estrutura e do meio 

ambiente, em que conhecimentos da manutenção e conservação 

perpassem pela relação do espaço com as práticas pedagógicas. 

Dessa forma, o espaço pedagógico da alimentação, nessa 

perspectiva, deve, por exemplo, ser concebido não somente como 

espaço de distribuição de alimentos, mas sim como extensão do 

desenvolvimento de hábitos alimentares mais saudáveis, efetivando 

o papel da escola frente as problemáticas sociais, como por 

exemplo, a obesidade. 

Se a escola, então, tem como fim ser democrática, a gestão, 

precisa estar centrada nesse processo, promovendo formação para 

que os funcionários possam avançar na apropriação dos conceitos, 

em busca de uma transformação. Para isso, precisam estar claros 

na escola os objetivos, a fim de se estabelecer relações e 

possibilidades para atingir os elementos sociais da educação, por 

todos (PARO, 2007). 

Com isso, deve-se então pensar na formação dos funcionários 

da educação não-docentes, seja externo à escola ou mesmo dentro 

da escola para que eles venham ter consciência dos movimentos 

que o cerca no ambiente escolar, efetivando sua participação 

(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2012). Considerando, então,  a 

mudança conceitual  do trabalho pedagógico na escola, isso 

requererá a formação específica de todos os profissionais, docentes 

e não-docentes. Para tanto, os órgãos responsáveis pela formação 

continuada deverão oferecer cursos de atualização profissional, 

bem como, cursos destinados a áreas afins.  

Ambos os movimentos de formação e participação, necessitam 

ser  valorizados e colocados numa dinâmica dialógica, a fim de 

“ouvir” os funcionários da educação não-docentes, promovendo 

assim, um ambiente de aprendizagens colaborativas e interativas, 

que considerem todos os integrantes da escola protagonistas do 

processo educativo. Sob o ponto de vista do trabalho pedagógico 

compartilhado, Grasmci (1981, p. 13) afirma que: 
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[...]criar uma nova cultura não significa apenas fazer 

individualmente descobertas 'originais'; significa também, e, 

sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, 

'socializá-las' por assim dizer; transformá-las, portanto, em 

base de ações vitais, em elemento de coordenação e de 

ordem intelectual e moral. 

 

 

Nessa perspectiva, a escola apresenta expectativas em relação 

à natureza atitudinal dos funcionários não-docentes, sendo que a 

participação ativa de cada funcionário torna-se condição sine qua 

non diante da nova organização democrática da escola. Para 

refletirmos um pouco mais sobre esse assunto, adentremos ao 

próximo item. 

 

 

 

AUTONOMIA NA ATUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NÃO-

DOCENTES: EXPECTATIVAS DA ESCOLA FRENTE À SUA 

NATUREZA ATITUDINAL 

 

Talvez ainda seja necessário pensar, pelo menos nessa 

discussão, num último movimento em relação aos funcionários não-

docentes, quanto às suas atitudes frente aos novos conceitos de 

sua participação. Diante das novas premissas, percebe-se que a 

escola ganha nesse momento, como elemento indagador, uma 

expectativa de como deve ser as atitudes dos funcionários não-

docentes frente às situações do dia a dia da escola, pensando no 

coletivo e não mais, unicamente, em sua função inicial. Para tanto, 

o funcionário não- docente necessita ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

O domínio dos conhecimentos necessários para qualquer 

atividade profissional, bem como a possibilidade de discussão 

e participação no  processo  de  elaboração  e execução  do  
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projeto político-pedagógico de cada escola, passa pela 

possibilidade de um domínio das linguagens utilizadas na 

elaboração da legislação e das políticas educacionais que 

definem a direção e as condições de realização da educação 

escolar: é fundamental para democratizar o debate e a 

participação efetiva dos diferentes segmentos envolvidos 

(TROJAN, TAVARES, 2016, p. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se de um lado a escola 

precisa repensar sua 

manifestação prática da gestão 

democrática, na reorganização 

escolar, superando a dicotomia, 

entre trabalhos intelectuais 

(professores) e trabalhos 

manuais (funcionários), 

aumentando o diálogo entre os 

setores sociais existentes dentro 

da escola, os funcionários 

precisam ainda, num processo 

gradual de profissionalização, 

também se responsabilizarem 

pelas transformações sociais na 

escola. Nem sempre, os 

envolvidos, no processo, no 

caso os funcionários não-

docentes, se dão conta da 

dimensão ou sentem-se 

preparados, para assumir, junto 

à escola, o processo educativo. 

Por exemplo, coloca Moraes 

(2009, p. 401), 

 

 

As merendeiras, em geral, continuam preparando e 

distribuindo alimentos, como se não fossem também 

responsável pela educação alimentar dos alunos; o pessoal 

da secretaria manipula os registros de avaliação e se 

relacionam com os pais e alunos de forma burocrática; os que 

atendem em bibliotecas, laboratórios e informática costumam 

estar mais atentos aos equipamentos e tecnologias do que à 

inclusão dos estudantes na cultura e comunicação; os que 

trabalham na conservação e limpeza das escolas voltam-se 

mais para as tarefas rotineiras, sem se responsabilizar pela 

transformação das escolas e de seu entorno em espaços 

educativos. 
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Seria importante, então 

pensar, que de meros 

cumpridores de tarefas, são 

chamados agora, conforme 

Nascimento (2009), de 

educadores, expostos às 

necessidades do ambiente, em 

que precisa buscar maior 

autonomia e consciência sobre 

seus atos de competências 

específicas e de participação no 

processo educativo. Assim, de 

acordo com a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) 

cada profissional não-docente 

na escola tem o dever de 

desempenhar atitudes 

educativas, tendo como 

exemplo, o cuidador de escola 

que tem como função essencial 

auxiliar o aluno com deficiência, 

corroborando à inclusão escolar 

(BAURU, 2013 p. 1); também 

outros profissionais 

desempenham funções 

educativas que constam em 

seus CBOs, o inspetor de alunos 

deve orientar os alunos quanto 

à atrasos, às normas da 

Unidade Escolar e à 

manutenção da limpeza da 

escola (BAURU, 2013, p. 1, grifo 

nosso), o trabalho da 

merendeira deve contribuir para 

bons hábitos alimentares, o 

secretário de escola deve 

colaborar e participar de 

atividades que envolvam a 

comunidade (BAURU, 2013 p. 

1), o servente de escola deve 

auxiliar nos cuidados dos alunos 

e nas atividades escolares 

(BAURU, 2013 p. 1); dentre 

outras atribuições. 

Dessa forma, o que se intenta 

na concepção da escola 

democrática é a integração das 

ações de todos envolvidos no 

processo educativo, é a ideia de 

práticas compartilhadas que 

instrumentalizem a todos para o 

pleno desenvolvimento humano, 

tanto dos alunos como 

elementos principais do espaço 

escolar, quanto dos funcionários 

docentes e não-docentes no 

bom desempenho de seus 

papeis. 

Enfim, para a efetivação de 

uma nova missão, nas 

transformações da escola e a 

tomada de consciência da 

natureza de atitudes, é 

imprescindível que gestão, 

funcionários docentes e 

funcionários não-docentes 

articulem os movimentos aqui 

destacados, no intuito de se 

estabelecer as contribuições dos 

papeis   na   escola,   não   mais  
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como setores estanques, e sim num processo de formação 

permanente, em que se promova condições objetivas para os 

funcionários não-docentes possam cumprir o seu papel de 

educador no espaço escolar, eis o motivo primeiro desse texto 

integrar  uma proposta curricular. 
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Sexualidade e questões de 

gênero  
 

 
 

“Por que os dedos murcham quando estou no banho? 
Por que as ruas enchem quando está chovendo? 

Quanto é mil trilhões vezes infinito? (...) 
Por que o fogo queima? Por que a Lua é branca? 

Por que a Terra roda? Por que deitar agora? 
Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? 

Por que você se pinta? Por que o tempo passa?” 
(8 anos, Adriana Calcanhoto) 

 

 

 

 

 

 

Marcela Pastana 

Sandra Elena Sposito 

 

 

 curiosidade, a imaginação, o desejo de aprender, o prazer em 

conhecer e o envolvimento na busca por compreender mais 

sobre diferentes temas são aspectos do desenvolvimento infantil 

muito importantes para a educação escolar, valorizados e 

estimulados pelas práticas educativas.  

São muitos os contextos em que os aprendizados podem 

acontecer: nas relações familiares e outras relações sociais; nos 

jogos e brincadeiras; com os livros infantis, os programas 

televisivos, os filmes, as músicas e outros materiais midiáticos; nas 

relações, conteúdos e práticas escolares... Entre as diferentes 

instâncias educativas, a escola tem uma responsabilidade 

fundamental:     é     o     espaço    destinado    à    transmissão   de  
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conhecimentos científicos, 

artísticos e filosóficos, por meio 

de atividades planejadas e 

embasadas por princípios 

pedagógicos, com a utilização 

dos recursos e procedimentos 

mais adequados para que as 

relações de ensino e 

aprendizado contribuam para a 

formação e para o 

desenvolvimento integral dos 

alunos e alunas. 

Na música “8 anos”, de 

Adriana Calcanhoto, são 

cantadas diferentes perguntas 

de um garoto chamado Gabriel, 

ilustrativas do quanto são 

diversas as curiosidades 

presentes nas experiências 

infantis diante do instigante 

desafio de conhecer mais sobre 

o mundo. Nos trechos que 

apresentamos, há dúvidas sobre 

a chuva, o fogo, as cobras, a 

maquiagem a Lua, a rotação da 

terra, o embaçar do vidro, o 

enrugar dos dedos, o passar do 

tempo, a hora de dormir... Na 

mesma canção, Gabriel faz 

outra pergunta: “por onde os 

filhos saem?”. 

Escolhemos a música “8 

anos” para abrir nosso texto 

sobre sexualidade e questões de 

gênero no Ensino Fundamental 

com a proposta de promover a 

reflexão sobre o importante 

papel que educadoras e 

educadores têm para o 

aprendizado e o 

desenvolvimento das crianças 

que nos procuram com suas 

interrogações. As respostas e 

explicações que lhes damos 

podem contribuir tanto para inibir 

a vontade de saber quanto para 

potencializar o interesse pelo 

conhecimento e ampliar a 

compreensão sobre os mais 

variados temas - entre eles, a 

sexualidade e o gênero.  

“Como são feitos os bebês?”; 

“O que é sexo?”; “Por que meu 

corpo não é igual ao do meu 

irmão?”; “Por que meninas usam 

vestido e meninos não?”; 

“Nossas vizinhas são 

namoradas?”; “Por que crianças 

não beijam na boca?” são 

exemplos de dúvidas que, com 

frequência, ao invés de 

receberem explicações e 

esclarecimentos, geram reações 

evasivas, de constrangimento, 

ou mesmo de condenação. Por 

isso a reflexão é tão importante: 

o que faz com que as 

curiosidades das crianças sobre 

sexualidade e sobre gênero 

sejam comumente tratadas com 

uma postura diferente? 
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Há geralmente desconforto ao se discutir sexualidade e para que 

este seja melhor compreendido, é necessário considerarmos como 

o silenciamento, as proibições e repreensões fizeram parte das 

experiências de muitas pessoas. A associação entre sexualidade, 

culpa e vergonha é construída por meio de práticas educativas 

repressivas, que fazem com que o desejo de aprender seja visto 

como algo errado, condenável e mesmo sujo e destrutivo (LOURO, 

1997; PASTANA; MAIA, 2014; SILVA, 2007). 

Identificar como tabus, silenciamentos, proibições e outras 

práticas repressivas referentes à sexualidade fizeram parte da 

própria história é um movimento importante para o reconhecimento 

de que é possível construir práticas educativas diferentes, nas quais 

possa ser transmitida a compreensão de que a sexualidade é 

vinculada à saúde e à expressão de direitos (FURLANI, 2011; 

MAIA, 2005; RIBEIRO, 2008; SILVA, 2007). Por isso, o exercício de 

cada educador(a) de refletir sobre a própria história e sobre como o 

aprendizado sobre sexualidade e gênero foi construído por meio 

das próprias experiências é um movimento fértil para que práticas 

repressivas não sejam reproduzidas acriticamente, contribuindo, 

assim, para uma postura educativa que promova uma compreensão 

mais abrangente, saudável e positiva sobre a sexualidade.  

Neste capítulo temos como objetivo abordar como a sexualidade 

e as questões de gênero são importantes conteúdos educativos as 

discussões serão organizados a partir dos seguintes tópicos: 1. O 

que é sexualidade; 1.1. A sexualidade como conteúdo educativo; 2. 

Questões de gênero; 3. Valorização das diferenças e enfrentamento 

aos preconceitos como conteúdos educativos e 4. Prevenção à 

violência sexual na infância.  

 

1 O QUE É SEXUALIDADE? 

 

Sexualidade é um conceito amplo, que abrange como as 

pessoas experienciam e significam seus corpos, prazeres, 

relacionamentos, fantasias e desejos e envolve a expressividade 
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humana, a vivência dinâmica 

dos afetos e as múltiplas formas 

de ser, sentir, desejar e se 

relacionar. Para a compreensão 

sobre a sexualidade, é 

importante que sejam 

consideradas as influências e 

inter-relações entre fatores 

culturais, históricos, sociais, 

biológicos e subjetivos.  

Algumas das expressões 

frequentes da sexualidade entre 

criança no cotidiano escolar são: 

o desejo de conhecer sobre o 

próprio corpo e sobre as 

próprias sensações; a 

curiosidade sobre as diferenças 

entre as características do 

próprio corpo e do corpo de 

outras crianças, entre as 

características dos corpos dos 

meninos e dos corpos das 

meninas e também entre as 

características dos corpos das 

crianças e dos corpos de 

adolescentes e adultos; as 

dúvidas em relação às práticas 

culturais de divisão entre 

meninos, meninas, homens e 

mulheres; a vontade de saber 

sobre como ocorre o 

nascimento, a amamentação, o 

parto, a gestação, a concepção 

e outros processos relacionados 

à reprodução; o interesse em 

questões como diferentes 

formas de relacionamentos 

afetivos e configurações 

conjugais e familiares (por 

exemplo dúvidas sobre como se 

formam os casais entre homens 

e mulheres, entre homens e 

entre mulheres); as questões 

suscitadas pelo acesso a 

conteúdos sobre o corpo, sobre 

o sexo e sobre os 

relacionamentos em materiais 

midiáticos (FURLANI, 2011; 

MAIA, 2005; PASTANA; MAIA, 

2014; SILVA, 2007). Ao 

reconhecermos as expressões 

que ocorrem entre as crianças 

podemos identificar temas a 

serem abordados de forma 

planejada e em uma linguagem 

acessível aos alunos e alunas, 

com a transmissão de conteúdos 

científicos relacionados aos 

objetivos educativos que 

buscamos alcançar.  

Colocar em pauta a 

sexualidade como relacionada 

ao processo de socialização das 

crianças e adolescentes implica 

em trazer para a arena 

pedagógica questões que 

envolvem os relacionamentos, 

desejos, prazeres, além de jogos 
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de poder, formas de envolvimento e padrões de gênero. Tais 

aspectos são fundamentais no cotidiano escolar para meninos e 

meninas. Por isso, é importante que sejam inseridos como 

conteúdos educativos, ocupando um espaço constante e transversal 

nas disciplinas.  

Associar as práticas sexuais e reprodutivas à metáforas 

fantasiosas e equivocadas cientificamente também devem ser 

evitadas, por exemplo: dizer que papai plantou uma “sementinha” 

na mamãe, ou que uma cegonha veio entregar o bebê ou similares 

são explicações que podem confundir e alimentar distorções. Em 

certas situações observa-se que a criança já chega à escola com 

tais modos de entendimento, cabendo aos educadores/as e 

professores/as esclarecerem com informações científicas, em uma 

linguagem objetiva e acessível para as alunas e alunos.  

Observa-se também que na explicação da relação sexual há 

geralmente uma associação com a expressão de amor e afirma-se 

que ambos os pais queriam ter filhos decorrentes do ato sexual. 

Contudo, muitas vezes tais formas de explicar o ato sexual não 

correspondem à experiência de vida da criança. São crianças que 

não tem pais conhecidos, que são adotadas, que estão 

institucionalizadas ou cujos pais nunca casaram. Vincular a 

atividade sexual exclusivamente com o amor ou com a 

intencionalidade de ter filhos/as, além de não corresponder a 

diversidade de modos de interação sexual que ocorrem entre as 

pessoas, pode gerar uma sensação de inadequação ou 

inferioridade na criança.  

 

1.1 A sexualidade como conteúdo educativo 

 

A importância da abordagem sobre a sexualidade na escola está 

relacionada ao direito à saúde, à informação e ao conhecimento. A 

inserção da sexualidade como conteúdo educativo no Ensino 

Fundamental, contribui, assim, para os seguintes fatores:  
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 Promoção de uma compreensão abrangente sobre o 

corpo, sobre a saúde e sobre o desenvolvimento humano, 

com a transmissão de conhecimentos científicos e a 

promoção de princípios éticos;  

 Transmissão da valorização das múltiplas expressões 

humanas, com o reconhecimento de diversas as formas de 

ser, agir, sentir e construir relações; 

 Combate a estereótipos, preconceitos e discriminações;  

 Incentivo para que as crianças reconheçam na escola um 

espaço no qual podem esclarecer suas dúvidas e aprender 

sobre questões que têm curiosidade e interesse; 

 Prevenção da ocorrência de violações de direito das 

crianças, como a violência sexual e propiciar condições 

para que os alunos e alunas possam confiar e buscar 

ajuda caso passem por uma situação em que seus direitos 

ou os direitos de alguém que conheçam sejam violados.  
  

 

 

 

 

 

É importante que a inserção da abordagem educativa sobre 

sexualidade não se dê de forma pontual e esparsa, mas de modo 

contínuo e articulado com outras atividades e objetivos relacionados 

aos diferentes conteúdos ensinados. Alguns dos aspectos a serem 

trabalhados são: 

 
 

 O corpo humano (aspectos biológicos: anatomia externa e 

interna, incluindo o aparelho reprodutivo e os órgãos 

genitais; aspectos sociais culturais e históricos: como a 

multiplicidade de características humanas e a influência 

dos padrões estéticos);  
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 O desenvolvimento humano (com esclarecimentos sobre 

as transformações corporais da puberdade em homens e 

mulheres); 

 A reprodução humana (com informações sobre o processo 

de concepção, de gestação e sobre o parto); 

 Saúde sexual e reprodutiva (informações sobre os 

métodos contraceptivos e de prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis);  

 Questões de gênero (como os comportamentos e 

características considerados como masculinos e como 

femininos são relacionados a fatores sociais, culturais e 

históricos); 

 Valorização das diferenças e promoção do respeito às 

múltiplas formas de ser, agir, sentir e se relacionar (com o 

combate às diversas formas de preconceito, inclusive as 

discriminações por questões relacionadas às orientações 

sexuais e às identidades de gênero); 

 Prevenção e enfrentamento à violência sexual e à violência 

de gênero.   

 

 

No quadro 1 apresentaremos exemplos de atividades possíveis a 

partir dos objetivos elencados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997).  

Nos tópicos a seguir abordaremos com mais abrangência três 

temas relacionados à inserção da sexualidade como conteúdo 

educativo: Questões de gênero; valorização das diferenças e 

enfrentamento aos preconceitos e prevenção à violência sexual.  
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Quadro 1 – Atividades a partir dos objetivos apresentados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNS) 

Objetivo apresentado nos 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino 

Fundamental  

(BRASIL, 1997, p. 300) 

Exemplo de atividade  

Conhecer seu corpo, 

valorizar e cuidar de sua 

saúde. 

A partir de desenhos de corpos de meninos e meninas, 

crianças e adultos(as), nomear e transmitir para os(as) 

alunos(as) conhecimentos científicos sobre os diferentes 

órgãos internos e externos, inclusive os órgãos genitais. 

Perguntar sobre os nomes populares que as crianças 

conhecem (por exemplo: pipi, perereca) e ensinar sobre os 

nomes científicos: vulva, vagina e pênis. Esclarecer as 

mudanças que ocorrem na puberdade. As crianças poderão 

pintar os desenhos, escrever os nomes dos órgãos 

aprendidos e esclarecer dúvidas. 

Repeitar a diversidade de 

valores, crenças e 

comportamentos relativos 

à sexualidade, 

reconhecendo e 

respeitando as diferentes 

formas de atração sexual e 

o seu direito à expressão, 

garantida a dignidade do 

ser humano.  

 

Contar histórias que envolvam personagens crianças que 

vivem em diferentes configurações familiares (por exemplo: 

personagem que mora com a avó, personagem que o pai e a 

mãe são divorciados(as), personagem que o pai ou a mãe 

morreram, personagem adotado(a), personagem com duas 

mães ou dois pais, personagem que vive em um abrigo), 

esclarecendo sobre a diversidade de formas de 

relacionamento e sobre a importância de que as famílias 

sejam formadas por vínculos de afeto, cuidado e proteção 

aos direitos da criança. 

Reconhecer como 

construções culturais as 

características 

socialmente atribuídas ao 

masculino e ao feminino, 

posicionando-se contra 

discriminações a eles 

associadas. 

Apresentar exemplos sobre mudanças relacionadas aos 

direitos das mulheres (por exemplo: conquista da 

possibilidade de votar; de frequentar escolas e universidades; 

de trabalhar como funcionárias públicas) e sobre como as 

características atribuídas a homens e as mulheres variam em 

diferentes lugares e contextos históricos. Incentivar que os 

alunos e alunas identifiquem aspectos atuais, tanto no que se 

refere a avanços quanto a desigualdades a serem superadas.  
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Identificar e repensar tabus 

e preconceitos referentes à 

sexualidade, evitando 

comportamentos 

discriminatórios e 

intolerantes e analisando 

criticamente os 

estereótipos.  

 

Promover diálogo sobre diferentes materiais midiáticos (como 

filmes, programas televisivos, músicas, histórias em 

quadrinhos, anúncios publicitários) perguntando sobre como 

os meninos e as meninas são representados nos materiais. 

Explicar sobre o que são estereótipos e ajudar os alunos e 

alunas a identificar estereótipos de feminilidade e de 

masculinidade, incentivando que pensem em outras 

possibilidades de representações. Discutir sobre a 

importância do enfrentamento às discriminações. 

Proteger-se de 

relacionamentos sexuais 

coercitivos ou 

exploradores. 

 

Explicar para os alunos e alunas sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e apresentar exemplos de situações em 

que diferentes direitos sejam violados, para que eles(as) 

identifiquem as violações e discutam sobre como agiriam ao 

vivenciá-las ou conhecer alguém que passe por elas. 

Esclarecer sobre a importância de que procurem uma pessoa 

adulta em quem confiem caso vivam ou conheça alguém que 

viva uma situação de violação. 

Fonte: autores (2016) 

 

 

2 QUESTÕES DE GÊNERO 

 

Qual é a diferença entre meninos e meninas? O que é ser 

menino? O que é ser menina? Há coisas que alguém não pode 

fazer por ser menina ou mulher? Há coisas que alguém não pode 

fazer por ser menino ou homem? 

São dúvidas que podem ser expressas pelas crianças, mas que 

também podem ser tema de reflexão para nós, educadores e 

educadoras. Qual é a diferença? 

A saída mais comum é a definição a partir das características 

corporais: homens e mulheres são diferentes porque possuem 

corpos diferentes. Meninas têm vulva e vagina, meninos têm pênis. 

Por terem útero, quando crescem, mulheres podem menstruar, 

engravidar, amamentar, homens não.  
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1 Mais informações sobre 
intersexualidade estão 

disponíveis no texto: 
Disponível em: 

<http://psibr.com.br/colunas/
sexualidade-e-

genero/marcela-pastana>. 
Acesso em: 12 abr. 2016.  

 
 
 

2 Para mais informações 
sobre quando aconteceram 

conquistas relacionadas 
aos direitos das mulheres 

no Brasil e em outros 
países é possível consultar 
a cronologia publicada em: 

Disponível em: 
<http://midia.pgr.mpf.gov.br/
hotsites/diadamulher/2006/c

ronologia.html>. Acesso 
em: 10  nov. 2016. 

 

Talvez seria mais simples se 

a divisão fosse exclusivamente 

biológica, mas há muitas 

questões que não podem ser 

explicadas apenas 

características anatômicas e 

fisiológicas. Mesmo 

biologicamente, a divisão não é 

tão direta assim: há as pessoas 

intersexuais que, quando 

nascem, têm características 

cromossômicas, hormonais, dos 

órgãos genitais ou outros órgãos 

como ovários e testículos que 

não correspondem à 

classificação “ou” menino, 

“ou” menina1. 

Imaginemos a seguinte 

explicação: Homens podem 

votar para escolherem quem os 

representará politicamente, 

mulheres não. Homens podem 

trabalhar em cargos públicos ao 

prestarem concursos, mulheres 

não. Homens podem frequentar 

universidades, mulheres não. 

Afinal, mulheres têm útero, 

homens não, por isso é preciso 

dividir: destinar as mulheres à 

maternidade, como envolvidas 

exclusivamente à esfera 

doméstica, enquanto aos 

homens cabe a vida pública. 

Se o parágrafo anterior gerou 

estranhamento, é por uma 

característica importante da 

divisão entre feminilidade e 

masculinidade: não é uma 

divisão natural, imutável, mas é 

transformada historicamente. No 

Brasil, até 1932, não era 

permitido que mulheres 

votassem. Até 1917, apenas 

homens poderiam ser 

funcionários públicos. As 

universidades eram espaços 

exclusivamente para homens 

até 18792 e, mesmo com a 

permissão do ingresso, o acesso 

para mulheres gerou muitas 

resistências. No século XVIII a 

própria possibilidade da 

alfabetização das meninas e 

mulheres sofreu muitos ataques, 

com alegações de que seria 

uma ameaça à inocência 

necessária para serem boas 

esposas e mães, com 

consequências devastadoras 

para as famílias (BOZON, 2004 

KEHL, 1998; LOURO, 1997). 

Sim, muitas coisas mudaram! 

Hoje não causa espanto algum 

que meninas e mulheres sejam 

alfabetizadas, inclusive são 

muitas as mulheres envolvidas 

no importante trabalho de 

alfabetização e na busca, tão 

necessária em nossa sociedade, 

para que todas as pessoas 

possam ter garantido o 

aprendizado da escrita e da 

leitura. 
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Além de conhecermos os processos de transformações e 

valorizarmos as conquistas históricas, é importante considerarmos 

como, infelizmente, algumas desigualdades persistem: no Brasil, as 

mulheres constituem o maior número de pessoas adultas abaixo da 

linha da pobreza; são maioria em grande parte dos trabalhos de 

menor remuneração e, mesmo quando exercem as mesmas 

funções que os homens, recebem salários menores para 

desempenhar os mesmos serviços; estão proporcionalmente em 

número bem menor em cargos políticos representativos e sofrem 

com grande frequência situações de violência física, violência 

sexual e outras formas de violência no espaço doméstico 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2013; SECRETARIA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, 2015). As diferentes 

formas de assimetrias e violências não podem ser justificadas pelas 

diferenças biológicas. É preciso contestar a suposta “naturalidade” 

dos padrões para que relações desiguais possam ser 

transformadas.  

O conceito de gênero foi criado3 como categoria de análise a 

partir do reconhecimento da necessidade de que os fatores 

históricos, culturais e sociais que participam na construção da 

divisão entre feminilidade e masculinidade e das desigualdades 

entre homens e mulheres sejam considerados na busca pela 

compreensão mais abrangente das relações e pelo enfrentamento 

para a superação dessas desigualdades.   

Na nota técnica publicada em 2015 pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão da Diretoria de 

Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania do 

Ministério da Educação, gênero é definido como: 

 

 

O conceito de gênero diz respeito à construção social de 

práticas, representações e identidades que posicionam os 

sujeitos a partir de uma relação entre masculinidade e 

feminilidade.  É  conceito  fundamental  para  compreender  a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 No artigo “Teorias e 
políticas de gênero: 
Fragmentos históricos e 
desafios atuais”, Dagmar 
Meyer (2004) apresenta o 
percurso histórico sobre 
como o conceito de gênero 
passou a ser utilizado por 
autoras feministas 
principalmente a partir da 
década de 1970, como 
categoria de análise sobre 
como as desigualdades 
entre mulheres são 
construídas em processos 
que envolvem fatores 
históricos, culturais, sociais 
e políticos. A autora aborda 
também como o conceito 
tem sido base para estudos 
e pesquisas científicas, 
assim como para a 
elaboração de políticas 
públicas desde então. 
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dimensão histórica, social, política e cultural das diferenças e 

do próprio processo de construção subjetiva de homens e 

mulheres (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015, p. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sugestões de materiais 
para atividades educativas 

sobre gênero podem ser 
encontradas no site: 

Disponível em: 
<http://psibr.com.br/colunas/

sexualidade-e-
genero/marcela-

pastana/ideologia>. Acesso 
em: 11 abr. 2016.  

Como as questões de gênero estão presentes nas escolas? O 

fato de que muitas vezes não ocorre uma abordagem educativa 

intencional que tenha como objetivo esclarecer e promover 

reflexões e discussões sobre as questões de gênero, isso não 

significa que elas não sejam aprendidas. Ao contrário, o 

aprendizado de padrões e estereótipos que acontece desde por 

meio de atividades prazerosas como brincadeiras, jogos, filmes, 

contos de fadas, desenhos animados, até por meio de situações 

que envolvem preconceitos e violências como piadas, deboches, 

ofensas, provocações, exclusões e agressões físicas contra 

meninos e meninas que não correspondem aos modelos de 

masculinidade e feminilidade transmitidos como “corretos” para as 

crianças, são formas de aprendizado que podem ser muito intensas 

e incisivas. A compreensão de que ser menino ou ser menina 

estabelece limites rígidos para o que cada pessoa pode ser, sentir, 

pensar, gostar e expressar é continuamente reforçada e 

infelizmente pode culminar em muitas discriminações e sofrimentos 

(JUNQUEIRA, 2009; FACCO, 2009; FERRARI, 2010; FURLANI, 

2011; LOURO, 1997; PELÚCIO, 2014; WOLFF, 2006).  

Como as questões de gênero podem ser abordadas como 

conteúdos educativos?4 Com o incentivo para que meninas e 

meninos participem de diferentes brincadeiras e atividades, sem 

distinções por gênero; com a escolha de materiais didáticos e livros 

de histórias em que as ilustrações e personagens não reproduzam 

estereótipos de gênero e contribuam para a valorização das 

diferenças; com a análise crítica sobre como meninos e meninas, 

homens e mulheres são representados em histórias infantis como 

os contos de fadas e também programas televisivos, filmes músicas 

e outros materiais midiáticos; por meio do diálogo sobre como os 
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comportamentos e características considerados como “masculinos” 

e como “femininos” variam em diferentes lugares e épocas, com a 

valorização do questionamento de padrões normativos e o combate 

às discriminações; por meio de informações sobre a importância do 

enfrentamento à violência com a conscientização sobre os 

dispositivos legais como a Lei Maria da Penha e outros. 

 
 

Os livros didáticos e paradidáticos são importantes fontes de referências no 

que tange a assuntos de sexualidade e gênero, seus conteúdos e ilustrações 

revelam concepções e modos de compreender ambos os temas. Furlani 

(2011) indicou aos educadores/as uma atenção especial para a análise desses 

materiais a partir da resposta às seguintes questões:  

Que representações de gênero, de sexualidade e de “diferenças” são produzidas 

e/ou veiculadas pelo livro? 

Como, e por meio de que mecanismos, as diferenças sexuais e de gênero são 

construídas nele? 

De que forma esse processo de constituição das diferenças informa, reproduz ou 

ressignifica a heteronormatividade? 

Que representação de Educação Sexual esses livros apresentam e com que 

representação de criança/infância, de jovem/juventude ela se articula? 

 

 

A busca pelo enfrentamento às discriminações e para a 

valorização de relações igualitárias é um processo diretamente 

relacionado à abordagem sobre a sexualidade e sobre as questões 

de gênero no decorrer do Ensino Fundamental. Discutiremos mais 

sobre esse processo no tópico a seguir.  

 

3 VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS E ENFRENTAMENTO AOS 

PRECONCEITOS 

 

É importante destacar como os padrões, os preconceitos e as 

violências  que  ocorrem  na  sociedade  no geral   também   estão  
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presentes no espaço da escola, 

o que torna necessária a 

reflexão sobre como será o 

posicionamento de educadores 

e educadoras diante dessas 

questões. 

Marcadores sociais como 

classe, raça/etnia, gênero, 

orientação sexual e padrões 

estéticos atravessam as 

relações cotidianas de forma 

que muitas vezes as diferenças 

não são respeitadas e 

valorizadas, mas sim, tornam-se 

fonte de hierarquias, 

estigmatizações e exclusões. 

“Eles me chamam de feia, 

macaca, chata e gorda. Eu fico 

muito triste”, foi uma frase dita 

por uma das participantes da 

pesquisa realizada por Anderson 

Ferrari (2010), com estudantes 

de uma escola pública de Ensino 

Fundamental em Minas Gerais, 

que deu nome ao artigo do autor 

que discute as práticas de 

agressividade e humilhação que 

ocorrem cotidianamente no 

espaço da escola. O fato 

daqueles(as) que destoam dos 

padrões vigentes serem alvos de 

piadas, provocações, 

depreciações e ofensas constitui 

em uma intensa violência que 

participa na construção das 

subjetividades, tanto 

daqueles(as) que sofrem, quanto 

daqueles(as) que praticam e 

dos(as) que presenciam as 

discriminações. 

Como afirma Richard Miskolci 

(2012, p. 39) “é no ambiente 

escolar que os ideais coletivos 

sobre como deveríamos ser 

começam a aparecer como 

demandas e até mesmo como 

imposições, muitas vezes de 

uma forma muito violenta”. 

Constantemente aqueles(as) 

que são inferiorizados(as) 

compartilham dos sentidos que 

estabelecem a exclusão e 

incorporam a noção de 

inadequação, por terem sido 

socializados(as) inseridos(as) na 

mesma lógica discriminatória. 

No decorrer do processo 

educativo, aqueles(as) que 

sofrem pelo preconceito também 

aprenderam a compreender as 

características pelas quais são 

discriminados como 

indesejáveis, passíveis de 

reprovação e rejeição. 

Como afirma Lúcia Facco 

(2009) as crianças reproduzem, 

na interação entre elas, os 

padrões que foram aprendidos 
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com os adultos. Com a forte presença do preconceito homofóbico 

em nossa sociedade, é frequente que as crianças aprendam que 

palavras como “bicha”, “bioloca”, “sapatão” são utilizadas como 

ofensas, como xingamentos, de forma depreciativa, antes mesmo 

de ser possível entenderem o que essas palavras significam. Assim, 

os preconceitos são alimentados e ensinados continuamente, desde 

muito cedo. 

Quais consequências podem ter a reprodução de preconceitos 

relacionados à classe social, ao racismo, aos padrões estéticos, às 

deficiências, às expressões de gênero, às identidades de gênero e 

às orientações sexuais? Dificuldades de acesso à escola; evasão 

escolar; prejuízos no desempenho; relações agressivas e 

excludentes e diferentes formas de adoecimento psíquico, como 

aumento nas incidências de depressão, ansiedade e também 

ocorrências de suicídio (MEC, 2009; MEC, 2015). Neste sentido, 

ressaltamos como as relações escolares podem combater que 

preconceitos e violências sejam reproduzidos, buscando formas de 

conscientização, reflexão crítica e relações pautadas no respeito e 

na promoção de igualdade de direitos. 

 

4 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SEXUAL NA INFÂNCIA 

 

A violência corresponde ao uso da força física ou psicológica 

para controlar outra pessoa, para constrangê-la, obrigá-la a fazer 

algo contra sua vontade, tolher sua liberdade por meio de ações ou 

omissões que implicam em consequências como morte, lesões, 

danos morais e patrimoniais, sofrimentos físicos, psicológicos e 

sexuais. A violência sexual é uma forma de violência que ocorre 

quando uma pessoa é forçada a envolver-se sexualmente sem o 

seu consentimento, por meio de violência física, manipulações, 

chantagens, coerções e/ou ameaças (TELES; MELO, 2002).  

A violência sexual na infância caracteriza-se principalmente pela 

assimetria de poder entre a pessoa adulta que comete a violência 
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e a criança que não tem 

condições de se defender e, 

muitas vezes, nem mesmo de 

compreender a situação a qual 

está submetida. A criança é 

coagida a participar de práticas 

como penetração vaginal ou 

anal, masturbação e outras 

formas de toque, exibição do 

corpo, fotos e filmagens. As 

práticas de violência sexual na 

infância são cometidas 

predominantemente por pessoas 

que a criança conhece, com 

grande incidência em meios 

intrafamiliares. As estratégias 

usadas pelo(a) adulto(a) podem 

envolver agressões físicas ou 

não, assim como ameaças à 

criança e a pessoas próximas 

como familiares caso o que 

aconteça não seja mantido em 

segredo, chantagens, agressões 

verbais e também promessas de 

presentes e outras recompensas 

(SPAZIANI, 2013; XAVIER 

FILHA, 2012).   

Como a educação escolar 

pode contribuir para a prevenção 

e o enfrentamento à violência 

sexual na infância? Em um 

primeiro momento, possibilitando 

que as crianças sejam capazes 

de identificar quando estão em 

uma situação na qual seus 

direitos estão sendo violados. O 

diálogo aberto sobre 

sexualidade, com informações 

claras e acessíveis para a idade, 

promove condições para que as 

crianças compreendam que, a 

não ser em situações de higiene 

e cuidados com a saúde 

(quando alguém dá banho ou 

em uma consulta médica, por 

exemplo), é errado se um(a) 

adulto(a) pede para ver ou tocar 

seu corpo, sobretudo se esse 

pedido vier acompanhado de 

chantagens, ameaças e/ou 

exigências de segredo. É 

importante que a criança 

aprenda que, caso uma situação 

como essa aconteça, é preciso 

pedir ajuda e contar para um(a) 

adulto(a) em quem confie, por 

exemplo, o(a) professor(a). 

Como esclarece Ana Cláudia 

Bortolozzi Maia (2005, p. 150):  

 

 

Na infância, não há nada em relação ao toque corporal 

legítimo que aconteça entre uma criança e um adulto que a 

mãe (ou a pessoa responsável e de confiança da criança) não 

possa  saber.   Em    geral,    o    pedido    de    segredo    vem  
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acompanhado de ameaça: “Se você contar para alguém, eu 

bato em você depois”; “Se você contar para alguém, sua mãe 

vai ficar brava”, “Se você nunca contar para ninguém, eu lhe 

dou um presente”, etc. A criança precisa aprender que 

quando alguém diz isso a ela, somado a uma situação de 

intimidade sexual, isso será sempre caracterizado como 

abuso sexual. [...] É preciso lembrar que o esclarecimento 

sobre abuso sexual só é eficaz se há diálogo aberto entre a 

criança e seus educadores também sobre sexualidade.  
 

 

Se a criança aprende que não 

pode falar sobre sexualidade, 

que não pode fazer perguntas 

para quem confia, que não pode 

nem mesmo pronunciar as 

palavras que aprendeu para 

nomear os órgãos genitais 

(tratadas como “palavrões”), 

dificilmente conseguirá 

reconhecer e pedir ajuda caso 

sofra uma situação de violência. 

Outro fator que pode prejudicar 

o pedido de ajuda da criança é a 

sensação de que não 

acreditarão nela, que pensarão 

que está inventando, mentindo. 

Mais uma vez a construção, na 

escola, de relações em que há o 

diálogo aberto sobre 

sexualidade revela-se como um 

fator de proteção.  

Algumas mudanças de 

comportamento (como choro 

sem motivo aparente; medo ou 

repulsa diante de algumas 

pessoas e situações; apatia 

constante; atitudes agressivas 

repetitivas), falas, perguntas e 

brincadeiras levam 

educadores(as) a prestarem 

mais atenção em uma criança, 

com receio de que ela esteja 

expressando indiretamente algo 

que sofreu. A escola tem 

também este importante papel: 

identificar quando um aluno ou 

aluna apresenta indícios de que 

pode estar em risco e fazer os 

encaminhamentos necessários 

para que ele(a) receba avaliação 

e acompanhamento para, caso 

seja constatada uma violência, 

as medidas legais necessárias 

sejam tomadas. Identificar 

indícios não significa afirmar que 

uma violência aconteceu, mas 

aumentar as probabilidades de 

que, caso tenha acontecido, a 

criança possa ser protegida 

(AMORIN, 2012; SPAZIANI, 

2013; XAVIER FILHA, 2012).    
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A proteção integral à criança abrange a proteção contra a 

violência sexual. Neste sentido, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) determina que a violência sexual contra 

crianças e adolescentes é de notificação obrigatória. A notificação 

pode ser feita ao Conselho Tutelar (órgão permanente, autônomo e 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança) e 

ao Disque 100 (serviço telefônico nacional para notificações). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estabelecer o diálogo aberto e contínuo, com a transmissão de 

informações e conhecimentos científicos e com a promoção da 

reflexão crítica sobre estereótipos e preconceitos de modo a 

contribuir para reconhecimento das múltiplas formas de ser, sentir, 

desejar, agir e se relacionar. Ampliar o olhar para o mundo; 

estimular o desejo de aprender; conscientizar sobre os direitos e 

sobre formas de buscar garanti-los; promover relações pautadas no 

respeito, valorização das diferenças e no prazer em conhecer e em 

construir condições melhores para o desenvolvimento de todos(as): 

são esses os elementos que buscamos ao afirmarmos a 

importância da abordagem educativa sobre sexualidade e sobre as 

questões de gênero. 
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Questões raciais na escola  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andresa de Souza Ugaya 

 

 

Contando uma história... 

 

erta vez, na escola na qual estudava, chegou uma professora 

nova de educação física. Para minha felicidade, que sempre 

adorei estas aulas, ainda que nas mesmas predominasse o famoso 

“rola bola”, essa professora trouxe como conteúdo a ginástica e a 

dança, práticas que até então não havia experienciado. Certo dia 

ela chega à aula e diz que irá fazer uma coreografia para ser 

apresentada na escola e que escolherá algumas pessoas para 

dançá-la. Para minha surpresa, fui uma das pessoas escolhidas. 

Lembro-me da emoção e do contentamento ao receber tal convite. 

O grupo formado se encontrava no contraturno para o aprendizado 

e ensaio da coreografia. Em um dos dias de ensaio, a professora 

chega e diz que cada dançarina representará uma profissão na 

dança e que já havia definido a mesma para cada uma. A mim foi 

concedida a profissão de empregada doméstica. Meu figurino foi um  
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1 Nome fictício 

 

uniforme daqueles de empregada de casa de madame, sabe, 

aqueles? Preciso dizer o porquê foi escolhida para ser a 

empregada? Pois bem, o que tenho a dizer é que fiquei muito 

decepcionada! Queria eu ser a secretária ou a advogada, profissões 

que também tinham na coreografia, mas não, simplesmente coube 

a mim ser a empregada doméstica. Passada a decepção, dancei 

feliz da vida e guardo essa grata experiência com carinho em 

minhas lembranças. E eis que me tornei professora de educação 

física e trabalho hoje, especificamente, com dança.  

Conto esse pequeno episódio de um cotidiano escolar qualquer 

para exemplificar como as questões racistas apresentam-se de 

forma sutil e velada no contexto da educação. Acredito que a 

professora não tenha feito aquela escolha para fazer-me mal ou 

deixar-me chateada intencionalmente, o que ocorreu, e ainda ocorre 

nos dias de hoje, são muitos professores reproduzindo ideias 

estereotipadas, preconceituosas e estigmatizadas sobre a 

população negra e todo o contexto sócio-histórico que permeia sua 

existência. 

Para tratar essa problemática, farei alguns apontamentos acerca 

da questão racial na escola a fim de contribuir para uma discussão 

profícua e qualitativa que reverbere em possíveis ações e 

mudanças de atitudes para que possamos alcançar uma relação de 

igualdade entre as diversas raças que constituem o nosso país.  

 

RACISMO NÃO BROTA COMO FLOR 

 

Outro episódio de discriminação racial, esse ocorrido com uma 

colega, também professora de educação física, aconteceu 

recentemente, em meados de 2015. Luiza1 estava no processo de 

transição de deixar de utilizar químicas para alisar o cabelo e 

passar a usá-lo em sua forma natural. Um dia foi ao salão cortar a 

parte do cabelo que ainda restava a química, depois a cabeleireira o 

secou com difusor, e segundo Luiza ele ficou crespo e enrolado. 

Então, ela se dirigiu para escola toda feliz e as pessoas vendo que 

algo estava diferente começaram a conversar com ela, daí, chega a 
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diretora e fala: - Que isso? Tá 

parecendo uma Chica louca! 

Ainda não se sentindo satisfeita, 

ela senta Luiza em uma cadeira 

e começa a “arrumar” seu 

cabelo. Luiza diz: - “Olha que eu 

posso te processar”. Responde 

a diretora: - “Eu estou 

brincando”. Luiza rebate: - “Eu 

também!”. 

Segundo Santos (2007) os 

traços físicos mais perceptíveis 

para a estereotipação da pessoa 

negra é a sua cor e o seu 

cabelo. Afirma a autora que “há 

uma facilidade dos sujeitos 

tecerem opiniões sobre o cabelo 

de negro” (p. 56) e complementa 

dizendo que “nestas situações 

não se tem meio termo, não há 

constrangimento ou pudores em 

qualificar o cabelo característico 

da raça negra como feio ou 

outras adjetivações” (idem), 

“pois se referir ao cabelo parece 

estar constituído no imaginário 

do preconceituoso que não 

caracteriza uma forma aberta de 

racismo” (SANTOS, 2007, p. 

57). 

Silva (2001) contribui com 

essa problematização afirmando 

que atualmente “o racismo tem 

se manifestado de maneira 

muito evidente, quando se tenta 

negar a humanidade das 

pessoas negras, comparando-as 

por meio de seus atributos 

físicos a coisas, doenças e 

animais” (p. 76).  

Esse tipo de discriminação 

racial sofrido pela professora é 

algo inaceitável e deve ser, 

incansavelmente, combatido. 

Luiza desabafou dizendo que 

essa situação serviu para refletir 

sobre várias coisas, mas que, 

por muito tempo, ficou 

reverberando negativamente em 

seu ser. Como educadora, ela 

se sente na obrigação de 

trabalhar com as crianças o 

respeito e a tolerância à 

diversidade, pois cada pessoa 

deve ter a liberdade de usar o 

cabelo como quiser e ser o que 

quiser. 

Nos dizeres de Santos (2007, 

p. 40) “o que marca essas 

manifestações de discriminação 

é um sentimento de 

‘normalidade’, por parte dos 

alunos brancos” e, nesse caso 

específico, por parte da diretora. 

Tais manifestações estão 

sustentadas em ideias 

estigmatizantes construídas 

acerca dos negros que, 

indevidamente, autorizam “o 

tratamento   desrespeitoso,    as  
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galhofas, a ridicularização, por fim, a discriminação de indivíduos 

que pertencem a esse grupo racial” (idem). 

Para Muller et al (2009) as atitudes depreciativas contra pessoas 

negras são tão frequentes em nosso país que passam 

completamente despercebidas. Para elas “quem assiste ou comete 

um ato preconceituoso nem percebe que está sendo cometida uma 

injúria grave, que fere os sentimentos e a auto-estima do ofendido 

(MULLER et al, 2009, p. 26). Assim, conforme afirmam as autoras, o 

preconceito acaba sendo naturalizado. 

Ao ignorarmos situações de preconceito e discriminação racial 

legitimamos o racismo, algo que, infelizmente, está bem presente 

no cotidiano das nossas escolas.  

 

 

Embora não seja fácil perceber a extensão da discriminação 

racial, dada a naturalização das atitudes discriminatórias 

surgidas na escola, elas estão presentes em insinuações, em 

olhares debochados, na forma de distribuição de atenção e 

amizade, nas brincadeiras violentas, no isolamento de alunos 

na sala de aula (SANTOS, 2007, p. 33). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inferiorização do negro ocorreu a partir dos estudos científicos 

realizados nos séculos XIX e XX. Estes estudos determinaram uma 

visão estereotipada e negativa da população negra baseada nas 

diferenças biológicas que, por pressuposto, são naturais. Então, 

através destes estudos pseudocientíficos da inferioridade congênita 

do africano e de seus descendentes, as desigualdades raciais 

foram justificadas ao longo da história (NASCIMENTO, 2001, p. 

117). A partir deste contexto construído historicamente, no entender 

de Nascimento (2001), o processo didático da escola vem 

reforçando os efeitos psicológicos da naturalização da condição 

social inferior do negro. E, infelizmente, “as representações sociais 

negativas, carregadas de preconceitos e estereótipos, são 

internalizadas desde a primeira infância por meio de uma educação 

infantil e escolar imbuída das ideologias do racismo” 

(NASCIMENTO, 2001, p. 117).  
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Para superarmos estes graves problemas é necessário que toda 

a comunidade escolar esteja envolvida em um projeto político 

pedagógico que tenha como meta o combate ao racismo, ao 

preconceito e à discriminação racial. Para que isso ocorra, é 

importante que todos se envolvam nessa causa, professores, 

coordenadores, diretores, servidores, estudantes, familiares. Ainda 

que, muitas vezes, a escola reproduza conceitos, ideias e teorias 

que marginalizam a população negra, faz-se necessário acreditar 

que a mesma pode se transformar em um lugar verdadeiramente 

democrático, onde as pessoas possam sentir-se acolhidas, 

respeitadas e valorizadas em seu modo de ser, viver e sentir a vida. 

É desejável que a escola seja um espaço de exercício da igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos nós sabemos que a Educação é um direito social. E 

colocá-la no campo dos direitos é garantir espaço à diferença 

e enfrentar o desafio de implementar políticas públicas e 

práticas pedagógicas que superem as desigualdades sociais 

e raciais (GOMES, 2001, p. 84).  
 

 

A escola pública é uma instituição que pode ser acessada por 

grande parte da população brasileira. Ela é um direito básico e um 

importante espaço para a formação da pessoa. É pela escola que 

podemos adquirir conhecimentos que nos auxiliem a mudar uma 

realidade que, talvez, não seja a mais desejada. Sabemos da 

necessidade de muitas transformações sociais, e sabemos também 

que elas só serão possíveis através de ações dos diversos atores 

sociais e, principalmente, de ações coletivas. 

Como nos coloca Gomes (2001, p. 90) “pensar a articulação 

entre Educação, cidadania e raça é mais do que uma mudança 

conceitual ou um tratamento teórico. É uma postura política e 

pedagógica. É considerar que a Educação lida com sujeitos 

concretos”. 
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Acredita a autora que para se efetivar um processo educativo 

substancial e coerente para a superação dos conflitos raciais é 

importante estabelecer vínculos com o aluno para além da sala de 

aula: a vivência sociocultural, o processo de desenvolvimento e o 

conhecimento escolar. Na opinião de Gomes (2001) um dos passos 

para a construção de uma escola democrática seria conhecer, 

respeitar e tratar pedagogicamente essas diferentes experiências 

do educando. 

A escola tem promovido este entendimento entre os 

especialistas? Professores, professoras, diretorias, administração 

pública tem se atentado para estas questões ou tem ignorado estes 

apontamentos considerando que nada tem a ver com isso? 

Entendemos que estabelecer vínculos com a vivência 

sociocultural dos alunos não significa frequentar os mesmos lugares 

que frequentam, curtir as mesmas coisas, simpatizar ou não com 

eles, trata-se apenas de respeitá-los como sujeitos no mundo. 

Enquanto a comunidade escolar considerar que nada tem a ver com 

a vida do aluno fora da instituição, a perpetuação da segregação, 

do preconceito, da discriminação, do julgamento e da 

marginalização serão atitudes cotidianas no âmbito escolar, mesmo 

que de forma não intencional e sem se dar conta dos males que 

isso pode acarretar. 

 

 

Ainda que a escola sozinha não seja capaz de reverter anos 

de desqualificação da população negra e supervalorização da 

população branca, a longo prazo ela pode desempenhar um 

importante papel na construção de uma nova cultura, de 

novas relações que vão além do respeito às diferenças. 

Possibilitando que todas as vozes possam ecoar no espaço 

escolar, chega-se à onisciência de que é na diversidade que 

se constrói algo novo (SANTOS, 2007, p. 102).  
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Para muitos, estar na escola é um privilégio, é uma oportunidade 

de transformar e ser transformado. No Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)- subprojeto Educação Física-

Unesp Bauru, no qual estou como colaboradora, em uma de nossas 

reuniões semanais assistimos o filme chamado “Uma lição de vida”, 

também encontrado como “O aluno”. Essa produção do diretor 

Justin Chadwick foi uma parceria entre o Reino Unido, Estados 

Unidos e Quênia e retrata a verdadeira história de um senhor de 84 

anos que foi para a escola estudar com crianças de seis anos. O 

filme permitiu uma série de reflexões e uma delas disse respeito à 

questão do analfabetismo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o índice de analfabetismo 

de negros era 11,5%, enquanto de brancos 5,2% (SOUZA, 2014).  

Vinda de família negra, a geração anterior à minha composta de 

quatro tios, duas tias e minha mãe mal conseguiram concluir a 8ª 

série. Fui a primeira pessoa a cursar o ensino superior. Isso sem 

dúvida foi motivo de muito orgulho, mas o fato de ser uma das 

poucas pessoas negras na universidade me fez “sentir na pele” a 

exclusão social da população a qual faço parte. Em um país onde 

mais da metade da população é negra, na minha turma com trinta e 

cinco pessoas, apenas três serem negras, me soa estranho essa 

proporção. Mas quem se importa com isso? Eu me importo, e 

muitas outras pessoas se importam também, e é por isso que 

estamos dia a dia tentando ter esperança e agindo para que 

ocorram mudanças nessa sociedade que se coloca com não racista, 

mas que, sutilmente, sorrateiramente, tenta destruir nossa 

dignidade, nossa cultura, nossos valores, crenças e tradições.  

 

IGUALDADE NÃO SE FAZ SÓ NO PAPEL 

 

Para o fortalecimento das ações a favor dos direitos 

constitucionais, o respeito e a igualdade, e para demarcar uma 

conquista da comunidade negra em nosso país, o governo do 

presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010) adotou uma série 

de políticas públicas que promoveram diversas ações afirmativas 

para a promoção da igualdade racial. 
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No ano de 2003, com 

Cristovam Buarque no Ministério 

da Educação, foi promulgada a 

lei 10.639/03 que tornou 

obrigatório o ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana 

na Educação Básica (BRASIL, 

2003a). Neste mesmo ano, em 

23 de maio, através da lei 

10.678 (BRASIL, 2003b), é 

criada a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) que 

nasce do reconhecimento das 

lutas históricas do Movimento 

Negro brasileiro 

(http://www.seppir.gov.br/sobre-

a-seppir/a-secretaria). As 

finalidades dessa Secretaria vão 

desde a formulação, 

planejamento, coordenação e 

execução de políticas e 

diretrizes de promoção da 

igualdade racial até a avaliação, 

acompanhamento da 

implementação e cumprimento 

de leis, acordos, convenções e 

tratados assinados pelo Brasil 

com outros países e órgãos 

internacionais 

(http://www.seppir.gov.br/sobre-

a-seppir/a-secretaria). 

 Em junho de 2004, sob o 

Parecer n. 003/04 do Conselho 

Nacional de Educação/Conselho 

Pleno, é homologado as 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana.  

Já em 10 de março de 2008 a 

lei n° 10.639/03 é alterada pela 

lei n° 11.645. Essa última, além 

de contemplar o ensino da 

cultura afro-brasileira e africana 

nos currículos da educação 

básica, também torna obrigatório 

o ensino da cultura indígena 

brasileira, a luta dos povos 

indígenas e o índio na formação 

da sociedade nacional, 

resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes 

à história do Brasil (BRASIL, 

2008).  

No ano de 2010, sob a Lei n° 

12.288, o governo federal institui 

o Estatuto da Igualdade Racial. 

No Título I, nas Disposições 

Preliminares, temos ao todo 

cinco Artigos, aqui apresentam-

se o 1º e o 2º para subsidiar 

com mais propriedade a 

discussão deste texto: 
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Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, 

destinado a garantir à população negra a efetivação da 

igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e 

às demais formas de intolerância étnica (BRASIL, 2010, p. 

01). 
 

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade 

de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, 

independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à 

participação na comunidade, especialmente nas atividades 

políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e 

esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores 

religiosos e culturais (BRASIL, 2010, p. 02). 
 

 

Na parte que se apresenta os DIREITOS FUNDAMENTAIS nas 

Disposições Gerais da Seção I, têm-se:  

 

 

Art. 9º A população negra tem direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer 

adequadas a seus interesses e condições, de modo a 

contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da 

sociedade brasileira (BRASIL, 2010, p. 05). 
 

 

Na Seção II fala-se especificamente sobre a Educação, então 

encontramos: 

 

 

Art. 11º Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 

ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da 

história geral da África e da história da população negra no 

Brasil, observado o disposto na Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 2010, p. 06). 
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Este Artigo traz três parágrafos que explicitam o papel das 

instituições educativas e dos órgãos competentes para atender a 

esta lei: 

 

 

§ 1º Os conteúdos referentes à história da população negra 

no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural do 

País.  
 

§ 2º O órgão competente do Poder Executivo fomentará a 

formação inicial e continuada de professores e a elaboração 

de material didático específico para o cumprimento do 

disposto no caput deste artigo.  
 

§ 3º Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos 

responsáveis pela educação incentivarão a participação de 

intelectuais e representantes do movimento negro para 

debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema 

em comemoração (BRASIL, 2010, p. 06). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criação destas leis e diretrizes marca um momento de 

conquista dos movimentos sociais negros que há décadas vinham 

lutando por melhores condições de vida nos mais diferentes setores 

sociais: econômico, educacional, trabalhista etc. 

Para Nascimento (2001) o primeiro passo importante para 

suscitar a questão racial na escola foi a criação do tema transversal 

Pluralidade Cultural nos Parâmetros Curriculares Nacionais no ano 

de 1997. Além disso, como salienta a autora, os temas Diversidade 

e Matriz de origem africana, as referências implícitas do movimento 

afro-brasileiro e sua associação ao tema transversal Ética trazidos 

nesse documento, também fomentaram o debate acerca do respeito 

aos valores culturais de diferentes grupos sociais (NASCIMENTO, 

2001). Segundo a autora, isso significou um grande avanço do 

Ministério da Educação e do Conselho Federal de Educação ao que 

existia relacionado à questão racial. 
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No entanto, o cumprimento destas leis sem reflexão e sem o 

entendimento do que representa combater o racismo na sociedade 

brasileira, nos leva a atuar apenas na superficialidade e no 

politicamente correto. Há um grande risco de atentar-se ao 

conteúdo ministrado e não naquilo que o mesmo representa, 

significa para determinado grupo. “Por mais avançada que uma lei 

possa ser, é na dinâmica social, no embate político e no cotidiano 

que ela tende a ser legitimada ou não” (GOMES, 2001, p. 89).  

Em uma palestra proferida em 20132, Nelson Inocêncio expôs 

que reconhecer a diversidade não é respeitar as diferenças. Neste 

mesmo sentido, reconhecer estes documentos oficiais, não 

significa, necessariamente, aceitar que a questão racial deva ser 

tratada no âmbito do projeto político pedagógico da escola. Para 

Valentim e Santos (2012, p. 38) “o entendimento do racismo no 

cotidiano escolar é uma condição fundamental para a criação de um 

novo projeto de educação que propicie uma inserção social mais 

justa, igualitária e sem racismo”. A criação de leis, diretrizes, 

parâmetros, estatutos se faz necessário como políticas públicas de 

um governo que se pretende democrático, porém há uma tendência 

dessas propostas ficarem apenas no papel e não serem efetivadas 

como deveriam.  

 

 

Garantir que uma escola seja igual para todos e respeite a 

particularidade do povo negro não depende apenas de 

preceitos legais e formais. Não podemos acreditar numa 

relação de causa e efeito entre a realidade educacional e o 

preceito legal. E a realidade social e educacional sobre a qual 

uma lei pretende agir (por mais justo que o preceito legal 

possa nos parecer) é sempre complexa, conflituosa, 

contraditória e marcada pela falta de equidade social e racial 

(GOMES, 2001, p. 89). 
 

 

Compreendendo a importância e a necessidade das questões 

raciais serem tratadas no contexto da educação, precisamos refletir, 

pensar e criar, coletivamente, ações  pedagógicas  que  insiram  a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Palestra proferida na 
mesa temática: Cultura 
Afro-brasileira no I 
Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores/as 
Negros/as (COPENE) da 
Região Centro-Oeste, VII 
Jornada Desigualdades 
Raciais na Educação 
Brasileira ocorrido 
paralelamente ao SEMIEDU 
na UFMT, Cuiabá, 2013. 
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cultura negra como conhecimento fundante da formação da 

sociedade brasileira.  

Para que isso seja possível precisaremos nos reeducar e 

reaprender sobre a história, a cultura africana e a afro-brasileira, 

porque, até então, o que nos foi contado e ensinado ainda 

permanece impregnado da percepção e leitura do colonizador, visto 

que, a maioria dos livros e materiais didáticos trazem em seu bojo 

visões estereotipadas e estigmatizadas destas culturas e de seus 

atores. Isso serviu e ainda serve como forma de poder e 

manutenção de uma hegemonia da cultura branca europeia 

ocidental. 

 

 

Sabe-se que um/a profissional capacitado/a estará apto/a 

reverter de maneira positiva um material didático 

eventualmente ruim [...]. Entretanto, para que esse trabalho 

seja mais efetivo é necessário o apoio de recursos didático-

pedagógicos alternativos, ou seja, que alterem o status quo e 

apresentem novas possibilidades (SILVA, 2001, p. 66). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história do povo negro foi contada da mesma maneira por 

décadas e mais décadas, séculos e mais séculos. Por muito tempo 

o negro foi visto como um subalterno, um sujeito sem conhecimento 

e sem cultura, pejorativamente comparado a um macaco. 

Infelizmente não me lembro de nenhuma aprendizagem positiva 

sobre a cultura negra na escola. Aliás, não me lembro de quase 

nada aprendido sobre África, cultura africana e afro-brasileira, só 

me recordo da história da escravidão e o quanto meus ancestrais 

foram maltratados e dizimados pelo colonialismo europeu.  

Uma escola ética e democrática tem a obrigação de desmistificar 

e desconstruir o imaginário criado sobre o povo negro, onde se tem 

o homem como escravo, sujo, fedido, bárbaro e a mulher como 

escrava, mucama, ama de leite, cozinheira, prostituta, entre outros 

inúmeros falsos e indignos conceitos sobre esta população. Assim, 

é fundamental construir imagens positivas e qualificadas do 
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continente africano que possui 

conhecimentos milenares e 

importantes para a evolução da 

humanidade (Matemática, 

Física, Química, Artes, Religião, 

Ciência, etc.), para, então, 

suprimir ideias preconceituosas 

disseminadas ao longo da 

formação da sociedade 

brasileira. 

 

 

 

 

 

Como se vê, é tarefa das professoras e professores ir muito 

além da transmissão de conhecimentos. Ou melhor dizendo, 

lhes cabe, ao incentivar e criar condições para busca de 

conhecimentos, empenho para compreender, ajudar a 

superar, a evitar sofrimentos causados pela ridiculizarão de 

traços físicos, desqualificação de comunidades, de grupos 

étnico-raciais, depreciação de pertencimento religioso. O 

professor que assume sua função de intelectual se encontra 

em permanente exame e crítica da realidade em que ele e 

seus alunos vivem (SILVA, 2010, p. 739). 

 

 

Afirma a autora que uma 

pessoa dita intelectual deveria 

ser capaz de questionar a 

sociedade e se posicionar contra 

as injustiças cometidas 

objetivando reagir e ajudar a 

corrigir distorções, garantir 

direitos e suprimir as 

desigualdades que, infelizmente, 

massacra, humilha e 

desumaniza dia a dia toda a 

comunidade negra. “O que torna 

uma pessoa um intelectual não é 

a quantidade de informações 

que acessa, nem os anos de 

estudos, mas sua capacidade de 

pôr, a disposição da luta por 

justiça, suas competências e 

conhecimentos” (SILVA, 2010, p. 

741).  
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ONDE ESTÃO MINHAS ORIGENS? 

 

 

- A África, meu pequeno Chaka? 

A África é preta como a minha pele, 

é vermelha como a terra, 

é branca como a luz do meio-dia, 

é azul como a sombra da noite, 

é amarela como o grande rio, 

é verde como a folha da palmeira. 

A África, meu pequeno Chaka, 

Tem todas as cores da vida. 

(SELLIER, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso ouvir sobre África 

com alegria, com entusiasmo, 

com orgulho, com prazer e 

amor. É preciso aprender sobre 

uma África de encantos, 

sabedorias, lutas, glórias e 

conquistas. De uma África que é 

considerada berço da 

humanidade. De uma África que 

não é única, e sim, diversa. 

Aprender sobre uma África que 

necessita ser reconhecida, 

valorizada e respeitada. 

A África nos deu vida, é dela 

que veio parte da nossa cultura, 

é a partir dela que o Brasil 

também se constitui como 

nação. Enquanto formos 

inebriados numa atmosfera 

hostil que rechaça, subjuga, 

menospreza todo um 

conhecimento milenar oriundo 

do continente africano, 

encontraremos dificuldades para 

reconhecer-se como parte dessa 

existência. Para Gomes (2001) 

ser negro no Brasil é tornar-se 

negro, e esse processo de 

entendimento não se restringe 

apenas à aceitação de um dado 

biológico, e sim, a uma postura 

política que declara 

“explicitamente o vínculo com 

uma cultura ancestral, com a 

origem africana recriada e 

ressignificada em nosso país” 

(GOMES, 2001, p. 89). 
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A cultura negra quando trabalhada na escola, muitas vezes, fica 

restrita ao dia 20 de novembro, no qual se homenageia Zumbi dos 

Palmares, personagem importante na luta contra a opressão e 

dominação da população negra, também é a data que foi instituído 

o Dia da Consciência Negra. Neste período trabalham-se alguns 

conhecimentos/personalidades da cultura africana e afro-brasileira 

para a montagem de painéis, organização de feira literária, 

realização de apresentações culturais etc. Como entender e aceitar 

que, em um país onde 45% da população é negra, a escola trate 

dos conhecimentos referentes a essa raça de maneira pontual e 

utilitarista? Na área específica em que atuo, a educação física, 

posso citar um exemplo bem comum de trabalho com a cultura 

negra, vejamos o caso da Capoeira. Ao trazer esta manifestação 

cultural para as aulas, o que ocorre por diversas vezes é ela ser 

tratada na superficialidade, enfatizando apenas os movimentos 

técnicos de golpes e defesas que caracterizam a prática. Capoeira 

não é só isso! Capoeira é ancestralidade, resistência, identidade, 

sabedoria, arte! Então, é preciso trazer a cultura negra para o 

espaço das escolas de maneira aprofundada, crítica e 

transformada, buscando superar as percepções equivocadas, 

restritas e estereotipadas desta cultura. 

Um ponto muito importante trazido por Gomes (2001) é a 

necessidade do entendimento de que o povo negro não se constitui 

em um bloco homogêneo. Existe muita diversidade entre o povo 

negro que vive na África, assim como o povo negro que se espalhou 

pelo mundo através das diásporas. Dessa forma, para se efetivar 

uma ação pedagógica coerente será preciso considerar os 

diferentes interesses, necessidades e desejos dos diferentes grupos 

sociais negros de acordo com a “localização geográfica, o nível 

socioeconômico, a geração e as crenças religiosas” (GOMES, 2001, 

p. 86). Conforme salienta a autora: “[...] a prática pedagógica deve 

considerar a diversidade de classe, sexo, idade, raça, cultura, 

crenças etc., presentes na vida da escola e pensar (e repensar) o 

currículo e os conteúdos escolares a partir dessa realidade tão 

diversa.” (GOMES, 2001, p. 87). 
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O currículo da escola poderia 

estar impregnado de diferentes 

culturas, inclusive a negra, mas 

a realidade não é essa. Nosso 

currículo ainda se apresenta 

sedimentado na cultura europeia 

ocidental e na cultura 

estadunidense. Até quando 

aprenderemos que o Brasil foi 

descoberto pelos portugueses? 

Até quando aprenderemos que a 

Princesa Isabel libertou os 

escravos? Até quando não 

aprenderemos que Machado de 

Assis, Antônio Francisco Lisboa 

(Aleijadinho), Chiquinha 

Gonzaga, André Pinto 

Rebouças, Carolina de Jesus, 

entre tantas outras pessoas, 

eram negras e foram muito 

importantes para a história do 

Brasil? 

Não existem fórmulas para a 

superação desses 

enfrentamentos, mas uma 

questão proeminente é a 

necessidade urgente de tirar a 

centralidade da cultura europeia 

e americana dos currículos das 

escolas brasileiras, ou seja, é 

preciso descolonizar nossa 

educação. “É tarefa de uma 

escola que se quer cidadã e, por 

isso mesmo, não pode deixar de 

incluir a questão racial no seu 

currículo e na sua prática” 

(GOMES, 2001, p. 89). 

 

 

A educação anti-racista visa à erradicação do preconceito, 

das discriminações e de tratamentos diferenciados. Nela, 

estereótipos e idéias preconcebidas, esteja onde estiverem 

(meios de comunicação, material didático e de apoio, corpo 

discente, docente etc.), precisam ser duramente criticados e 

banidos (CAVALLEIRO, 2001, p. 150).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entendimento de 

Cavalleiro (2001) o olhar crítico 

é a ferramenta mestra para o 

caminho da valorização da 

igualdade nas relações. A 

questão racial na escola deve 

ser encarada como um ponto 

chave na qualificação do ensino 

público, pois alunos que se 

sentem reconhecidos, 

respeitados e compreendidos 

tendem a perceber a escola 

como um espaço de 

potencialização para aquilo que 
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almeja e isso pode acarretar numa melhora do processo educativo. 

Ainda há muito que percorrer e, certamente, iremos nos deparar 

com muitos obstáculos que nos farão parar, e será nessa hora que 

deveremos ter paciência, sabedoria e percepção do todo para que 

a decisão tomada seja a melhor possível para todos.  
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Educação ambiental crítica e 

pedagogia histórico-crítica: para 

além dos interesses privados da 

escola  
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istoricamente, a educação ambiental se consolidou enquanto 

campo de pesquisa, investigando aspectos pedagógicos, 

políticos, sociais e epistemológicos da relação entre o ser humano e 

a natureza, tanto na educação escolar como na educação em 

outros espaços educativos, principalmente aqueles relacionados 

aos movimentos sociais. 

Neste artigo buscamos refletir sobre a educação ambiental na 

escola, compreendendo a perspectiva crítica da educação 

ambiental que, com base no materialismo histórico-dialético, se 

aproxima da pedagogia histórico-crítica e de suas propostas e 

fundamentos. Essa perspectiva faz frente às propostas educativas 

hegemônicas do “aprender a aprender” (DUARTE, 2008) que 

dominam as escolas públicas, especialmente no Estado de São 

Paulo, dificultando a inserção e concretização de uma perspectiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

1

0 

3 



Conteúdos Interdisciplinares 

 

338 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crítica de educação ambiental neste espaço. Um dos desafios para 

o enfrentamento das condições de precarização do ensino em geral 

e da inserção da educação ambiental nas escolas públicas, em 

particular, é a abertura ampla às agressivas iniciativas empresariais 

nas escolas públicas sob o véu de “projetos de educação ambiental” 

que temos assistido. 

Para refletirmos criticamente sobre isso, realizaremos uma breve 

análise do histórico da educação ambiental e seu desenvolvimento, 

apresentando uma discussão acerca da aproximação da pedagogia 

histórico-crítica e da educação ambiental crítica, guiada pelos 

fundamentos do materialismo histórico-dialético e, finalmente, 

debateremos criticamente as inserções de projetos de educação 

ambiental da iniciativa privada nas escolas públicas. 

A partir desses fundamentos, que buscam coerência e 

articulação teórico-metodológica com os pressupostos do Currículo 

do Sistema Municipal de Ensino de Bauru (SP), pretendemos trazer 

os fundamentos da educação ambiental crítica para pensar a sua 

inserção no ensino fundamental nas escolas públicas municipais 

desse Sistema.  

Nossa principal preocupação, neste sentido, é contribuir para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico ambiental que tenha 

como perspectiva o enfrentamento, pelo coletivo dos professores, 

da “invasão” de interesses privados nas escolas públicas e como 

prática o desenvolvimento da educação ambiental crítica que 

valorize os conteúdos que tematizam o ambiente como 

possibilidade de construir a relação do ser humano com a natureza 

de maneira coletiva, universal e transformadora. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

Para atingirmos os objetivos deste texto, é importante pensarmos 

em alguns aspectos históricos da constituição da educação 

ambiental crítica com o objetivo de apresentar a conquista de um 

espaço cada vez maior e crescente no campo da educação 

brasileira, especialmente em seu desenvolvimento e consolidação 
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na pesquisa, no ensino, e na 

evolução conceitual. Lembremos 

que a educação ambiental surge 

no interior dos movimentos 

ambientalistas que, por sua vez, 

tem origem nas discussões 

acerca das questões 

socioambientais na década de 

1960 na Europa e outros países 

do mundo. 

Neste momento, no Brasil e 

no mundo, podemos dizer que a 

educação ambiental é um 

campo de pesquisas 

consolidado, que tem uma 

relação profunda com o campo 

da educação. Como indicam 

Teixeira e Tozoni-Reis (2013), é 

necessário aprofundar a 

articulação entre as pesquisas 

em educação e a educação 

ambiental, compreendendo sua 

constituição e entendendo 

melhor os desafios atuais da 

área para refletir sobre as 

possibilidades de enfrentá-los. 

Do ponto de vista da origem 

da educação ambiental, então, o 

movimento ambientalista da 

década de 1960, influenciado 

pelo movimento de 

contracultura, tem sido 

considerado como seu marco 

histórico. De acordo com 

Almeida (1996), jovens se 

organizaram, contestando 

costumes e padrões societários 

tradicionais, principalmente os 

temas opressores do 

comportamento social. Era um 

movimento que fazia críticas em 

relação ao modo de vida 

dominante, propondo um outro 

modo de se produzir a vida. Este 

outro modo de vida reivindicava 

autonomia de pensamento e 

ação, debatendo questões 

étnicas, de gênero e ambientais 

(CARVALHO, 2008).  

No entanto, sabemos que o 

movimento de contracultura foi 

um movimento dedicado à crítica 

de alguns aspectos da realidade, 

mas não tinha a sociedade 

dividida por classes como 

categoria central de análise, a 

exemplo do que ocorre com 

algumas vertentes e 

interpretações que se inserem 

na “teoria crítica”. Mesmo assim, 

assumiu temas importantes 

nessa crítica como a destruição 

do ambiente, o consumo 

desenfreado, a valorização da 

liberdade e da autonomia de 

costumes tradicionais, a crítica 

aos freios moralistas e 

conservadores de cunho 

religioso  ou  não.   O movimento  
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ambientalista, surgindo neste 

contexto, não teve o objetivo de 

ser transformador, do ponto de 

vista social e político, mas trazia 

em seu espectro a rebeldia e a 

mudança dos costumes, 

iniciando o debate internacional. 

A Conferência Mundial dos 

Parques Nacionais, que ocorreu 

em Seattle, nos Estados Unidos, 

em 1962, patrocinada pela 

Organização das Nações Unidas 

(ONU), pode ser considerada o 

primeiro evento de porte que 

tratou das questões ambientais 

e, principalmente, a primeira 

manifestação mais organizada a 

incentivar a conservação de 

áreas naturais, preservando-a 

das ações humanas. Mais tarde, 

a primeira vez que foi utilizada a 

expressão “educação 

ambiental”, foi em 1965, na 

Conferência de Educação da 

Universidade de Keele, na Grã-

Bretanha. Em 1968, 

aconteceram outros dois 

eventos: a Conferência da 

Biosfera de Paris na França e a 

reunião do Clube de Roma na 

Itália. 

O relatório do Clube de Roma 

é até hoje conhecido como um 

dos principais documentos 

acerca das questões ambientais 

no mundo. Esse documento 

resultou da reunião de 

economistas, empresários, 

políticos e alguns cientistas 

preocupados com a degradação 

ambiental por conta do modelo 

de desenvolvimento predatório e 

encomendaram ao Instituto de 

Tecnologia de Massachussets, 

nos Estados Unidos, um estudo 

para compreender a relação 

entre desenvolvimento 

econômico e a questão 

ambiental. Esse relatório, 

chamado “Os limites do 

crescimento”, publicado em 

1972, recomendava cessar o 

crescimento da economia e da 

população como forma de evitar 

maior degradação do ambiente 

(GRÜN, 2007), estratégia que 

ficou conhecida como 

“crescimento zero”, hoje já 

superada como estratégia 

ambiental. 

O breve histórico que 

trazemos aqui demonstra como 

o movimento ambientalista e os 

eventos que discutiram esses 

temas ocorreram num 

conturbado contexto político. Os 

debates tinham, como já 

analisaram vários autores até 
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hoje, uma perspectiva conceitual permeada por valores 

conservadores e conservacionistas. De acordo com Layrargues e 

Lima (2011), a perspectiva de análise tinha como base os 

fundamentos ecológicos, como interdependência e diversidade, não 

questionando a estrutura social em sua totalidade, propondo 

simples – e até simplistas - reformas de partes ou setores sociais. 

Tratava-se de dar conta de novas preocupações sem buscar sua 

causa nos problemas já existentes. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, ou a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, 

produziu três principais documentos: Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), a Declaração da ONU sobre o 

Ambiente Humano, e o Programa Internacional de Educação 

Ambiental. Este Programa de educação ambiental teve princípios 

conceituais orientadores somente em 1975, na Conferência de 

Belgrado. A perspectiva conceitual conhecida como 

desenvolvimento sustentável estava impressa nas ideias afirmadas 

e disseminadas nestes eventos oficiais. É importante destacar o que 

afirma Loureiro (2004, p. 75): 

 

 

[...] apesar do inegável valor político e macroorientador, o 

caráter genérico presente nos documentos conclusivos fez 

com que conceitos-chave fossem apropriados segundo 

interesses específicos, sendo esse o caso típico de categorias 

como participação e interdisciplinaridade. Ficou-se num 

patamar das idéias, sem que a base epistemológica e 

filosófica do corpo teórico utilizado e a dinâmica societária, 

política e econômica do que é questionado tivessem 

condições de ser efetivamente confrontadas, negadas e 

dialeticamente superadas. 
 

 

A Conferência de Tbilisi, capital da Geórgia, realizada em 1977, 

também indicou diversas recomendações para a educação 

ambiental e foi considerada decisiva para os rumos da  educação 
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ambiental em diversos países, 

incluindo no Brasil (GRÜN, 

2007). Estas recomendações 

sinalizaram o desenvolvimento 

de pesquisas sobre educação 

ambiental nas universidades, a 

incorporação da educação 

ambiental na formação de 

professores, e a realização de 

atividades educativas ambientais 

que possibilitassem aos 

indivíduos a participação no seu 

próprio meio através de 

metodologias e conceitos que 

pudessem desencadear ações 

ambientais. 

Além da perspectiva 

conceitual de conservação da 

natureza, a partir destes 

eventos, soluções técnicas no 

sentido de melhorar a “gestão de 

recursos naturais” foram os 

principais caminhos elencados. 

Os pressupostos conceituais da 

educação ambiental se davam 

no sentido de solucionar 

problemas locais e pontuais. 

Isso também foi evidenciado no 

enfoque voltado à forma, às 

metodologias a serem utilizadas 

na educação ambiental, o que 

indicava uma perspectiva 

pragmática. 

Layrargues e Lima (2011) 

analisam como também 

conservadora a vertente 

pragmática. Esta perspectiva 

invoca a ideia de consumo 

sustentável, como uma 

"compensação" que faria o 

contrapeso ao sistema de 

produção destrutivo 

socioambientalmente, ou ainda, 

"pagaria" o que foi tomado da 

natureza. Um dos exemplos 

atuais de pragmatismo é o 

mercado de carbono que é 

defendido por muitos gestores 

ambientais, o qual visa mitigar e 

mascarar os problemas 

ambientais por meio de políticas 

que legitimam o direito de poluir. 

Assim, considerando as 

contribuições de Layrargues e 

Lima (2011, p. 10), podemos 

afirmar que: 

 

 

[...] as vertentes conservacionista e pragmática representam 

duas tendências e dois momentos de uma mesma linhagem 

de pensamento que foi se ajustando às injunções econômicas 

e políticas do momento até ganhar essa face modernizada, 

neoliberal e pragmática que hoje a caracteriza. Pode-se dizer 

que a vertente pragmática representa uma derivação da 

vertente conservadora, na medida em que é sua adaptação  
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ao novo contexto social, econômico e tecnológico, ainda sem 

considerar a articulação com a questão da desigualdade 

social.  
 

 

É interessante observar que 

as manifestações internacionais 

através dessas conferências 

tomaram proporções universais 

e acabaram por determinar a 

criação de mecanismos 

institucionais, em quase todos 

os países do mundo, que, com a 

tarefa de tratar dos assuntos 

relacionados ao ambiente, 

passaram a adotar a perspectiva 

conservacionista de “proteção 

da natureza”, influenciando o 

tratamento conceitual da 

educação ambiental. 

No Brasil não foi diferente, na 

medida em que foram criadas as 

primeiras agências e secretarias 

de meio ambiente, contexto em 

que também tivemos a 

elaboração da Lei 6938/81, que 

dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA). 

Assim, as medidas 

conservacionistas que se 

traduziam na criação de órgãos 

oficiais reguladores no Brasil, 

faziam parte de uma resposta ao 

aprofundamento da crise 

socioambiental que tomava 

múltiplas dimensões, com os 

grandes desastres ambientais 

que marcaram a década de 

1980. Alguns exemplos são 

ilustrativos desse período, tal 

como o desastre nuclear na 

cidade de Chernobil, Ucrânia, 

em 1986, que espalhou 

radioatividade afetando muitas 

pessoas. No Brasil, o desastre 

com o Césio 137, na cidade de 

Goiânia/GO, em 1987, também 

gerou uma grande contaminação 

radioativa. Neste mesmo 

período, a cidade de 

Cubatão/SP foi considerada a 

mais poluída do mundo, por 

conta dos poluentes lançados no 

ambiente a partir das ações das 

indústrias.  

Um dos marcos expoentes 

que ganhou expressivo 

destaque nos anos 1980 foi o 

Relatório Brundtland, lançado 

em 1987 e intitulado “Nosso 

futuro comum”, cujos 

pressupostos conceituais 

postulavam a definição do termo 

desenvolvimento sustentável, 

como um processo de 

transformação em que a 

“exploração     dos  recursos,   a  
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direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e 

aspirações humanas” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p 

49).Contraditoriamente, o Relatório indica também e ao mesmo 

tempo, a eliminação da pobreza do mundo, mas defende o 

crescimento econômico. O debate da pobreza se dá no âmbito da 

miséria e não se faz uma análise do ponto de vista das objetivações 

humanas, sobre o porquê da existência da pobreza e nem sobre o 

modo de produção que a determina. As contradições não se 

extinguem neste ponto. Outro aspecto recomendado é a 

necessidade de aumentar o potencial de produção e assegurar a 

todos as mesmas oportunidades. Sobre este aspecto é possível 

verificar uma tendência das políticas internacionais neoliberais 

instaladas pela ONU e pelo Banco Mundial, tanto no âmbito da 

educação ambiental quanto no da educação em particular. 

Para compreendermos a relação entre essas iniciativas e a 

educação ambiental, consideremos a discussão de Saviani (2000) 

em relação à lógica do mercado no campo da educação: nessa, 

toda educação é compreendida através dos conceitos de 

“qualidade”, “produtividade” e “equidade”, cujo objetivo maior é o de 

otimizar e racionalizar os recursos humanos para contribuir com o 

modo de produção hegemônico. Este autor debate como as 

concepções pedagógicas colocadas em nossas sociedades 

contribuem para a manutenção desta lógica. Da mesma maneira, 

podemos analisar a educação ambiental da forma como se origina 

“oficialmente” e é instituída pelos órgãos financiadores de políticas 

públicas: como um meio de inserir e introjetar a lógica de mercado 

nos conceitos tidos como “ambientalmente corretos”. 

Para finalizar esta constatação, é afirmado no Relatório que “não 

é que de um lado existam vilões e de outras vítimas. Todos 

estariam em melhor condição se cada um considerasse os efeitos 

de seus atos sobre os demais” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p 50), indicando 

que o lema “cada um fazer a sua parte”, é a possibilidade para 
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superar os problemas 

socioambientais, tirando de foco 

as elaborações conceituais 

críticas e transformadoras que 

consideram o modo de produção 

capitalista como elemento 

central, estrutural, da crise 

socioambiental. 

Considerando as diversas 

contradições e ideologias do 

modo de produção capitalista 

que foram discutidas em relação 

à evolução conceitual da 

educação ambiental, 

observamos que ela esteve 

marcada por valores 

conservacionistas, pragmáticos, 

tecnicistas, recursistas e 

individualistas em detrimento de 

uma reflexão mais crítica sobre 

a forma determinista como o 

modo de produção capitalista se 

relaciona com as questões 

ambientais, perspectiva 

conceitual defendida pela 

educação ambiental crítica e 

transformadora (LOUREIRO, 

2004; TOZONI-REIS, 2007). 

Nesse sentido, observamos 

que as contestações iniciais 

denunciadas pelo importante 

movimento de contracultura dos 

anos de 1960 foram cooptadas 

pela ideologia hegemônica de 

crescimento econômico, 

desenvolvimento econômico e 

acumulação capitalista, tendo 

como consequência o 

agravamento exponencial dos 

problemas ambientais no 

decorrer do século XX e neste 

nosso século XXI. 

Grande parte desse 

tratamento conceitual, que 

desconsidera uma análise crítica 

do modo de produção capitalista 

como causador da crise 

estrutural nas relações entre 

natureza e sociedade, teve forte 

influência da doutrina neoliberal 

das políticas internacionais. 

Desse processo, colhemos 

como resultados 

posicionamentos educativos e 

econômicos que influenciaram a 

inserção da educação ambiental 

na escola, comprometendo o 

desenvolvimento de uma 

educação ambiental crítica 

contestadora da ordem 

hegemônica no modo de se 

produzir a vida nesta sociedade. 

Do ponto de vista conceitual, 

a concepção de 

desenvolvimento sustentável, 

que pregava a falácia de 

“conciliar” o desenvolvimento 

econômico      de     forma     não  
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predatória e conservacionista, se apresenta mais recentemente 

como “economia verde”. Isto significa dizer que a evolução do 

conceito de desenvolvimento sustentável aparece travestida de 

sustentabilidade e de responsabilidade social e ambiental, 

indicando interesses privados nos espaços públicos, por meio da 

inserção de empresas e grandes corporações e seus projetos. No 

caso da educação ambiental, não é preciso esforço para 

observarmos como projetos empresariais tem sido inseridos nas 

escolas públicas, com a ideologia do mercado que eles 

representam. 

É justamente em contraposição a esta concepção de educação 

ambiental que assumimos a educação ambiental crítica, ou seja, 

como possibilidade de o professor buscar conhecimentos histórico-

críticos que lhe permita enfrentar a hegemonia do modo de 

produção capitalista que se infiltra na escola pública por meio de 

projetos ambientais – ou de educação ambiental. Frente a isso, a 

educação ambiental crítica visa ir além das iniciativas educativas 

ambientais que promovem apenas comportamentos 

ambientalmente adequados e individuais, e resolução de problemas 

pragmáticos relacionados à gestão ambiental. 

Neste sentido, é importante considerarmos que o trabalho 

pedagógico do professor que se ocupa em pensar a educação 

ambiental a partir da perspectiva crítica de superação das formas 

de degradação resultantes da relação entre sociedade e natureza, 

precisa tomar por base a pedagogia histórico-crítica, como 

possibilidade de buscar o desenvolvimento de um trabalho 

pedagógico que, ao tematizar o ambiente, busque promover uma 

prática social humanizadora dessa relação. Saviani (1999, p. 34) 

explica que: 

 

[...] o caminho é repleto de armadilhas, já que os mecanismos 

de adaptação acionados periodicamente a partir dos 

interesses dominantes podem ser confundidos com os 

anseios da classe dominada. Para evitar esse risco é 

necessário      avançar    no    sentido   de   captar  a natureza  
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específica da educação o que nos levará à compreensão das 

complexas mediações pelas quais se dá sua inserção 

contraditória na sociedade capitalista. 
 

 

Assim, a pedagogia histórico-crítica traz contribuições 

pedagógicas fundamentais do campo da educação para uma 

educação ambiental que seja crítica e transformadora. No contexto 

de uma educação ambiental crítica, é necessário a busca de uma 

educação ambiental histórico-crítica, e é neste sentido que 

trazemos reflexões para a educação ambiental pública do Sistema 

Municipal de Ensino de Bauru.  

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: fundamentos para a 

educação ambiental crítica 

 

Para compreendermos a educação ambiental crítica 

fundamentada no materialismo histórico-dialético, é preciso 

compreender a exploração e a degradação da natureza pelo 

contemporâneo modo de produzir a vida no ambiente, cujo 

processo teve sua estruturação no decorrer do renascentismo e 

perpassou por toda a modernidade. De acordo com Grün (2007, p. 

25), a modernidade criou um contexto favorável ao desenvolvimento 

do capitalismo, onde as “relações de mercado, natureza e lógica 

temporal antropocêntrica passam a formar um sistema complexo de 

inter-relações”. Assim, o racionalismo humano passou a 

mercantilizar a natureza, propiciando a organização de uma 

estrutura, ou seja, um locus, que proporcionou as bases para o 

desenvolvimento do capitalismo. 

Deste ponto de vista, compreendemos a educação ambiental 

crítica como: 
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[...] um processo político de apropriação crítica e reflexiva de 

conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos que tem 

como objetivo a construção de uma sociedade sustentável do 

ponto de vista ambiental e social - a educação ambiental 

transformadora (TOZONI-REIS, 2007, p. 179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante, tomando por 

base o trabalho pedagógico de 

tematização do ambiente pela 

educação ambiental crítica, que 

precisa ser desenvolvido pelo 

professor no currículo da escola 

pública, em todos os níveis de 

ensino, é necessário considerar 

o processo pedagógico como 

possibilidade de instrumentalizar 

os estudantes, como um 

processo que possibilitará 

refletir, estudar, teorizar e 

debater as questões relativas ao 

processo de humanização da 

relação entre natureza e 

sociedade, colocando-os como 

sujeitos do processo histórico. 

É neste sentido que 

destacamos a importância de 

fundamentação pedagógica para 

o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico na educação 

ambiental crítica. Trata-se, 

portanto, de compreender a 

educação ambiental crítica 

atrelada ao enfrentamento da 

problemática socioambiental, 

pois a pedagogia “como ciência 

da e para a educação, se 

preocupa com a compreensão 

teórica e prática dos processos 

educativo-formativos e diz 

respeito aos saberes e modos 

da ação voltados para a 

formação humana” (TOZONI-

REIS, 2007, p. 186). 

Então, se compreendemos o 

trabalho pedagógico de 

tematização do ambiente, pelo 

professor, como um “movimento 

de fazer-se plenamente humano 

pela apropriação/transmissão 

crítica e transformadora da 

totalidade história e concreta da 

vida dos homens no ambiente” 

(TOZONI-REIS, 2007, p. 218), 

consideramos que é importante 

refletir sobre alguns 

fundamentos da pedagogia 

histórico-crítica para pensar a 

inserção da educação ambiental 

crítica que defendemos para o 

Sistema Municipal de Ensino de 

Bauru.  
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Uma primeira reflexão que é 

essencial para fundamentar a 

educação ambiental crítica diz 

respeito à natureza e 

especificidade da educação. 

Saviani (2005), para realizar 

esta análise, inicia discutindo 

que a atividade vital humana é o 

trabalho. O trabalho, enquanto 

categoria filosófica, diz respeito 

à relação do ser humano com a 

natureza. Nesta relação, o ser 

humano conhece e domina a 

natureza, buscando conhecer 

suas regularidades, seus 

movimentos e sua constituição. 

Com esse conhecimento, o ser 

humano atua sobre a natureza e 

a transforma para consolidar sua 

própria existência. Neste 

sentido, a transformação da 

natureza pelo ser humano é que 

constitui o trabalho.  

A partir disso, o ser humano 

não apenas se adequa e se 

adapta ao ambiente, mas 

transforma este ambiente para 

sua existência. É nesta atividade 

criadora, por meio de um 

processo de objetivações e 

apropriações que o ser humano 

planeja e realiza concretamente 

o que foi pensado. 

Saviani (2005) discute ainda 

que esse trabalho pode ser 

material e não-material. O 

trabalho material envolve os 

bens materiais necessários à 

subsistência de cada indivíduo e 

o trabalho não-material se refere 

à produção do saber. Com isso, 

é nesta segunda categoria que o 

trabalho educativo está inserido. 

A ação pedagógica do professor 

está relacionada ao trabalho. No 

processo de ensino e de 

aprendizagem, a humanização 

se dá no sentido de que a 

apropriação dos conhecimentos 

envolve a intencionalidade do 

professor neste processo. Com 

isso, Saviani (2005, p. 13) define 

que “o trabalho educativo é o ato 

de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos 

homens”. 

Refletindo sobre esta 

definição, é possível 

compreender a intencionalidade 

do trabalho educativo e a 

necessidade de ensinar o 

essencial e o fundamental no 

processo de humanização dos 

sujeitos, sobretudo no que diz 

respeito à relação entre 

sociedade e natureza. A unidade 

entre    conteúdo    e    forma    é  
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importante para pensarmos a educação ambiental crítica, pois não 

basta ensinar o conteúdo fundamental, já que também a forma de 

se ensinar na pedagogia histórico-crítica é subsidiada pelo 

referencial marxista. A problematização, um aspecto essencial no 

processo educativo na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, é 

um ponto necessário para colocar o questionamento, a 

possibilidade de existirem aspectos que estão velados, além das 

aparências. Assim, a contextualização histórica e a compreensão 

crítica da realidade para além da superficialidade, contribuem para 

a compreensão sintética dos conteúdos. As formas só fazem 

sentido quando proporcionam o domínio de determinados 

conteúdos. 

Refletindo sobre esta definição, é possível compreender a 

intencionalidade do trabalho educativo e a necessidade de ensinar 

o essencial e o fundamental no processo de humanização dos 

sujeitos, sobretudo no que diz respeito à relação entre sociedade e 

natureza. A unidade entre conteúdo e forma é importante para 

pensarmos a educação ambiental crítica, pois não basta ensinar o 

conteúdo fundamental, já que também a forma de se ensinar na 

pedagogia histórico-crítica é subsidiada pelo referencial marxista. A 

problematização, um aspecto essencial no processo educativo na 

perspectiva da pedagogia histórico-crítica, é um ponto necessário 

para colocar o questionamento, a possibilidade de existirem 

aspectos que estão velados, além das aparências. Assim, a 

contextualização histórica e a compreensão crítica da realidade 

para além da superficialidade, contribuem para a compreensão 

sintética dos conteúdos. As formas só fazem sentido quando 

proporcionam o domínio de determinados conteúdos. 

Os pressupostos da pedagogia histórico-crítica contribuem no 

enfrentamento das práticas educativas ambientais superficiais e de 

senso comum que tendem a problematizar as questões 

socioambientais de forma pontual, imediata e relativista. Neste 

sentido, Maia e Teixeira (2015), buscando fundamentos que 

preconizam o desenvolvimento da “consciência filosófica” (SAVIANI, 

2007) para pensar o processo educativo ambiental de forma crítica, 

destacam: 
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O relativismo, que por vezes encontramos em algumas 

práticas de EA, em nome de que “qualquer ação é válida”, 

prejudica processos mais consistentes do ponto de vista 

sócio-histórico, em relação à educação escolar, em geral, e à 

EA especificamente. Consideramos estas ações como 

atitudes pontuais e fragmentadas do currículo, geralmente 

praticadas por meio de “comemorações” como o Dia da 

Árvore, Dia do Índio, Dia do Meio Ambiente, Dia da Água etc. 

Também as propostas de algumas ONGs, empresas privadas 

e grande mídia, com caráter genérico e superficial, como, por 

exemplo, os movimentos O Dia Mundial Sem Carro, A Hora 

do Planeta: 60 minutos no escuro etc. Essas ações, em geral, 

impedem reflexões mais consistentes e consequentes sobre 

os problemas ambientais, contribuindo para camuflar as 

causas da degradação ambiental nas sociedades capitalistas 

atuais (MAIA; TEIXEIRA, 2015, p. 294 – Grifo dos Autores). 

 

 

Contudo, é necessário que 

haja a problematização da 

prática inicial e sincrética, de 

senso comum, levantando 

questionamentos para além da 

superficialidade, tendo em vista 

o alcance de uma consciência 

filosófica para além do senso 

comum, sendo importante 

discutir a práxis. A práxis é 

compreendida por Saviani 

(2005), a partir do conceito de 

práxis do método materialista 

histórico e dialético, como a 

prática fundamentada 

teoricamente. Como afirma o 

autor, a prática desvinculada da 

teoria estabelece o ativismo, 

enquanto que a teoria 

desvinculada da prática é 

verbalismo, contemplação. Com 

isso, é possível refletirmos que a 

prática possui primado sobre a 

teoria, pois a prática é 

fundamento e finalidade da 

teoria, ou seja, é a partir dos 

problemas e das contradições 

da prática, que a teoria se 

desenvolve e, se 

desenvolvendo, “ilumina” a 

prática, está a serviço dela. 
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Neste sentido, Junqueira (2014) permite-nos entender que, no 

modo de produção econômico e social da vida na 

contemporaneidade, o capitalismo; esta relação entre ser humano e 

natureza, da maneira aprofundada e universal como discute Saviani 

(2005), permanece à revelia no processo educativo. Esta condição 

se agrava ao considerarmos que a educação ambiental, quando 

realizada nas escolas, se encerra em atividades de reciclagem, 

sensibilização ambiental, promoção de atitudes ambientalmente 

adequadas, e outras ainda mais ingênuas e superficiais. Junqueira 

(2014), em contraposição às perspectivas pragmáticas e 

conservadoras de educação ambiental, indica a necessidade da 

educação ambiental histórico-crítica, que revela que os problemas 

socioambientais estão profundamente relacionados ao modo de 

produção da vida, agravando as condições de vida da população 

subalterna. 

Considerando essas reflexões, podemos afirmar que o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico fundamentado na 

pedagogia histórico-crítica e que tenha como objetivo a inserção de 

uma perspectiva crítica de educação ambiental na escola pública, 

colocaria alguns questionamentos importantes no desenvolvimento 

do trabalho pedagógico do professor, tais como: “Será que é função 

do processo educativo resolver os problemas como a reciclagem, 

coleta de óleo ou plantações de hortas nas escolas pelos alunos e 

pela comunidade, por exemplo?”. Ou, ainda: “Será que é função da 

escola, dos alunos e dos professores organizarem um mutirão para 

limpar as calçadas e terrenos baldios e plantar árvores no bairro?”. 

Não estariam esses alunos abdicando do processo de apropriação 

e assimilação dos conteúdos históricos necessários para o 

desenvolvimento de uma prática social questionadora da ordem 

social para ocuparem seu tempo com atividades práticas, de 

cunhos ativistas, bem como de tarefas de responsabilidade do 

Estado e/ou Municípios, tais como: arborização de ruas, cuidado ou 

tratamento do lixo? 
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O que os fundamentos da pedagogia histórico-crítica nos 

colocam é que a ação por ela mesma não irá “resolver” ou 

“solucionar” as causas verdadeiras dos problemas socioambientais. 

Assim, em consonância com os pressupostos da educação 

ambiental crítica, compreendemos que a pedagogia histórico-crítica 

traz fundamentos que se contrapõem ao desenvolvimento de um 

trabalho pedagógico de educação ambiental que esteja voltado 

somente para as resoluções imediatas e pontuais de problemas 

ambientais pragmáticos ou, como temos visto em muitos casos, 

como projetos de empresas que se inserem nos currículos 

escolares e que inculcam a lógica do modo de produção capitalista 

por meio de ideologias que reforçam a degradação ambiental. 

Essas ações, cada vez mais ocupam o espaço curricular da 

escola pública, invadindo e incorporando as ações de professores e 

alunos. Assim, entendemos que esta realidade, aliada à formação 

não-crítica dos professores, em que, muitas vezes, se nega a 

educação ambiental crítica, junto às precárias condições de 

trabalho, proporciona a inserção empresarial nas escolas públicas, 

o que precisamos enfrentar.  

Este cenário impõe a necessidade de incorporação de uma 

pedagogia e de uma perspectiva de educação ambiental crítica que 

se apresente como questionadora desta ordem. É neste sentido que 

é importante compreender um pouco como se dá a inserção destes 

projetos de iniciativa privada nas escolas, com o objetivo de não se 

cair nestas armadilhas, evitando esta inserção no Sistema Municipal 

de Ensino de Bauru.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: combatendo os interesses 

privados nas escolas públicas 

 

Um aspecto cada vez mais crescente que observamos nas 

escolas públicas de Educação Básica é a entrada das empresas 

privadas. Esta entrada se dá de diferentes maneiras, pode 

acontecer por meio de materiais didáticos, projetos, palestras, 

trabalhos com grupos de alunos ou com grupos de professores, por  
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exemplo. As pesquisas em 

educação ambiental crítica vêm 

retratando e analisando cada 

vez mais a presença destes 

interesses privados nas escolas 

públicas (LAMOSA, 2014; 

MENDES, 2015). 

Lamosa (2014) discute que 

no Estado de São Paulo a 

“parceria” de empresas com as 

escolas públicas começaram a 

se concretizar de fato já na 

década de 1990, mas 

ensaiavam esta aproximação já 

nos anos 1980. O autor discute 

que até os anos 2000, o 

empresariado enxergava o 

investimento nas áreas sociais 

como gastos. Após forte 

propaganda e “apoio” da grande 

mídia de que o investimento em 

educação era um grande 

negócio lucrativo, o 

empresariado passou a atuar 

diretamente nas escolas 

públicas. Por meio de diversos 

dados o autor indica que 

organizações empresariais se 

inserem tanto em escolas 

públicas estaduais como em 

escolas públicas municipais, há, 

inclusive, uma grande 

concorrência e disputa entre as 

empresas para inserirem seus 

projetos nas escolas.  

Como os professores são 

muito sobrecarregados de 

atividades relativas à profissão 

docente, por conta de sua 

condição de precarização, 

quando os professores se 

deparam com projetos e 

atividades “prontas para aplicar”, 

acabam, “automaticamente” 

aplicando estes projetos. Um 

exemplo e via de entrada das 

empresas na escola é por meio 

de projetos de educação 

ambiental. 

A educação ambiental 

colocada por estes projetos 

promove fortemente a ideologia 

dominante, inculcando, ainda 

mais, a lógica e a ideologia do 

modo de produção capitalista, 

causador da degradação 

ambiental, que muitas vezes é 

camuflada de “consciência 

ambiental”, “salvar o ambiente”, 

“ações sustentáveis”, e outros 

tantos jargões comumente 

associados às ações educativas 

que se proclamam como 

retentoras de uma “sociedade 

mais solidária com o ambiente”. 



Conteúdos Interdisciplinares  

355 

 

Assim, contando com exigências para que o professor “inove” e 

desenvolva projetos atuais com seus alunos, além de uma visão 

não-crítica de suas propostas e da realidade “inovadora”, as 

empresas investem pesadamente em ações e projetos ambientais 

que suprem, momentânea e distorcidamente as obrigações das 

escolas e dos professores com relação ao tema ambiental, 

“isentando” os professores de terem “mais um trabalho” diante de 

tantas outras demandas profissionais complexas. Neste sentido, as 

empresas, se aproveitando dessa fragilidade, trazem projetos 

ambientais “sustentáveis” e com “responsabilidade social e 

ambiental” camuflando seus interesses econômicos regidos pela 

lógica de mercado e que beneficiam a classe dominante e as 

próprias empresas, uma vez que os benefícios fiscais oferecidos 

pelas agências de controle ambiental são verdadeiramente sua 

maior motivação. 

Mendes (2015) discute como que, muitas vezes, se entende que, 

na escola, quanto maior a participação, melhor, independentemente 

da função social que esta participação tem e representa; assim, as 

atividades de capacitação ou os projetos com alunos e professores 

que são apresentados na escola normalmente têm por princípio 

realizar a “propaganda” do grupo empresarial ao qual pertence, sob 

o véu de educação ambiental e outros temas. Os professores 

precisam ficar muito atentos a este tipo de iniciativa as empresas, 

que cada vez mais ocupam todos os espaços públicos. 

Também é importante destacar que, muitas vezes, essas 

empresas utilizam jargões, ideologias e até tendências pedagógicas 

- a exemplo das pedagogias do “aprender a aprender” (DUARTE, 

2008), como meios de se inserirem no currículo escolar. É 

justamente em contraposição a esta hegemonia que apresentamos 

a aproximação da pedagogia histórico-crítica e da educação 

ambiental crítica, como possibilidade de enfrentamento e combate, 

pelo professor, pela escola e pelos alunos, de projetos que se 

apresentam como preocupados com o ambiente, mas que, na 

verdade, favorecem os interesses de seus proponentes. 
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Do ponto de vista do trabalho pedagógico do professor, no 

sentido de proporcionar a apropriação de conhecimentos pelos 

alunos de problematizar a relação entre natureza e sociedade, 

compreendemos que o professor do Sistema de Ensino de Bauru 

precisa combater tais iniciativas. 

Para tanto, entendemos que a formação continuada de 

professores e as atividades desenvolvidas na escola com 

professores e alunos precisam atender aos seus interesses 

concretos, não imediatos, e proporcionar conteúdos de educação 

ambiental críticos, historicizados, a partir da lógica dialética 

materialista, para ir além das aparências, enfrentando os interesses 

privados, rumo aos interesses coletivos. 

Assim, a escola pública, com base na pedagogia histórico-crítica 

e na educação ambiental crítica, precisa compreender a 

sustentabilidade no sentido que Loureiro (2012, p. 65) indica: 

 

 

[...] apostaria em uma terceira opção conceitual na construção 

do discurso crítico a qualquer proposta de sustentabilidade 

que naturalize as relações sociais sob a égide do capital, do 

eurocentrismo e do individualismo. Retomar o que parece de 

mais “surrado”, mas que continua sendo o que há de mais 

concreto em termos de construção histórica e conceitual: 

socialismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante problematizarmos que o ecossocialismo realiza a 

crítica frente ao modo de produção capitalista, que promove a 

destruição do ambiente. O ecossocialismo não tem uma perspectiva 

homogênea, porém é comum às diferentes perspectivas a 

compreensão de que a questão ambiental está estruturalmente 

vinculada aos problemas sociais (LÖWY, 2011). O Manifesto 

Ecossocialista Internacional se configura como um importante e 

emblemático documento que articula as reflexões ambientais e as 

reflexões sociais frente à crise socioambiental em que vivemos. 
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Este documento problematiza 

e indica que é necessário 

compreender as demandas 

teóricas e práticas para a 

transformação da realidade. 

Assim, o ecossocialismo tem a 

perspectiva de enfrentar a 

relação exploratória entre os 

seres humanos e entre a 

sociedade e o ambiente. A 

pedagogia histórico-crítica e 

seus fundamentos vão neste 

sentido ao compreenderem a 

relação profunda e com vínculo 

inseparável entre o ser humano 

e a natureza. 

Por isso que as questões 

socioambientais são tratadas de 

maneira conjunta, evidenciando 

a relação existente entre as 

condições ambientais e sociais. 

Com isso, a educação ambiental 

tem importante papel no 

processo de transição para uma 

sociedade ecossocialista, 

enfrentando, na realidade 

escolar, os interesses privados 

que prezam pela exploração dos 

seres humanos e do ambiente. 

Neste sentido, entendemos que 

a educação ambiental na escola 

precisa compreender 

criticamente a realidade 

concreta, problematizando as 

questões socioambientais, indo 

além da aparência, entendendo 

a essência, para proporcionar a 

compreensão aprofundada e 

crítica da realidade social e 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, tentamos neste texto 

demonstrar a importância da 

educação ambiental crítica 

inserir-se no currículo escolar. 

Pelo fato da educação 

ambiental, na relação entre ser 

humano e natureza, permanecer 

como um aspecto acessório na 

escola e, ao mesmo tempo, ser 

um aspecto fundamental no 

processo de desenvolvimento 

humano, muitas empresas se 

aproveitam deste contexto para 

inserirem seus projetos e, junto 

deles, suas ideologias, que 

reproduzem a sociedade 

desigual, destruindo a natureza 

e proporcionando uma condição 

precária de vida dos 

subalternos. 
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Neste sentido, compreendemos que a educação ambiental 

crítica precisa estar presente no trabalho docente, proporcionando 

aos estudantes um conhecimento aprofundado, com na pedagogia 

histórico-crítica, acerca da relação entre o ser humano e a 

natureza. 
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A atualidade da educação dos 

valores na escola: educação para a 

liberdade  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afonso Mancuso de Mesquita 

 

 

oje, em nosso país, muitas 

pessoas têm convicção e 

tranquilidade para afirmar: é 

necessário falar de valores na 

educação. Poderíamos até dizer: 

há tempos não é tão necessário 

quanto hoje. Mas se seguirmos 

e perguntarmos quais são estes 

valores que devem-se discutir, 

provavelmente aparecerão 

divergências e antagonismo de 

posições. 

As convulsões políticas que 

vivenciamos recentemente e os 

sinais de mudança e grave 

conturbação que o mundo nos 

tem dado nos provocam essas 

reflexões. O Brasil passou por 

um golpe político que revela 

basicamente três coisas: 

primeiro, o governo pode se 

autoproclamar sem participação 

popular quando necessário tudo 

previsto na Constituição; 

segundo, o esgotamento do 

modelo petista de governo 

pautado na conciliação de 

classes; e terceiro, que as 

medidas de austeridade de 

arrocho dos governos interino e 

efetivo de Michel Temer revelam 

as verdadeiras necessidades da  
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classe  dominante  e  provam  que  os  acontecimentos  daqui  são 

expressão da crise internacional. Se considerarmos as guerras por 

petróleo, terrorismo, crise de refugiados, xenofobia, inflação 

econômica, aumento da jornada de trabalho, violência policial 

permanente na periferia, percebemos a profundidade da crise social 

que vivemos. Isso tudo nos faz problematizar que rumos históricos 

estamos tomando e que valores cultivamos para guiar nossas 

escolhas. É nesse contexto que afirmamos que o debate sobre 

valores é necessário não apenas na escola, mas na sociedade 

como um todo. 

Nosso objetivo neste texto não é aprofundar a análise da 

conjuntura política do Brasil e do mundo. Isso deve ser feito pelas 

pessoas interessadas, organizações políticas e governamentais. 

Nosso objetivo é simplesmente debater de forma contextualizada 

(historicamente situada) a educação dos valores na escola. Não 

precisamos nos deter longamente no dilema se esse tipo de 

conteúdo curricular é necessário ou não; sim, é necessário. A 

própria existência deste texto é uma defesa explícita da presença 

da educação de valores no currículo escolar. Mas podemos sim nos 

perguntar quais valores queremos ensinar e qual a melhor forma de 

fazê-lo. Certamente nesse ponto não haverá consenso e o 

posicionamento será inevitável. Enfim, apesar da clara necessidade 

de educarmos valores, raramente encontramos nos currículos 

oficiais das Secretarias de Educação uma seção dedicada essa 

tarefa. 

 

OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

Para começar a análise crítica dos conhecimentos acumulados 

pela área, optamos por abrir a discussão com os próprios 

Parâmetros Curriculares Nacionais – os PCN - (BRASIL, 1998). 

Eles defendem que a educação dos valores é tema transversal na 

escola. O documento traz que “cabe à escola empenhar-se na 
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formação moral de seus alunos” 

(p. 51). Ele realmente nos faz 

avançar no sentido da 

construção de uma educação 

moral, mas defender que nos 

responsabilizemos pela 

formação moral de nossos(as) 

alunos(as) ainda diz pouco, é 

ainda preciso responder a três 

questões vitais: o que se 

entende por ética, moral e 

valores; quais valores são 

considerados universalizáveis e, 

portanto, transmissíveis pela 

escola e, finalmente, quais as 

formas mais adequadas à esta 

transmissão. Somente 

respondendo a essas três 

questões poderemos ter ideia da 

proposta geral de educação 

moral em quaisquer currículos. 

Qual é então a proposta de 

educação moral dos PCN? 

Eles sustentam que a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética trata de princípios e não de mandamentos. Supõe que o 

homem deva ser justo. Porém, como ser justo? Ou como agir 

de forma a garantir o bem de todos? Não há resposta 

predefinida. É preciso, portanto, ter claro que não existem 

normas acabadas, regras definitivamente consagradas. A 

ética é um eterno pensar, refletir, construir. E a escola deve 

educar seus alunos para que possam tomar parte nessa 

construção, serem livres e autônomos para pensarem e 

julgarem (BRASIL, 1998, p. 50). 

 

 

A ética seria então esse 

exercício constante de pensar e 

avaliar a relação entre o bem 

comum, as ações humanas e 

suas consequências. Mas como 

sermos justos(as) e cultivarmos 

o bem comum? Ainda é 

necessário definirmos princípios 

morais e valores que orientariam 

a reflexão ética. Na parte dois, o 

documento define um conjunto 

central de valores que devem 

compor os currículos escolares. 

São eles: respeito mútuo, 

justiça, diálogo, solidariedade. 

Ora, são realmente valores 

interessantes... O texto afirma 

que o respeito deve ser mútuo e  
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prevalecer na diversidade e na 

singularidade. Afirma também 

que a dignidade humana deve 

ser defendida universalmente e 

compreendida como antagônica 

ao preconceito. Textualmente 

afirma: “O preconceito é 

contrário a um valor 

fundamental: o da dignidade 

humana (princípio ético 

fundamental). Segundo esse 

valor, toda e qualquer pessoa, 

pelo fato de ser um ser humano, 

é digna e merecedora de 

respeito” (BRASIL, 1998, p. 67). 

E depois retoma e ratifica: “a 

dignidade do ser humano não é 

mera opinião, mas princípio 

fundamental da ética e do 

convívio democrático.” (BRASIL, 

1998, p 79). 

Todas as pessoas são dignas 

e têm os mesmos direitos. Cabe 

a todas então se respeitarem. 

Mas o fato das pessoas serem 

iguais em termos de direito não 

suprime as diferenças 

individuais: “Deve-se, é 

evidente, respeitar as diversas 

individualidades, mas, em 

contrapartida, cada 

individualidade deve conviver 

com outras, portanto, deve haver 

regras comuns” (BRASIL, 1998, 

p. 62). Segundo os PCN, o 

convívio na diferença só pode 

ser corretamente mediado pelo 

diálogo democrático. 

 

 

Vale dizer, a democracia dá espaço ao consenso e ao 

dissenso. Portanto, o conflito entre pessoas é dimensão 

constitutiva da democracia. O diálogo é um dos principais 

instrumentos desse sistema. É uma das razões pelas quais a 

democracia é um sistema complexo. Dialogar pede 

capacidade de ouvir o outro e de se fazer entender (BRASIL, 

1998, p. 74). 

 

 

 

 

 

 

 

A solidariedade, finalmente, é 

defendida como forma de 

participação cidadã de todas as 

pessoas nos espaços públicos. 

Ela seria então uma forma de 

vínculo entre as pessoas que 

não necessariamente se 

conhecem, mas podem adotar 

medidas solidárias nos espaços 

e, porque não dizer, nas 

instituições públicas. 
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Até aqui expomos resumidamente, mas fidedignamente com o 

conteúdo dos PCN, sua proposta para a formação moral. Vamos 

agora pensar criticamente essa proposta. Numa grande síntese, o 

documento coloca: 

 

 

[...] se os valores morais que subjazem aos ideais da 

Constituição brasileira não forem intimamente legitimados 

pelos indivíduos que compõem este país, o próprio exercício 

da cidadania será seriamente prejudicado, para não dizer, 

impossível. É tarefa de toda sociedade fazer com que esses 

valores vivam e se desenvolvam. E, decorrentemente, é 

também tarefa da escola (BRASIL, 1998, p. 51). 
 

 

Então os PCN defendem que as pessoas internalizem, com 

ajuda da escola, os valores cidadãos e democráticos resumidos na 

Constituição. Essa seria a síntese entre dignidade, respeito, diálogo, 

solidariedade, cooperação, etc: o convívio democrático. Lê-se: 

 

 

Relações de cooperação são relações entre iguais, baseadas 

e reforçadoras do respeito mútuo, condição necessária ao 

convívio democrático. A democracia é, portanto, um modo de 

convivência humana e os alunos devem encontrar na escola a 

possibilidade de vivenciá-la. Daí a importância de se 

promoverem experiências de cooperação no seu seio 

(BRASIL, 1998, p. 63). 
 

 

Assim revela-se o eixo da proposta dos PCN: a educação para 

uma ordem social democrática dentro de um sistema capitalista de 

produção, particularmente consubstanciados nos valores da 

Constituição de 1988. O estranho é que isso não parece um 

problema no texto oficial. Em nenhum momento o texto se propõe a  
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1 Disponível em: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=UrlwgM2mwcM 
 
 
 

2 Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.

br/politica/o-pacto-em-que-
todos-ganham-nao-e-mais-

possivel-6895.html 

uma análise da realidade social geral que vivemos. Os ideais da 

Constituição são ideais democrático-burgueses, ou seja, defendem 

o respeito, a tolerância e a convivência pacífica dentro da ordem 

burguesa. Mas como defender a igualdade e o respeito dentro de 

um sistema de produção e reprodução da vida que pressupõe a 

exploração máxima da força de trabalho e dos recursos naturais? 

Em termos mais simples, como defender verbalmente a igualdade 

num sistema radicalmente desigual? O texto não fala da realidade 

da escola e da sociedade como um lugar em que a igualdade e o 

respeito ainda precisam ser conquistados. E isso acarreta uma série 

de problemas.Admitamos mesmo assim que a Constituição de 1988 

é progressista e sintetiza décadas de lutas populares, o que já e 

algo relevante considerando o atual momento político do Brasil. 

Hoje, nos primeiros meses do governo Michel Temer, já 

percebemos que direitos democráticos não estão garantidos. 

Nossos governantes discutem seriamente o congelamento dos 

gastos públicos com saúde, educação e Assistência Social (PEC 

241/55), o desmantelamento do Ensino Médio em nível nacional 

(MP 746), o fim ou flexibilização do Sistema Único de Saúde (SUS), 

o fim da universidade pública gratuita, o adiamento da 

aposentadoria e, encerrando uma lista que poderia seguir, o fim da 

obrigatoriedade de pagamento de férias e 13º salário. Como 

comentou Guilherme Boulos (2016) em entrevista filmada1 e em 

outra transcrita à Carta Capital2, “ser de esquerda no Brasil hoje é 

defender pontos da Constituição”. Claro que não basta, mas a ironia 

na defesa de Boulos é exatamente esta. Enfim, mesmo 

considerando todo o progressismo da referida Constituição, a 

ordem burguesa é estruturalmente desigual e isso está implícito no 

Texto. Além do mais, a classe dominante está sempre disposta a 

suprimir direitos quando acumula forças para isso. Todo direito 

social que a Constituição pressupõe foi e sempre será meramente 

formal.  

A formalidade dos direitos sociais na ordem burguesa revela-se à 

medida da distância entre a declaração jurídica e moral dos direitos 

e a realidade social. Nunca houve acesso universal à saúde pública, 

a despeito do Texto constitucional. 
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Na prática, para a classe 

trabalhadora, acostuma à 

negligência do poder público, a 

saúde sempre foi de baixa 

qualidade. O mesmo pode se 

dizer da educação, cuja escola 

pública há tempos é alvo de 

depredação pelo próprio Estado; 

dos transportes, da 

comunicação, da cultura, à 

igualdade de gênero, etc. Nunca 

houve socialização plena das 

riquezas materiais e imateriais 

porque isso é inerente ao 

sistema capitalista. Se não 

consideramos as condições 

sociais gerais que efetivamente 

dão os rumos da vida das 

pessoas, as nossas declarações 

de direitos serão sempre 

formais e nunca substantivas3, 

isto é reais, com base social 

para acontecer na prática e não 

apenas uma defesa verbal de 

direitos que não existem nas 

relações reais entre as pessoas. 

O texto dos PCN é bonito, 

sedutor, quase irrefutável, mas 

seu pecado é o formalismo, a 

distância do mundo real, que 

preenche seus posicionamentos. 

Nos PCN, os valores transitam 

num mundo abstrato, distante da 

realidade, tanto a geral e quanto 

a da escola. O problema é que o 

respeito e a igualdade não 

podem ser formais, mas devem 

ser substantivos. Não podemos 

realizar uma educação de 

valores que não faça a crítica da 

real condição da escola e das 

relações sociais. A escola, 

lamentavelmente, não é este 

lugar de pluralismo, diversidade 

e respeito, idealizado nos 

Parâmetros. Ela ainda é um 

lugar de reprodução de 

preconceitos de diferentes tipos; 

relativos a gênero, etnia e 

opinião política (lembrar da lei 

da escola sem partido, sobre a 

qual falaremos ao final, no item 

sobre problemas concretos e 

temas atuais da educação de 

valores). 

Mais e pior que isso, desde 

os anos 90, graças aos 

relatórios da Unesco (2010)4 e 

às políticas do Ministério da 

Educação (MEC) e Secretarias 

Estaduais de Educação (SEEs), 

a escola é um lugar abertamente 

competitivo, que aceita a 

flexibilização do trabalho 

precarizado e o desemprego 

estrutural como condições para 

as quais a escola deve se 

preparar. O relatório Jacques 

Delors (UNESCO, 2010) insiste, 

do começo ao fim do texto, que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Em referência a um termo 
caro a István Mészáros. 
 
 
 

4 Conhecido como 
Relatório Jacques Delors, 
Educação: um tesouro a 
descobrir (publicado 
originalmente em 1996). 
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o mundo está em rápida transformação e sem crítica alguma ao 

caráter das mudanças e da aceleração, defende que a educação 

reflita em si a necessidade de preparar os alunos e alunas para a 

constante adaptação. Se em um contexto de aumento da 

exploração do trabalho, da ascensão do desemprego estrutural, da 

precarização do trabalho e da perda de direitos, o referido 

documento apela ao Aprender a Aprender e à rápida adaptação, 

fica claro que ele embasa as políticas públicas oficiais para a 

educação no século XXI de preparação de uma nova classe 

trabalhadora, apta ao mundo do trabalho precarizado, processo que 

Saviani (2010) chama de ascensão do neoprodutivismo. 

Se da educação para a democracia burguesa, defendida nos 

PCN, não transitarmos com passos firmes a uma educação para a 

liberdade que seja cooperativa, superadora e emancipadora não 

alcançaremos, sequer nos aproximaremos do clamado respeito à 

diversidade (hegemonia do consenso) dos PCNs. Os Parâmetros 

devem ser, portanto, superados. 

 

A EDUCAÇÃO DE VALORES NO BRASIL HOJE 

 

O cenário teórico da psicologia e pedagogia dos valores é 

dominado pela perspectiva piagetiana, cujo principal nome é Yves 

de La Taille5, que centraliza o debate e é citado por muitos outros 

autores, como Müller e Alencar6 entre outros. Notamos que entre 

as pesquisa brasileira sobre o tema, mesmo centrando-se na 

contribuição de Piaget, a obra fundamental, O Juízo moral na 

criança7, é menos citada que textos de La Taille. Também 

encontramos de forma menos expressiva alguns poucos autores da 

psicanálise, outros abertamente liberais8 (que não fazem 

propriamente teoria pedagógica e psicológica, mas defendem a 

democracia como justa e a cidadania como universal) e também um 

autor nietzschiano9. 

Não é nosso objetivo aqui descrever em pormenores a 

concepção piagetiana de moral. Basta que saibamos que há 

basicamente três princípios que sustentam toda sua teoria, são 
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eles: a psicogênese do desenvolvimento moral; a mudança de 

estrutura por adaptação e o apriorismo de tendências funcionais, 

que servem de motor ao desenvolvimento. Em Piaget, tanto a 

inteligência quanto a moralidade se desenvolvem por adaptação 

paralelamente uma a outra e em função de suas próprias 

tendências funcionais a priori. Essa concepção leva a problemas. 

Pela noção de autoconstrução da dimensão ética, leva ao mesmo 

formalismo dos PCN, como se o processo fosse centrado nos 

indivíduos. 

Para compreender a formação moral como processo 

sociogenético é mais coerente partir de um ponto de vista 

vigotskiano do problema. Porém, há pouquíssimos trabalhos com 

tema de ética, valores e moral desde essa perspectiva, e aí está 

boa parte das nossas dificuldades teóricas se quisermos partir desta 

teoria. Mas mesmo com poucas referências, investigaremos o que 

já foi acumulado em termos de conhecimento na área e tentaremos 

lançar as bases para a teoria da educação dos valores de um ponto 

de vista vigotskiano. 

 

PRINCÍPIOS ÉTICOS EM VIGOTSKI 

 

Para que essa superação aconteça e caminhemos na construção 

de uma efetiva educação de valores na escola, precisamos dos 

fundamentos conceituais que organizam a atividade 

educativa/pedagógica. Colocá-los não é algo simples, precisamos 

definir quais são os princípios éticos capazes de orientar a ação 

pedagógica. Há uma contribuição que julgamos decisiva para a 

solução dessa questão, é um artigo de Delari Jr. (2013) sobre 

princípios éticos no pensamento de Vigotski. Nesse trabalho, o 

autor consegue brevemente colocar as bases e os princípios para 

uma educação moral na perspectiva vigotskiana. Todo o argumento 

desse item do texto se embasa na profícua contribuição desse 

pesquisador brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conteúdos Interdisciplinares 

 

370 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O delineamento filosófico 

geral da questão é afirmar: 

valores e moral são 

historicamente relativos e não 

absolutos. Toda moral passa 

pelos conflitos sociais de classe 

a que estamos sujeitos. Há, 

portanto, um princípio ontológico 

da historicidade dos valores que 

tem grande importância 

metodológica. Então não 

existem valores absolutos que 

organizem uma moral 

eternizada, exatamente os 

valores e a moral mudam 

historicamente e variam de 

acordo com os acúmulos 

intelectuais e condições de vida 

da humanidade. Se as relações, 

as interpretações simbólicas e 

formas de transformar a 

realidade mudam 

historicamente, o mesmo 

acontece com valores e, 

portanto, com nossa moral e 

ética. Podemos constatar que os 

valores acompanham a história 

e não o contrário. 

A moral é, portanto, um 

exercício constante e talvez toda 

sua vitalidade advenha do 

antagonismo e da contradição 

entre bem e mal. Mas não 

existem forças transcendentais 

tais como bem e mal na vida 

humana. Pensando do ponto de 

vista social e coletivo, o que 

existe são atos humanos sempre 

imperfeitos: a síntese, aí sim, 

perfeita, do bem e do mal. 

Somos capazes de ambos, pois 

nossa própria cultura é 

produzida como tal síntese. A 

humanidade criou o bem e o 

mal, não guiada por essas 

forças psíquicas ou espirituais, 

mas produzindo-as. Podemos 

encontrá-las se avaliarmos 

nossas próprias ações. 

“Sabermo-nos humanos é 

encarar bens e males coletivos 

como algo de que somos 

potencialmente capazes e, em 

alguma medida, responsáveis.” 

(DELARI JR, 2013, p. 48). 

Relacionemos, então, os 

conceitos de moral, valor e ética. 

A moral é a valoração dos atos e 

fatos sociais, serve para 

reconhecermos o bem e o mal 

em nossas ações, para 

sabermos o que é desejável e o 

que deve ser evitado. A ação da 

moral é por em conflito, 

comparação, antagonismo e até 

mesmo contradição, certos 

valores emergentes da prática 

social e da ação individual. A 

moral por isso tem potência para 

mediar as escolhas de uma 
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pessoa. Discutir quais seriam os 

valores supremos ou universais, 

que devem orientar a ação 

social, é a tarefa mais 

importante da ética. Esta é, por 

sua vez, a reflexão filosófica 

sobre a moral (VÁZQUEZ apud 

DELARI JR, 2013), é a tentativa 

de avaliar nossas próprias 

ações, refletir sobre suas 

consequências e escolher o que 

desejamos que se repita e o que 

não. Os valores que emergem 

dessa análise são as balizas 

dessa eleição. Então podemos 

concluir que valores são 

qualidades atribuídas que tem 

força e função de motivo da 

ação humana. 

A valoração acontece em 

todos os âmbitos da vida e pode 

ser feita sobre quaisquer fatos 

sociais. E como os fatos 

psíquicos são tão sociais quanto 

qualquer fato jornalístico, por 

exemplo, a valoração também 

constitui os valores morais 

subjetivos, que também nascem 

do conflito social entre o 

desejável e o evitável. Os 

valores, a moral e a ética estão, 

assim, relacionados ao caráter 

voluntário da conduta, pois são 

balizas de escolha, medeiam os 

processos volitivos juntamente 

com necessidades de caráter 

imediato, emoções, e as 

condições externas de ação. 

Para Bozhóvitch (1985) as 

regras morais fazem parte do 

processo de mediação da 

conduta consciente e voluntária. 

Para a autora, as regras morais 

são capazes de rivalizar com 

tendências e impulsos 

imediatos, mediando a conduta 

da criança tanto quanto os 

signos. E, neste sentido, a 

formação do caráter da criança 

depende desse sistema de 

mediações da conduta. 

Bozhóvitch (1985) consegue 

localizar o papel da moral tanto 

na conduta voluntária, como no 

próprio desenvolvimento da 

personalidade. 

A moral e a escolha estão tão 

interligadas quanto o rio e a 

chuva: de uma emana o 

alimento para a outra. A 

importância de educarmos 

valores é que reflitamos sobre o 

desejável e o evitável para 

mudar as escolhas que têm 

dado rumo perigoso à nossa 

vida social. Se a crítica social é 

levada às últimas 

consequências, chegarmos no 

anticapitalismo como estilo de 

vida  e  ação  política.  Mas   o  
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10 Valores supremos ou 
universais significam gerais 

o suficiente para traduzir 
em programa de ação 

necessidades perenes da 
humanidade, não que 

sejam, por isso, eternos ou 
transcendentes. Por 

exemplo, conviver com 
outras pessoas, diferentes 
de si, é uma necessidade 

perene da humanidade, 
conviver com o diferente é 

imanente à própria vida 
social humana. Então, 

saber lidar com essa 
diferença, falar sobre ela e 

traduzi-la em programa 
moral, é inevitável. A 

máxima cristã: “amai ao 
próximo como a ti mesmo” 
exemplifica como um valor 

se torna programa de ação. 
Definir quais valores devem 

ser universalizados é a 
forma como a humanidade 

vai se orientando no 
mundo. 

 

mínimo que temos que garantir, devido à especificidade da escola, 

é garantir a aprendizagem voltada para a avaliação das 

consequências das ações individuais de coletivas. 

Retomando, os valores são as qualidades atribuídas que tem 

valor de motivo. A moral é o próprio ato de valorar, é a atribuição de 

valores em si. E a ética é a reflexão filosófica sobre a moral e seus 

valores. Assim delineamos os três conceitos principais que vão 

organizar toda nossa concepção de educação de valores: valores, 

moral e ética. 

 

A LIBERDADE COMO VALOR UNIVERSAL 

 

Resta-nos agora compreender quais são os valores 

supremos/universais10 que devem organizar a vida social e a 

educação na escola. Marx entendia (na Crítica da filosofia do direito 

de Hegel) que ser radical é tomar as coisas pela raiz e no caso dos 

seres humanos, a raiz é o próprio humano. Sequências desse 

humanismo explosivo de Marx podem ser costuradas no 

pensamento de Delari Jr. (2013) e Terry Eagleton (1999), pois eles 

têm concepções muito próximas em relação à definição do valor 

ético mais profundo desde uma perspectiva materialista histórica. 

Ambos tomam o humano e sua autorrealização como valor 

inalienável. Em Eagleton (1999) temos textualmente: “não existe 

nem deveria existir uma razão última para a existência humana 

além de seu desenvolvimento por si só prazeroso” (p.22). Delari Jr. 

(2013) extrai mais elementos dessa grande tese e identifica três 

princípios éticos que emergem do pensamento de Vigotski, 

revelando a profundidade e fecundidade socialista de sua obra. São 

eles: cooperação, superação e emancipação. 

Numa interpretação livre de seu argumento sobre esses três 

valores, podemos dizer sobre a humanidade o seguinte: nascemos 

para ser livres, só a liberdade pode oferecer o sentido último à 

existência humana na Terra. Por isso a liberdade é o valor universal 
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central. Disso se tira o programa fundamental que deve reger a vida 

humana: a busca da liberdade. Precisamos nos libertar porque 

herdamos das gerações passadas o maior impedimento a ela: a 

sociedade dividida em classes, estruturalmente injusta, violenta e 

desigual: nela não somos livres. Mas nossa relação com ela não é a 

mesma que se dá entre organismo e habitat, isto é, não é apenas 

um ambiente que ocupamos, ela nos constitui por dentro, e nós 

também a construímos da mesma forma. Isso quer dizer que há 

sociedade na subjetividade, mas ao mesmo tempo, a história 

também é feita de ação, escolha, valores, disputa ideológica etc. 

Somos produtos de nosso tempo histórico, mas produtos ativos. 

Então podemos transformar a sociedade. O caminho para a 

liberdade é a emancipação da situação de desigualdade e violência 

estruturais ao capitalismo. Em outras palavras, o caminho da 

liberdade é a Revolução. 

Mas a sociedade complexificou-se a tal extremo que suas formas 

de reprodução são elaboradíssimas e protegidas por forças 

materiais (polícia e forças armadas) e ideológicas (manipulação da 

opinião, filosofia). Por sua complexidade, individualmente não temos 

força política ou clareza para transformá-la. A saída então é a 

cooperação. A coordenação de esforços, ações e vontade entre 

seres humanos eleva as potências humanas a escalas 

imprevisíveis. Os feitos mais impressionantes da história não são 

trabalhos de indivíduos isolados, mas de coletivos e gerações 

inteiras. O desenvolvimento das forças produtivas, por exemplo, é 

um feito secular e multigeracional. Então a cooperação é via 

necessária para grandes tarefas, como a emancipação. Além disso, 

se as determinações que regem nossa existência são coletivas 

antes que individuais, é também na organização coletiva que 

podemos atingi-las. Mas a cooperação deve ser em si direcionada à 

emancipação, pois fora de seu quadro, nem sempre a cooperação é 

emancipatória, como atesta a experiência fascista. 

A tarefa de transformação das bases que organizam nossa 

sociedade só acontecerá também se os coletivos se superarem em 

suas capacidades de organização e ação. E a cooperação, por sua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conteúdos Interdisciplinares 

 

374 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vez, tem grande valia no processo de superação, pois é ela que 

enseja a ampliação de nossa Zona de Desenvolvimento Iminente 

(ou potencial). Então a tarefa na cooperação passa também pela 

superação individual e coletiva. Os limites do possível são 

superados com o outro, mediante a cooperação. Mas nem todas as 

relações elevam as potencialidades. Cabe o ato de escolher, 

quando possível, pela ação emancipatória coletiva. Mais que isso, 

“Descobrir quando é possível ou não, no mesmo ato de buscar 

produzir a possibilidade, é o próprio exercício da ética” (DELARI 

JR., 2013, p. 53).A superação do que somos retroage e volta e se 

ligar ao primeiro elo da cadeia, a liberdade. Só o fato de podermos 

ser melhores do que somos se fôssemos livres, já é em si um 

impulso à ação coletiva. Lutar pela superação através da 

cooperação no sentido da emancipação é uma diretriz que faz 

sentido no nosso momento da história não por escolha ou agrado 

nosso, é uma imposição histórica. Em suma, cooperação, 

superação e emancipação devem ser pensados em unidade, pois 

não podem isoladamente conduzir à avaliação e a escolha das 

pessoas. Somente esses três princípios indissociados revelam as 

bases para a educação de valores. 

 

EDUCAÇÃO DA VONTADE E DA AVALIAÇÃO 

 

O objetivo da educação de valores é transformar a forma como 

as pessoas traçam escolhas individuais e coletivas, educando para 

a liberdade e disseminando valores de cooperação, superação e 

emancipação. O fundamento para compreender essa relação vem 

do fato que a liberdade passa pela tomada de decisão, pela 

vontade. E também necessariamente pelo que se obtém e perde 

em toda escolha.  

Em Vigotski, a liberdade está relacionada ao ato da escolha e, 

portanto, ao domínio dos próprios processos de comportamento. 

Delari Jr. (2013) e Gisele Toassa (2004) nos dão fundamento para 
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sustentar essa tese. Toassa (2004) retoma Vigotski (1995) em seus 

experimentos sobre a reação eletiva, para mostrar como a 

voluntariedade se forma na superação da influência imediata e 

mecânica do meio através da palavra, que é, ela mesma, “um novo 

tipo de realidade consciente” (TOASSA, 2004, p. 04). Por meio da 

palavra nos conscientizamos dos nossos próprios comportamentos 

e das condições sociais em que eles nascem, o que está ligado à 

superação da própria condição psíquica animal. “A liberdade é um 

conceito que, mesmo sem grande espaço em sua obra, faz-se 

fundamental para a compreensão do processo de superação das 

relações condicionadas entre homem e natureza” (idem, p. 04). 

Em Delari Jr (2013) encontramos a mesma tese: 

 

 

Por fim, em Vigotski, o conceito de liberdade alia-se ao de 

vontade, que se traduz por atos volitivos, isto é, tomada de 

decisão. Diante de duas opções, o homem necessita decidir o 

que irá obter (realizar) e perder (deixar de realizar). Nessa 

decisão (in)tensa pode superar a determinação mecânica dos 

estímulos externos. Além disso, tal ato de “volição” 

desenvolve-se, passa por mudanças qualitativas ao longo do 

tempo. Em estudo sobre o “domínio da própria conduta”, 

Vigotski explora tais questões. Aqui novamente esta o cerne 

da conduta voluntária (p.51). 

 

 

Toassa (2004) ainda destaca que a liberdade está na base da 

própria condição de seres conscientes, consciência essa que cria a 

possibilidade de escolha. A diferenciação do animal em humano cria 

consigo a superação do conflito de estímulos, condição animal, em 

conflito de motivos, condição humana. Podemos concluir que é no 

conflito de motivos que está a verdadeira causalidade dos dilemas, 

escolhas e atos morais humanos. Nossos motivos por sua vez só 

podem ser compreendidos como unidade complexa de 

necessidades, condições, desejos e capacidade de autocontrole. 
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No pensamento de Vigotski 

desejo e vontade não são o 

mesmo, desejo é o querer em si, 

síntese de necessidades e 

afetos; vontade é o arbítrio, a 

capacidade de agir de forma 

autocontrolada, mesmo contra o 

desejo. A liberdade se revela no 

agir eletivo. Sartre em diversas 

obras levou essa tese ao 

extremo e dizia que sempre 

temos escolhas a fazer em 

quaisquer que sejam as 

circunstâncias. Essa condição 

seria como uma condenação à 

liberdade, pois a escolha traz 

liberdade, mas também angústia 

pela responsabilização dos atos. 

Podemos relacionar liberdade à 

escolha, mas não podemos 

esquecer que o arbítrio não é 

livre, mas constrangido por 

condições sociais determinadas. 

A escolha é sempre possível, 

mas em condições determinadas 

produzirá sempre 

consequências determinadas. 

Podemos afirmar, então, que a 

avaliação das condições e 

consequências das ações é o 

exercício moral fundamental. A 

escola deve, portanto, ensinar 

para a avaliação das condições 

e consequências das ações. 

A ética não é um conjunto de 

princípios de conduta, mas 

critérios para pensarmos nossas 

ações: “É importante retomar 

que “princípios éticos” não são 

normas de regulação da 

conduta, para garantir a ação 

moral correta. Mas sim recursos 

conceituais que permitem avaliar 

criticamente as nossas ações 

morais efetivas e potenciais” 

(DELARI JR., 2013, p. 57). Além 

disso, seguir normas é retirar-se 

da posição de alguém que 

assume as consequências do 

que faz. Para sermos éticos, 

temos que pensar os valores 

que guiam nossas ações e suas 

consequências para a 

construção coletiva, sem 

retirarmo-nos do papel de 

agentes e críticos. 

Provavelmente a educação 

moral só pode existir como 

educação crítica, o que atesta a 

impossibilidade de uma escola 

neutra, sem partido. A escola 

deve sempre tomar partido, 

(rever ligação entre as frases) 

deve assumir seu papel na luta 

contrária ao isolamento das 

pessoas em necessidades 

individualizadas e em planos 

individuais de vida. Só a escola 

como coletividade pode 

reposicionar as contradições 

reais da sociedade de classes, é 

somente negando a sociedade 

de classes que construiremos as 

bases do verdadeiro exercício 

ético. 
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Se ‘em uma vida correta, as crianças são criadas 

corretamente’ (VIGOTSKI, 1924/2003, p. 220), como serão 

em uma vida hipócrita? O único caminho ético possível é a 

negação da mesma. Assim, Vigotski deixa no horizonte a 

possibilidade da organização coletiva de nossa conduta moral 

(idem, p. 58). 

 

 

Então a conduta ética e emancipatória numa sociedade desigual 

está para ser construída e esse é o papel da educação moral. Mas 

é possível à educação moral transformar a realidade? 

Anteriormente neste texto, quanto falamos do delineamento 

filosófico geral para entender a natureza dos valores e da moral, 

afirmamos que a mudança dos valores acompanha a história. Mas 

se defendemos transformações, que a educação de valores 

participe de possíveis mudanças sociais, é porque queremos que a 

história acompanhe os valores. Então existe entre história e os 

valores morais (que motivarão escolhas) uma relação contraditória e 

não de determinação simples. Podemos sim mudar rumos da 

história por meio de grandes escolhas, na verdade é essa a tarefa 

mais concreta que nos é colocada. Sobre a tese de que os valores 

acompanham a história, devemos colocar uma segunda 

constatação: a história também é feita de ações humanas coletivas. 

É nesse campo de mútua determinação que se insere a educação 

dos valores, como uma tentativa de romper com o fluxo espontâneo 

da autoeducação de valores (competição e individualismo) no 

capitalismo. 

 

PROBLEMAS CONCRETOS E TEMAS ATUAIS COMO 

PARÂMETRO PARA UMA EDUCAÇÃO DE VALORES 

 

Resolvido o problema da nossa própria definição de valor, moral 

e ética, suas bases e fundamento, podemos passar adiante e 

defender que a educação de valores, apesar de não configurar um  
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conjunto de procedimentos éticos, deve ter um caráter prático. Se 

ela não servir para levar os coletivos a debaterem questões morais 

reais, imanentes à vida social, ela não serve de todo. São os fatos 

sociais atuais que devem motivar nossas indagações e não 

meramente o exercício ético de uma questão hipotética, escolástica. 

Esse é o salto qualitativo e metodológico da ética na escola, pensar 

a partir do mundo para compreendê-lo. A educação de valores pode 

declarar-se assim analítica e crítica desde sua inspiração 

metodológica. Seus temas e principais preocupações advém da 

análise crítica da realidade. 

Os PCN (BRASIL, 1998), como analisamos, colocam o dilema 

ético em termos abstratos: “é ou não ético roubar um remédio, cujo 

preço é inacessível, para salvar alguém que, sem ele, morreria? 

Colocado de outra forma: deve-se privilegiar o valor “vida” (salvar 

alguém da morte) ou o valor “propriedade privada” (no sentido de 

não roubar)?” (p. 49). O que os documentos propõem é o exercício 

de certos princípios éticos abstratos, que pairam sobre a realidade: 

o valor da vida contra o valor da propriedade privada numa situação 

forjada. O exercício pode até ser frutífero do ponto de vista do 

desenvolvimento do pensamento, mas a escolha de uma questão 

como esta não pode orientar nossas preocupações e já revela uma 

relação sutil entre forma e conteúdo, pois dedicar-se a um problema 

como esse revela que se escolhe mal o que vai nos preocupar. E 

mais, a grande questão do enfrentamento entre o valor da vida e o 

valor da propriedade privada se dá no campo real da luta de classes 

e não em um micro evento social como o roubo hipotético de um 

remédio. 

Vivemos hoje pleno processo de disputa ideológica. A origem 

dessa disputa são as mudanças no conflito vivo entre as classes, 

mas não nos cabe analisá-las aqui. Basta reconhecermos que as 

formas de pensamento e consciência são contraditoriamente 

ligadas às movimentações econômicas e políticas da sociedade. Há 

uma relação viva de forças que deve ser conhecida, a História em 

seu tempo real, com suas imperfeições reais. 
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Dos fatos sociais recentes de 

nosso país, e não são poucos, 

elegeríamos quatro problemas-

modelo a partir da óptica da 

educação de valores na escola: 

os debates sobre política, 

educação ambiental, questões 

raciais e educação sobre gênero 

e sexualidade, temas estes que 

não por acaso também 

compõem o Currículo. Os 

problemas concretos que 

enfrentamos devem motivar 

nossa reflexão e ação morais. 

Estremece moralmente o país 

hoje o direito à diversidade 

sexual e de gênero, o racismo 

como drama cotidiano, a relação 

predatória e destrutiva com a 

natureza, bem como a disputa 

ideológica em torno de direitos 

humanos elementares e 

democráticos11. A riqueza de 

um trabalho sobre valores na 

escola advirá da sua capacidade 

em articular essas questões 

advindas de dramas reais. 

Outro exemplo para nosso 

argumento advém do Segundo 

Fórum Municipal de Educação 

do município de Bauru, que 

ocorreu em março de 2016. 

Houve um confronto de posturas 

em relação à posição da escola 

na transmissão de valores em 

geral e referentes à educação 

sexual em específico. Algumas 

defesas giraram em torno da 

restrição da escola na educação 

moral, de forma que ela fosse 

reconhecida como função 

precípua da família. Então a 

própria educação de valores 

como responsabilidade da 

escola ou pela família estava em 

disputa, como se essa 

separação fosse possível... Isso 

mostra toda a concretude e a 

atualidade da educação de 

valores na escola. 

O capítulo sobre sexualidade 

e gênero faz abertamente a 

defesa da igualdade e liberdade 

como valores centrais. Ou seja, 

o tratamento igualitário e 

equitativo entre seres humanos 

e sua liberdade de expressão 

sexual são valorados 

positivamente e devem ser 

objetivos de nossas lutas e 

conquistas. São avaliados 

positivamente porque elevam 

todas as pessoas à condição de 

dignidade, sustentam relações 

fraternas e potencializadoras do 

desenvolvimento humano, 

evitam injustiças e violência; ou 

seja, são bons para as pessoas. 

É fácil perceber como seria a 

existência     humana    em   um  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Pessoas corajosas como 
Márcia Tiburi já sustentam a 
ideia que o Brasil já não 
vive mais um regime 
democrático! Isso desde 
antes a consumação do 
golpe político do governo 
Temer. Disponível em: 
<http://www.brasil247.com/p
t/247/cultura/243866/Marcia
-Tiburi-o-Brasil-
n%C3%A3o-%C3%A9-
mais-uma-
democracia.htm>.  Acesso 
em: 17 ago. 2016.
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12 Este assunto está 
abordado no texto 

“Questões Raciais na 
Escola”, autoria Prof.ª Dra. 
Andresa de Souza Ugaya 

 

mundo substantivamente igualitário. Isso é um valor, neste caso, 

algo reconhecido como bom, desejado e que nos mobiliza. 

Mas o curioso é que a defesa da igualdade só pode se dar pelo 

pleno direito à diferença. Seres humanos são diversos e quase 

inclassificáveis. A diversidade é uma lei tão presente na vida 

humana que temos que aceitá-la sem resistência. Todas as recusas 

e contrariedades a essa lei cedo ou tarde fracassarão. E qual é o 

problema de sermos cada pessoa à sua maneira? Qual a grande 

dor em aceitar isso? Nenhum problema, nenhuma dor. E aí está a 

contradição: a igualdade se realiza pela via da diferença. Todas as 

pessoas têm direito a serem o que são e desejam ser, têm direito ao 

amor e ao prazer. Desde que não envolva violência contra outrem, 

tudo é válido e digno. Simples assim, bem simples. Atenta à referida 

contradição, a filósofa e militante revolucionária Rosa Luxemburgo 

escreveu: lutamos “por um mundo onde sejamos socialmente 

iguais, humanamente diferentes e totalmente livres”. 

O texto sobre questões raciais, por sua vez, fala da sutileza e o 

caráter muitas vezes quase subliminar do preconceito racial. Essa 

característica só mostra como o preconceito está impregnado 

secularmente nas falas, atitudes, reações e claro, nos julgamentos 

das pessoas. As pessoas negras estão sujeitas permanentemente 

ao preconceito, que as diminui e menospreza. O texto faz uma 

denúncia firme sobre a valoração da pessoa negra como feia e 

ruim; fala, portanto, de valores. 

A escola, como defendemos aqui, tem um papel importante para 

cumprir na formação da consciência das pessoas, pois pensa e 

avalia seus ensinamentos. Mas o problema é que não dá para 

separar a vida do(a) aluno(a) dentro e fora da escola, não é 

possível ignorar o fato de que vivemos num país herdeiro da 

escravidão de pessoas sequestradas na África. Então não podemos 

ignorar o preconceito racial quando falamos de educação de 

valores. Segundo Ugaya “uma escola ética e democrática tem a 

obrigação de desmistificar e desconstruir o imaginário criado sobre 

o povo negro”12. A escola então deve reconhecer seu papel na 
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descolonização do pensamento das crianças, mostrando a elas que 

o universal humano vai muito além do moderno e do europeu. 

Comparado ao texto de educação sexual, este também levanta a 

bandeira da igualdade substantiva, mas com outro ponto de apoio. 

Defende que todas as pessoas descendentes da África, 

antepassadas e vivas, merecem uma restituição histórica pelo que 

lhes foi usurpado, pela interrupção da sua história e pelo sofrimento 

que suportaram. O que é isso senão a eleição da justiça como valor 

universal? 

O Texto de educação ambiental chama nossa atenção para o 

caráter destrutivo da nossa relação com a natureza. Debate valores 

à medida em que demonstra que a destruição dos sistemas vivos 

do Planeta é errada e deve ser evitada. Mas o texto não faz uma 

simples defesa de uma educação ambiental como respeito à 

natureza, como se ela fosse algo externo a nós, ou apenas um 

cenário onde se desenrola a vida humana. A relação humana com a 

natureza não deixa de ser uma relação dos seres humanos consigo 

mesmos e uma educação ambiental crítica deve traçar o caminho 

de análise até as determinações gerais do próprio sistema 

capitalista de produção. Só assim compreenderemos e valoraremos 

em profundidade nossos caminhos como seres vivos no Planeta 

desde as Revoluções Industriais. 

Os autores chamam a Pedagogia Histórico-Crítica como 

referência principal para essa educação, defendendo a formação 

ambiental crítica por meio da transmissão de conhecimentos 

clássicos contextualizados na luta de classes. Só uma consciência 

ampliada sobre nossa relação com a natureza nos levará a uma 

práxis transformadora. Por isso defendem uma educação 

anticapitalista, sintetizada na ideia de ecossocialismo. Este seria 

uma espécie de ponto de confluência geral, capaz de articular uma 

visão política de mundo, a defesa de igualdade social substantiva e 

de uma relação não predatória com a natureza. Trazem assim, no 

conceito de ecossocialismo, valores que clamam por 

transformações sociais. 
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Outra questão pungente, concreta e atual são os Projetos de Lei 

867/2015, elaborado pelo deputado Izalci Ferreira (PSDB/DF) e 

193/2016, de Magno Malta (PR/ES), que são conhecidos como 

Projetos Escola Sem Partido, que estão em tramitação na Câmara e 

no Senado respectivamente. Se aprovados impedirão a 

“doutrinação ideológica” e quaisquer tipos de temas ligados à 

política. Estamos diante de um gritante antagonismo com a visão de 

mundo, política e ética que defendemos aqui. Não há questões 

neutras possíveis em um mundo desigual, não há separação entre 

conhecimento e posicionamento político. É impossível separar 

educação e política. 

Mas o projeto de lei não impede quaisquer tipos de discussão 

política dentro da escola, pois proibir o tema é o mesmo que fazer 

um silêncio que também comunica. Inibir as discussões é o mesmo 

que deixar o senso comum e os conteúdos veiculados por grandes 

meios midiáticos imperarem. A escola sem partido só favorece a 

hegemonia de uma visão única, direitista, meritocrática e 

preconceituosa. Não fazer discussão política na escola é sinônimo 

de calar poucas vozes que fazem contraponto ao que está posto, 

cala quaisquer vozes ponderadas e pensantes dentro da escola: é 

pura guerra ideológica e não tem nada de neutro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação dos valores medeia a educação da ação e do 

julgamento. Para ensinarmos alunas e alunos a julgar corretamente, 

a escolher e a agir de forma igualmente correta, temos que deixar 

claro desde o princípio, de forma contundente, alguns 

posicionamentos básicos que se ligam ao ideal de liberdade, justiça 

e igualdade: ninguém deve ser julgado pela cor da sua pele, pela 

forma de seu cabelo ou nenhuma outra característica corporal (o 

que inclui deficiências). Ninguém deve também ser julgada(o) pela 

forma como ama e pelo que lhe excita sexualmente, isso é direito à 

dignidade da pluralidade do desejo (desde que não violento). 
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As pessoas devem ser julgadas não pelo que são, mas pelo que 

fazem e falam. Ensinar a valorar a ação e expressão ideológica 

(simbólica) é um caminho necessário para que as crianças 

aprendam a pensar e desviem-se da sustentação de preconceitos. 

Aliado a isso, temos que compreender a escola como coletividade, 

ensinar as crianças a se unirem em torno de objetivos em comum, 

compreendendo a superação de suas incapacidades mediante 

cooperação. Esses caminhos parecem vias autênticas para uma 

educação moral para a liberdade. 
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presentamos agora a segunda edição do Currículo Comum – 

Arte para o Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 

Ensino de Bauru. Esta edição vem para consolidar o grande esforço 

empreendido diariamente nas unidades escolares de ensino 

fundamental, pertencentes à Secretaria Municipal da Educação de 

Bauru, em que nossos arte/educadores promovem a educação 

estética e a ampliação do repertório artístico e poético de nossos 

alunos. Julgamos de grande relevância realizar uma pequena 

digressão no que tange a  elaboração  da  primeira  edição   deste  
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documento. Tendo clara a 

impossibilidade de aqui 

realizarmos, a contento, todo o 

registro do processo 

estabelecido na oportunidade da 

criação da primeira edição, 

apontaremos a seguir os pontos 

considerados de maior 

relevância. 

O principal aspecto que deve 

ser levado em consideração é a 

originalidade, o processo autoral 

o qual culminou o primeiro texto. 

Já de antemão, assumindo as 

fragilidades do documento, é 

importante lembrar que se tratou 

do primeiro referencial para o 

ensino da arte no âmbito do 

nosso município e que este foi 

elaborado coletivamente pelos 

professores da área, sob a 

coordenação da Profa. Dra. 

Guiomar Josefina Biondo, que 

assumiu a tarefa de organizar os 

estudos e elaborar os textos 

introdutórios que, dada a 

relevância desses, foram 

também, de certo modo, 

incorporados a esta versão. 

Cada docente, com a sua 

formação específica, colaborou 

com o Grupo de Trabalho para 

que seus conhecimentos e 

experiências docentes se 

materializassem em forma de 

texto. 

Com a entrega oficial da 

primeira versão em 2013, 

iniciou-se um processo de 

análise e avaliação do 

documento. Ao longo de 

diversas reuniões de 

planejamento entre a 

Coordenação da Área de Arte e 

os arte/educadores do município 

pode-se esclarecer dúvidas, 

propor adequações e identificar 

algumas fragilidades do 

documento, principalmente no 

que diz respeito à compreensão 

de seus conteúdos e das 

relações estabelecidas entre 

eles. Nesse sentido algumas 

nomenclaturas foram adequadas 

e conteúdos foram remanejados 

considerando a experiência de 

tê-los colocado em prática junto 

aos estudantes. Essa se 

configurou como a primeira 

tarefa para a segunda edição do 

documento, a reorganização dos 

quadros de conteúdos, que foi 

feita coletivamente. 

De acordo com Saviani 

(2003), currículo é o conjunto 

das atividades nucleares 

desenvolvidas pela escola e é 

papel primordial desta instituição 
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viabilizar as condições de transmissão e assimilação dos saberes 

clássicos sistematizados, dosando-os e sequenciando-os de modo 

que a criança passe gradativamente do não domínio ao domínio de 

tais conteúdos. Nessa direção caminharam as reuniões de estudo 

da área de arte, buscando demonstrar a importância e a 

centralizada do currículo para o planejamento e organização do 

ensino escolar. Temos plena clareza de que não alcançamos a 

forma ideal no que se refere a um documento orientador dos 

planejamentos de ensino dos professores, porém temos a 

convicção de que, com essa segunda edição, caminhamos alguns 

passos para o aperfeiçoamento deste e que o trabalho de 

“construção” de uma matriz curricular é eterno, pois demanda: 

reflexão, reelaboração, crítica e movimento. 

 

ARTE. MUITO MAIS QUE UMA PALAVRA!  

 

Mensurar sobre a arte é, no mínimo, instigante e desafiador já 

que muitos seriam os caminhos possíveis para designar esta esfera 

do conhecimento, contudo consideraremos a sua importância social 

e educativa a qual este texto intenta, a fim de elencar alguns 

itinerários reflexivos em vista da importância da arte para a 

humanidade. 

Gombrich (1999) considerou sobre a dificuldade de se definir arte 

através de palavras, assim como, sobre a complexidade de 

entendê-la enquanto um fenômeno linguístico, conforme aponta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aceitarmos que a arte significa o exercício de atividades 

tais como a edificação de templos e casas, a realização de 

pinturas ou esculturas, ou a tessitura de padrões, nenhum 

povo existe no mundo sem arte. Se, por outro lado, 

entendermos por arte alguma espécie de belo artigo de luxo, 

algo para nos deleitar em museus e exposições, ou uma coisa  
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muito especial para usar como preciosa decoração na sala 

de honra,  cumpre-nos  reconhecer  que  esse  uso  da  

palavra constitui um desenvolvimento bem recente e que 

muitos dos maiores construtores, pintores ou escultores do 

passado sequer sonharam com ele (GOMBRICH, 1999, p. 

39). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A concepção do autor evidencia a amplitude com que a arte é 

tratada pela sociedade que, segundo Ostrower (1983), é “[...] 

ambivalente, quando não, bastante contraditória.” (p. 20), pois, 

muitas vezes, o fenômeno artístico é concebido através de sua 

funcionalidade ou como mera atividade de lazer e entretenimento 

sem contemplar sua particularidade engajada, como a realização de 

uma necessidade social que exige impreterivelmente a inteligência 

e a sensibilidade. 

Dessa forma, pensar na dimensão educativa do ensino de arte 

como um componente implicado no currículo escolar se ratifica 

como pertinente e urgente. Assim, intentamos traçar alguns 

pressupostos com o intuito de construir algumas elucidações acerca 

deste quesito. 

Num primeiro momento, caberia esmiuçar sobre seu conceito. 

Segundo o Dicionário Oxfort de Arte (CHILVERS, 2001), a palavra 

arte estaria associada ao ato de pensar e executar ações que 

ocasionam em problematizações através da exploração da 

materialidade. Suas raízes remeteriam desde o momento em que o 

homem primitivo imprimiu suas mãos sobre a textura áspera das 

cavernas na esperança mística de garantir sua sobrevivência, 

elegendo a arte como necessidade ímpar para vida, perpassando a 

história até ser, efetivamente, problematizada pelos pensadores 

gregos da antiguidade, trazendo à tona o seu cunho disciplinar, 

cujas discussões se disseminariam até os dias de hoje, em que o 

universo virtual simula a mescla à realidade por meio da tecnologia 

– que alguns estudiosos contemporâneos chamam de era pós-

digital.  
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Tal dimensão consideraria a Arte na 

contemporaneidade como um fenômeno complexo, 

“[...] uma construção social mutante no espaço, no 

tempo e na cultura, que hoje se reflete nas 

instituições, nos meios de comunicação, nos 

objetos artísticos, os artistas e nos diferentes tipos 

de público” (ZOLBERG apud HERNÁNDEZ, 2000, p. 

52). 

 

 

Entretanto, em meio a tal complexidade, dissertar sobre a Arte 

nos dias de hoje torna-se algo inquietante, pois, dentre tantos 

avanços científicos, a heterogeneidade, hibridismos e 

multiculturalismos, os processos de identidade criativa nos parecem 

ser apresentados como possibilidades exponenciais. Hernández 

(2000) considera que a Arte na atualidade seria: 

 

 

Um campo digno, onde é possível organizar sem excessivas 

pressões, propostas transdisciplinares, a partir de problemas 

que vão além de uma disciplina e que são reflexo das 

mudanças que se estão produzindo na sociedade. Mas que, 

sobretudo, permitem interpretar o presente a partir do 

conhecimento do passado e vincular as experiências 

educativas com as representações da realidade que 

constroem de si mesmos e do meio, com a pressão dos 

meios e da indústria do consumo na maioria dos casos, os 

meninos, as meninas e os adolescentes (HERNÁNDEZ, 2000, 

p. 9). 
 

        

Sob essa ótica, a Arte enquanto parte da cultura se transfiguraria 

como mediadora cultural, uma derivação da ideia de Vygotsky 

(1979) sobre a significação. Hernández (2000) elucida 
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sobre a contribuição de seu ensino para os seres humanos 

enquanto construtores da relação entre representação e 

materialismo na esfera da cultura, confirmando a ideia de que a 

Arte: 

 

 

[...] contribui para que indivíduos fixem as representações 

sobre si mesmos e sobre o mundo e sobre seus modos de 

pensar-se. [...] contribui para a construção da consciência 

individual e social [...] nos processos de intercâmbio social 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS VALORES DA ARTE NA FORMAÇÃO DO SER HUMANO 

 

Qual o valor que a arte ocupa no imaginário coletivo? 

 

A arte para a maioria da população não é um bem rentável, mas 

uma atividade concebida para distrair, divertir, sem valor produtivo. 

Na maioria dos casos como uma atividade ornamental. 

Podemos dizer que os saberes mais valorizados hoje em dia 

estão ligados à produção, aqueles ligados às profissões de maior 

renda no mercado. Desse modo, podemos perceber como o 

contexto socioeconômico e a sociedade influenciam certos 

conhecimentos mais do que a própria formação do indivíduo. São 

esses valores e ideias que predominam na sociedade atual, por 

meio dos quais a arte não encontra seu lugar, não tem sentido 

tampouco razão de ser. Essa ideia coletiva atinge o âmbito 

educativo. Assim, é fácil explicar a fragilidade do lugar da arte no 

currículo. 

Tal situação obriga-nos à construção de uma fundamentação 

cada vez maior, mais consistente, que reúna as mais diferentes 

perspectivas, desde a valorização da arte na vida humana, porque 

ela é uma necessidade primária e representa uma das 
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possibilidades de reverter o 

acelerado processo de 

desumanização em que vivem 

as sociedades modernas. 

As experiências sensoriais 

são fundamentais na 

conformação das estruturas do 

pensamento e das redes 

neurais1. Para Vigotski a 

percepção, por exemplo, vai se 

refinando, superando o aspecto 

biológico e tornando-se 

percepção mediada pelos 

conteúdos culturais. Desse 

modo, o ser humano, ao longo 

do seu desenvolvimento 

biológico, vai formando as 

funções psicológicas superiores, 

mediadas pelos conteúdos 

culturais.  

Os primeiros anos de vida 

são importantes para a formação 

das estruturas perceptuais, e o 

desenvolvimento dessas 

funções é um processo 

fundamental para a construção 

do ser humano, como, por 

exemplo: é no período lúdico em 

que se dá a noção tonal, a 

aprendizagem vocal, a fonética 

da linguagem que irá 

permanecer para a vida toda. O 

canto das mães e das mestras 

constitui o mapa auditivo da 

criança. Assim também as 

experiências visuais, a 

percepção da luz, cor, 

movimento, profundidade, o tato 

para perceber a textura, 

temperatura, as primeiras 

garatujas, as formas iniciais de 

representação, a percepção de 

espaço, pelas quais elas 

adquirem noção de si mesmas, 

passando a operar, 

estabelecendo analogias, 

detectando semelhanças e 

diferenças.  

Vigotski também trata do 

papel da imaginação e do 

processo criativo. Para esse 

teórico a criatividade não ocorre 

isolada das funções psíquicas e 

tem estreita relação com a 

imaginação, o pensamento e a 

memória. A concepção criativa 

traçada por Vigotski (1995) nos 

faz compreender o papel social 

e cultural no processo criativo, 

que ocorre quando o sujeito 

imagina, combina e modifica a 

realidade, portanto não se 

restringe às grandes invenções 

da humanidade ou às obras de 

arte, mas refere-se à capacidade 

do homem de imaginar, 

descobrir, combinar e 

ultrapassar a existência 

imediata. Desse modo, quanto 

mais ricas forem as experiências 

vivenciadas pelas crianças, mais 

possibilidades        terão          de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vide capítulo: 
Fundamentos da 
Psicologia Histórico-
Cultural e da Pedagogia 
Histórico-Crítica de 
autoria de  Ligia Márcia 
Martins. 
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desenvolver a imaginação e a 

criatividade em suas ações.Para 

Vigotski (1995), a criação da 

criança difere daquela feita pelo 

adolescente e pelo adulto. Na 

criança pequena, a fantasia tem 

papel primordial e está ligada à 

realidade concreta, ou seja, a 

imaginação diverge muito pouco 

do mundo real. Na adolescência, 

é possível abstrair-se da 

realidade, buscando formas de 

pensar coisas que ainda não são 

conhecidas ou que não são 

concretas como: o amor, as 

regras morais etc., o que lhes 

permite avaliar e escolher 

alternativas, além de estabelecer 

hipóteses sobre fatos 

imaginários. Esse novo pensar 

torna possível desafiar o mundo, 

redefinir conceitos fundamentais 

para a formação da identidade e 

ampliar o aprendizado de 

conteúdos escolares 

(TOGNETTA, 2012). 

Já para o adulto, a 

imaginação seria o primeiro 

estágio da criatividade, pois ela 

estaria mais ligada ao intelecto, 

mesmo porque o adulto tem a 

capacidade de mudar 

criticamente a situação concreta. 

Ao se falar da criatividade 

adulta, devemos distinguir 

criatividade de invenção. A 

criatividade como processo 

psíquico se constrói desde muito 

cedo aprendendo a realizar  

conexões entre conteúdos e 

situações. A invenção é a 

faculdade de conseguir captar 

questões, problemas ou ideias 

de diversos campos, 

aparentemente sem relação, 

subvertendo os conceitos 

convencionais. O inovador 

percebe as coisas de modo 

diferente e para pensar diferente 

deve-se obrigar o cérebro a 

fazer conexões, melhorando as 

chances de gerar novas ideias e 

transformar sua vida.  

A partir dessas reflexões 

sobre as funções psíquicas 

superiores, elaborada por 

Vigotski (1995) sobre as formas 

de percepção, imaginação e 

criação e voltando-se mais para 

as artes, decidiu-se retomar a 

questão da percepção citada por 

Rudolf Arnheim (2006), 

educador no campo das artes 

plásticas e psicólogo que discute 

sobre a presença das artes na 

educação. Seus argumentos 

também estão centrados em 

reconhecer as funções dos 

sentidos e da percepção para a 

formação da mente. 

Vigotski e Rudolf Arnheim 

(Palacios, 2006) reconhecem 
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que os sentidos desempenham 

papel importante na nossa vida 

cognitiva, mesmo porque o 

sistema sensorial é o principal 

recurso para a aprendizagem e 

aprender a usá-lo será um 

importante compromisso do 

setor educativo. 

Estimular o sensitivo é 

importante para se ter a 

sensibilidade e a imaginação. 

Rudolf Arnheim demonstra que a 

percepção faz parte da criação 

de imagens tanto visual, mental, 

auditiva e verbal, provocando a 

imaginação para se produzir, 

criar e inventar. O olhar, como 

registro mecânico, está ligado à 

memória e à formação de 

conceitos. A abstração se apoia 

nos sentidos, em consequência 

o “ver implica pensar”. 

Resumindo, Arnheim (Palacios, 

2006) entende que os sentidos 

são a base sobre a qual se 

constrói a vida cognitiva e a arte 

tem essa capacidade de 

enriquecer essas experiências 

sensitivas. 

Arnheim (1993) também 

acrescenta a intuição, definindo-

a como uma habilidade mental 

reservada à percepção sensorial 

e diz: “A intuição perceptiva é a 

principal forma que a mente tem 

de explorar e compreender o 

mundo”. Ela é um recurso do 

conhecimento que permite 

captar o caráter comum do 

mundo. É através da intuição 

perceptiva que é possível captar 

características gerais dos 

fenômenos da realidade para 

depois poder compreendê-las na 

sua totalidade e transformá-las 

em conceitos intelectuais. 

Intuir e formar conceitos são 

os dois recursos da cognição, 

mesmo porque um necessita do 

outro. Arnheim afirma que a 

educação deveria promover a 

interação entre eles, não apenas 

para as descobertas formais, 

mas para a aprendizagem de 

matérias que necessitam das 

formas racionais e perceptivas 

do conhecimento. 

Para Arnheim (1993) a arte é 

um meio insubstituível para o 

cultivo da intuição e de formação 

da mente. É através da arte que 

se pode apreender as estruturas 

e perceber o todo, aprender as 

particularidades, aguçar a 

capacidade para distinguir as 

especificidades dos objetos e 

dos fenômenos da realidade. 
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OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

Essa Matriz Curricular tem como objetivo possibilitar aos alunos do Sistema 
Municipal de Ensino de Bauru, ao final do Ensino Fundamental:  

“Desenvolver a consciência estética frente à realidade compreendendo 

a arte como atividade genuinamente humana capaz de sintetizar, por 

meio de suas expressões, a criatividade e a poética do homem, sabendo 

identificar a diversidade de manifestações artísticas elaboradas ao 

longo da história, os contextos nos quais foram produzidas, por meio 

do estudo e do exercício de processos de apreciação e criação, 

respeitando e valorizando o patrimônio artístico e cultural da 

humanidade, bem como, o papel social do artista como trabalhador e 

produtor de cultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS DA ÁREA DE ARTE 

 

Considerando a necessidade de se manter a unicidade entre as 

áreas do conhecimento presentes no currículo, assim como propor 

uma estrutura organizada para os conteúdos propostos ao longo do 

Ensino Fundamental, apresentamos os eixos para a área de arte.  

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais na 

década de 1990 foram apresentadas para a área em questão, as 

seguintes modalidades artísticas: artes visuais, dança, música e 

teatro. Desde então essas expressões artísticas figuram nos 

planejamentos pedagógicos dos arte/educadores de grande parte 

do nosso país, ao ponto de, recentemente, por meio da lei 13.278 

de 2 de maio de 2016, ter sido realizada modificação na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passando ter a seguinte 

redação “Art. 26 [...] § 6o  As artes visuais, a dança, a música e o 

teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular 

de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 2016). Nesse sentido 

optamos por eleger as linguagens artísticas, anteriormente citadas, 

como eixos estruturantes de nossa matriz curricular. 
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EIXO 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

Tal escolha também vem ao encontro de indicar aos 

arte/educadores, em suas diferentes áreas de formação, conteúdos 

possíveis de serem trabalhados ao longo do ensino fundamental, 

visto que, atualmente os professores pertencentes ao Sistema 

Municipal de Ensino de Bauru, para ingressarem na carreira 

docente, podem ser licenciados em qualquer uma dessas quatro 

áreas do conhecimento.  

Além desses quatro eixos contamos também, na estrutura do 

texto, com temáticas para cada um dos semestres, que tem por 

objetivo agregar os conteúdos de cada um dos eixos em torno de 

uma proposta única de trabalho/reflexão. As temáticas possibilitam 

e por vezes até sugerem aos docentes propostas de projetos que 

integram os diferentes eixos. Vale ressaltar que a integração entre 

as linguagens artísticas, que aqui se colocam como eixos, é 

característica marcante nas produções estéticas da atualidade. 

Assim, os professores terão autonomia para trilhar diversos 

percursos quando do planejamento de suas aulas. Poderão 

apresentar os conteúdos de um único eixo de forma linear, poderão 

elencar conteúdos de dois ou mais eixos ou poderão elaborar um 

projeto que aborde conteúdos de todos os eixos. O entendimento é 

que independente do percurso escolhido pelo docente, a temática 

central será contemplada junto aos alunos. Outro esforço pretendido 

é o de apresentar a arte em suas diversas dimensões como 

possibilidade de linguagem – possuidora de elementos (conteúdos) 

singulares, assim como de técnicas e elaborações que de certa 

forma expressam os anseios sociais, políticos e intelectuais de um 

dado tempo e espaço.  

A seguir apresentaremos de forma sucinta cada um dos eixos: 
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EIXO 1 

Artes Visuais 

 

As Artes Visuais congregam as diversas modalidades artísticas 

que tem como principal singularidade o meio sensorial pelo qual são 

percebidas – a visão. Seja o desenho, a pintura, a gravura, a 

escultura, enfim, aquelas elaboradas por meio de técnicas, 

ferramentas e materiais classicamente ligados ao campo das artes 

plásticas, sejam as manifestações mais atuais utilizando os meios 

digitais, audiovisuais, que não possuem necessariamente a 

materialidade. Motivo esse que justifica a nova nomenclatura, artes 

visuais e não mais plásticas, pois a plasticidade (física) dos 

materiais utilizados em muitos casos, contemporâneos, foi 

substituída pela visualidade de projeções virtuais que existem por 

meio exclusivamente da luz. 

Com os conteúdos elencados no eixo das artes visuais, 

pretende-se garantir aos estudantes a apreensão das elaborações 

estéticas desenvolvidas ao longo do tempo nessa área do 

conhecimento, assim como, as técnicas, ferramentas e materiais 

criados e/ou sistematizados na trajetória da história da arte. Por 

meio da relação estética, do estudo e da leitura das obras de artes 

visuais e da criação e experimentação nesse campo os estudantes 

poderão ampliar seus repertórios visuais e encontrar elementos 

para a constituição de suas individualidades. 

 

Eixo 2 

Música 

 

Presente em diversas situações cotidianas de todos nós, a 

Música apresenta-se como a expressão artística que tem como 

meio sensível a audição. É por meio da organização de períodos de 

sons e silêncios que culturalmente se constituiu a expressão 

musical. Cantar, tocar um instrumento, compor uma canção, 
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improvisar uma sequência rítmica, apreciar e analisar uma música, 

compreender os elementos que constituem essa linguagem, enfim, 

muitas são as possibilidades para se explorar a produção musical 

da humanidade em sala de aula. 

Além dos elementos formais que constituem o som e a música, 

temos a profunda relação entre aquilo que fora produzido pelos 

músicos e a história social e política da humanidade. Os conteúdos 

elencados no currículo comum pretendem proporcionar aos 

estudantes o contato com os elementos que constituem essa 

expressão artística para a compreensão de que se trata de uma 

linguagem, assim como a reflexão sobre a íntima ligação entre as 

singularidades culturais e o som produzido por determinado povo. 

Espera-se que ao final do ensino fundamental os estudantes 

possam estabelecer relações e refletirem de forma 

consideravelmente crítica frente às potencialidades da produção 

estética 

musical, bem como essa vem sendo tratada e manipulada na 

contemporaneidade. 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Fazer arte com o corpo, tornar o corpo material expressivo 

enquanto se movimenta no espaço, assim se insere a Dança no 

âmbito educativo. Ter consciência das potencialidades do seu 

próprio corpo e dos movimentos que podem ser realizados por ele 

traz autonomia, ampliando as possibilidades comunicativas dos 

estudantes.  

Experimentar diferentes formas de movimento e trazer à reflexão 

o papel da dança no âmbito social, ao longo da história, possibilita 

analisar os padrões cada vez mais estereotipados colocados pela 

mídia. A proposta, com os conteúdos elencados no currículo, é 

garantir ao aprendiz a compreensão de que o seu corpo tem 

capacidades individuais e que existem diversas possibilidades de  
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expressão corporal. Fato este que se torna conhecimento do 

aluno a partir do momento em que tem acesso ao diversificado 

acervo cultural da área da dança, assim como quando lhes são 

ensinados, experimenta, cria e improvisa movimentos, sozinho ou 

coletivamente. 

Acompanhados por estímulos sonoros, ou embalados pelo 

silêncio, espera-se que as ações físicas das crianças convertam-se 

em ações expressivas e que sejam possibilitados aos seus corpos, 

o maior grau de desenvolvimento possível, tanto quanto se espera 

de sua intelectualidade. 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

Por meio do Teatro podemos assumir diferentes identidades, 

experimentar e, por que não, compreender de forma mais 

significativa, diferentes realidades. O teatro engloba em seu fazer, 

muitas outras expressões da arte. Corpo, voz, movimento, memória 

etc. todas essas dimensões são demandadas em uma 

representação.  

Outro aspecto bastante presente nas artes cênicas é a 

coletividade, presente no processo e na representação de cenas. A 

vida, as experiências já tidas ou aquelas ainda por vir são 

colocadas em prática – ou em cena – no fazer teatro. A 

dramatização está presente na história da humanidade, assim 

como no desenvolvimento infantil por meio dos jogos e brincadeiras 

de faz-de-conta, fato este que deve ser potencializado no âmbito 

educativo.  Enquanto expressão artística o teatro foi formalizado 

pelos gregos, mas perpassa diversas culturas, principalmente no 

tocante a cerimônias ritualísticas. 

No currículo foram apontados conteúdos que têm como 

propósito o entendimento da manifestação teatral enquanto 

possibilidade de expressão artística, bem como de constituição da 

individualidade, seja por  se  colocar  no  lugar  do  outro,  seja  no  
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assistir o outro, tudo isso por meio da encenação. Espera-se que o 

aluno se aproprie dos aspectos singulares da manifestação artística 

cênica e a compreenda como uma forma de trabalho no campo da 

produção cultural humana. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Ter minimamente a noção de como a arte vem sendo ensinada 

no decorrer do tempo, suas relações com a educação no contexto 

escolar e um olhar sobre o processo histórico social, são 

fundamentos essenciais para o encaminhamento de um trabalho de 

educação em arte. De modo a se conseguir uma educação mais 

realista e mais crítica, objetivando um compromisso efetivo com a 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

 

Acreditamos no papel específico que a escola tem em relação 

a mudanças nas relações sociais e culturais, convidamos os 

professores a discutir as ações e as ideias que se quer 

modificar na educação da arte, como um desafio e 

compromisso com as transformações na sociedade. (Fusari, 

Ferraz, 1993, p.33). 

 

 

Considerando as contribuições de outras perspectivas 

pedagógicas, procuramos elaborar uma prática na qual os conceitos 

da arte, vão sendo inseridos de forma mais realista, dentro de uma 

visão crítica. Procurando propiciar o acesso aos conteúdos da arte e 

aos conhecimentos culturais necessários para uma prática social 

dinâmica e transformadora. 

Atualmente, algumas práticas estão interferindo qualitativamente 

no processo de ensino e aprendizagem em arte. Podemos citar a 

abordagem triangular, proposta pela Profa. Dra. Ana Mae Barbosa, 

que tem por base as práticas artísticas:  fazer,  ler  e  contextualizar.  
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Outros pressupostos teóricos estão interferindo no ensino da arte e 

se referem à educação estética, a busca de uma interculturalidade, 

bem como o uso das novas tecnologias. Retomando Fusari e 

Ferraz, temos: 

 

 

A consciência histórica e a reflexão crítica sobre os conceitos, 

as ideias e as ações educativas de nossa época, possibilitam 

nossa contribuição efetiva na construção de práticas e teorias 

da educação escolar em arte que atendam as implicações 

individuais e sociais dos alunos, as suas necessidades e 

interesses e, ao mesmo tempo, proporcionem o domínio do 

conhecimento básico da arte. (1993, p.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ensinar arte hoje é necessário ter conhecimento dos 

conteúdos das diferentes linguagens e uma prática artística e 

estética conectada com a concepção de arte como cultura dentro de 

um materialismo dialético que nos ensina a compreender o homem 

como um ser histórico e social.  

Qual seu conceito de arte? Assim, de nada adianta ter 

conhecimento da arte e de suas técnicas e não se reconhecer 

dentro do momento histórico, vivendo de concepções 

metodológicas ultrapassadas ou que não coadunam com o 

posicionamento filosófico pretendido pelo professor ou pela 

proposta pedagógica. É necessário reconhecer-se dentro desse 

processo.  

Como sugestão e seguindo a linha do que vem sendo 

apresentado, propomos uma metodologia viva com conteúdo e 

método. Assim, após um diagnóstico no qual se tem o referencial de 

significação do aluno, seu histórico, seu conhecimento intuitivo. O 

professor, mediando esses conhecimentos aos códigos artísticos, 

irá expor e explicar seu conhecimento cultural, os conteúdos formais 

que fazem parte da linguagem da arte, apresentando de forma 
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expositiva os principais 

conceitos, mesmo que estes se 

fundamentem em diferentes 

teóricos, seguindo de variados 

exemplos. 

Num segundo momento, será 

oferecida ao aluno a 

oportunidade de apreciar obras 

de arte e outras imagens da 

cultura popular ou de massa, 

relacionadas com o conteúdo 

trabalhado: descrevendo, 

analisando e interpretando de 

modo a ampliar o conhecimento 

do aluno.  É preciso dar tempo, 

para que o mesmo possa 

construir signos internos, 

assimilando o novo em novas 

possibilidades de compreender 

esses conceitos, processos e 

valores. Caso contrário, o 

professor ficará sem critérios 

para uma avaliação do trabalho 

apresentado.  Em seguida, 

sugerimos dar espaço ao aluno 

para perguntas e 

questionamentos, de modo a 

contextualizar e associar esses 

conceitos com a sua vivência. E 

somente depois dessa 

sequência, propor uma atividade 

de produção artística em forma 

de uma situação problema para 

que o aluno resolva 

satisfatoriamente a questão 

apresentada.  

Trabalhar com ideias, com 

conceitos é uma forma de 

aguçar o pensamento, deve-se 

estar atento à produção artística 

contemporânea.  

Para que isso ocorra, essa 

abordagem aprofundada dos 

conteúdos e conceitos, fugindo 

do fazer vazio de significação, 

que tem por objetivo a técnica 

ou reprodução de conceitos 

estabelecidos a priori por um 

terceiro, é necessário que o 

professor tenha uma base de 

conhecimento que possibilite 

ampliar o pensamento, tanto 

para conhecer os alunos quanto 

para propiciar momentos 

significativos aos mesmos. É 

preciso como dizia Fusari 

(2002), refletir criticamente sobre 

sua postura, reconhecer-se 

historicamente e decidir por uma 

transformação.  
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OS CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao elaborar esta proposta, 

algumas preocupações se 

evidenciaram no que se refere à 

formação do ser humano: a 

questão cultural e histórica, as 

etapas do desenvolvimento, as 

funções e estruturas do 

processo psicológico superiores 

e a organização estrutural dos 

conteúdos e até mesmo 

estrutura escolar. Desse modo, 

decidimos propor um programa 

exequível, organizado em 

períodos semestrais, com 

conteúdos dispostos em uma 

sequência que teve como ponto 

de partida as artes visuais, visto 

que a maioria dos professores 

possui essa formação 

acadêmica, visando à 

construção do conhecimento 

integrado em arte. Optamos pela 

integração dos conteúdos de 

modo a ensinar para obter 

significado e compreensão das 

diferentes 

linguagens/expressões da arte. 

Nesse sentido, foi eleito um 

conteúdo/temática central para 

cada um dos semestres e a 

partir dele foram apontados 

conteúdos específicos para cada 

um dos eixos. 

Sabemos que os conteúdos 

são conceitos que se constituem 

em fundamentos para a 

compreensão de cada uma das 

linguagens da arte. Eles são 

apresentados separadamente, 

no entanto metodologicamente 

devem ser trabalhados de forma 

articulada e não dissociados um 

do outro. Tal metodologia não 

configura a polivalivalência, 

porque visamos educar para a 

compreensão, para aprender em 

conjunto, para ter um 

pensamento policêntrico, capaz 

de apontar a universalidade, não 

abstrata, mas consciente da 

unidade e da diversidade da 

condição humana. As relações 

entre os eixos e a temática 

semestral, e entre os conteúdos 

dos eixos, possibilitam, como já 

tratado anteriormente, diferentes 

percursos formativos ao 

docente, cabendo a esse a 

opção pela forma de abordagem 

e planejamento da atividade de 

ensino aos seus alunos. 
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1º ANO – 1º SEMESTRE 

GESTUALIDADE, TEMPO E ESPAÇO 
 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

registro gráfico 

como 

consequência da 

gestualidade no 

tempo e no espaço 

 

noções de linha e 

forma 

 

meios e suportes 

 

tempo e espaço 

nas 

representações 

visuais  e na 

natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte sonora 

 

som e silêncio 

 

ritmo 

 

duração e 

andamento 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos 

 

locomoção 

 

deslocamento 

 

sequencias rítmicas 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento e 

respiração 

 

 

o corpo ator: 

gestualidade, 

deslocamento 

 

percepção do 

corpo enquanto: 

peso, elasticidade 

e possibilidades 

de movimento 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento e 

respiração 
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1º ANO – 2º SEMESTRE 

COR E LUZ 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

cor e percepção: 

cor como 

pigmento e cor 

como luz 

 

expressão: 

intencionalidade 

no uso da cor 

 

 

comportamento da 

cor e luz no 

ambiente e na arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbre 

 

comportamento 

do som e da 

música: altura, 

intensidade 

 

expressão: 

intencionalidade 

na música 

 

comportamento 

do som no 

ambiente e na 

música 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos: 

exploração das 

sensações de 

cores e de luzes 

 

locomoção 

 

deslocamento 

 

sequencias e 

variações  rítmicas 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento e 

respiração 

 

expressão: 

intencionalidade 

na dança 

 

o corpo ator: 

gestualidade, 

sensações que 

afloram do corpo 

através dos 

sentidos 

 

percepção do 

corpo enquanto: 

peso, 

elasticidade e 

possibilidades 

de movimento 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento e 

respiração 

 

expressão 

corporal/gestual 

na busca de 

valores e 

significados de 

cores e de luzes 
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2º ANO – 1º SEMESTRE 

TEXTURA 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

texturas gráficas 

 

texturas táteis 

 

explorações 

técnicas: ranhuras, 

frotagem, tramas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

textura musical: 

melodia e harmonia. 

 

ritmo: monorritmia e 

polirritmia 

 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos: 

exploração com 

foco na textura 

 

locomoção 

 

deslocamento 

 

sequencias e 

variações  rítmicas 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento e 

respiração 

 

expressão: 

intencionalidade na 

dança 

 

 

o corpo ator: 

gestualidade, 

sensações que 

afloram do corpo 

através dos 

sentidos 

 

percepção do corpo 

enquanto: peso, 

elasticidade e 

possibilidades de 

movimento 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento e 

respiração 

 

expressão 

corporal/gestual na 

busca de valores e 

significados 

 

expressão 

corporal/gestual na 

busca de valores e 

significados de 

textura. 
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2º ANO – 2º SEMESTRE 

FIGURA HUMANA 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

figuras humanas: 

proporção, 

poses, diversos 

estilos e épocas 

 

expressão 

corporal e facial 

 

retrato e 

autorretrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voz e diferentes 

formas de canto: 

canto coral, 

cantos de 

trabalho, cantos 

ritualísticos, etc. 

 

corpo humano 

como fonte 

sonora 

 

qualidades 

individuais dos 

movimentos 

corporais 

 

consciência dos 

apoios corporais 

 

o corpo ator: 

composição 

física de 

personagens 

 

poses 

 

máscaras 
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3º ANO – 1º SEMESTRE 

VOLUME E PROFUNDIDADE 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

cheio e vazio 

 

plano e 

profundidade 

 

espaço interior 

 

massa 

 

peso 

 

transparência 

 

sobreposição e 

justaposição 

 

rebatimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propriedades do 

som: altura (grave 

e agudo), silêncio 

e pausa 

 

dinâmica: forte e 

fortíssimo, piano e 

pianíssimo, 

crescendo e 

diminuindo 

 

movimentos com 

foco no volume, 

profundidade e 

transparência. 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos 

 

locomoção 

 

deslocamento, 

peso e volume no 

movimento 

 

sequências 

rítmicas 

 

o corpo ator: 

gestualidade 

 

expressão gestual 

na busca de 

valores e 

significados de 

volume, 

profundidade, 

transparência, 

justaposição 

 

percepção do 

corpo enquanto: 

peso, elasticidade 

e possibilidades 

de movimentos 
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3º ANO – 2º SEMESTRE 

PAISAGEM 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

paisagem 

enquanto temática 

e suporte para arte 

 

paisagem: 

diferentes estilos e 

épocas 

 

composição e seus 

elementos: 

equilíbrio, forma, 

unidade e 

variedade, 

enquadramento, 

plano e 

profundidade 

 

gêneros de 

paisagem: natural 

e cultural (que 

sofreram 

intervenção 

humana) 

 

 

 

 

 

acordes: melodia 

e harmonia 

 

conjuntos e 

orquestras 

 

paisagem sonora 

 

gestos e 

movimentos 

expressivos na 

representação da 

paisagem natural e 

cultural (que 

sofreram 

intervenção 

humana) 

 

formas orgânicas e 

inorgânicas 

 

composição 

cênica (cenário, 

objetos, 

iluminação, 

adereços) 

 

gestos, 

movimentos e 

expressões 

faciais na 

representação 

cênica da 

paisagem natural 

e cultural (que 

sofreram 

intervenção 

humana) 

 

composição 

cênica (cenário, 

objetos, 

iluminação, 

adereços) 
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4º ANO – 1º SEMESTRE 

BIDIMENSIONALIDADE E TRIDIMENSIONALIDADE 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

diferença entre 

bidimensional e 

tridimensional 

 

deslocamento de 

eixo (diagonais) 

na representação 

da profundidade 

 

perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estruturas dos 

grupos musicais 

( banda 

sinfônica, 

orquestra, etc.) 

 

família dos 

instrumentos 

musicais 

(metais, cordas, 

etc.) 

 

expressividade 

corporal e dança 

em diferentes 

planos: baixo, 

médio e alto 

 

ênfase na 

exploração do 

espaço, tempo, 

peso, direção e 

fluência 

 

teatro de 

sombras: 

características e 

experimentação 

 

sombra com o 

próprio corpo 
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4º ANO – 2º SEMESTRE 

TRIDIMENSIONALIDADE 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

escultura 

 

dobradura 

 

modelagem 

 

móbile 

 

assemblagem 

 

maquete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repercussão do 

som na 

tridimensionalidade 

dos ambientes 

 

a 

tridimensionalidade 

na união de 

diferentes sons 

(orquestra, etc) 

 

estilos 

 

temáticas 

 

tridimensionalidade 

do corpo dançarino 

 

teatro de formas 

animadas. 

 

características 

 

experimentação 

 

bonecos 

 

fantoches 
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5º ANO – 1º SEMESTRE 

CIVILIZAÇÃO E CULTURA 
 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

arte como 

manifestação 

cultural 

 

matrizes de 

formação cultural 

brasileira. 

 

arte indígena.(art. 

26-A § 2º LDB 

9.394 alterado 

pela lei 11.645 de 

10/03/08) 

 

arte afro (art. 26-

A § 2º  LDB 9.394 

alterado pela lei 

11.645 de 

10/03/08) 

 

arte europeia 

 

 

 

 

 

 

música como 

identidade cultural 

em diferentes 

épocas e regiões 

 

músicas e 

instrumentos do 

mundo. em 

diferentes épocas 

e regiões 

 

danças circulares 

diferentes épocas 

e culturas 

 

a  dança brasileira 

em cada região 

 

teatro nas 

manifestações de 

cultura popular 

 

mambembe 

 

circo 

 

auto 
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5º ANO – 2º SEMESTRE 

ARTE E PATRIMÔNIO 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

noções 

conceituais de 

patrimônio 

 

patrimônio 

material e 

imaterial 

 

patrimônio 

material local 

 

os artistas locais 

(art. 26 § 2º LDB 

9.394/96 alterado 

pela lei 12.287 – 

13/07/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrimônio musical 

local 

 

produção musical 

local 

 

danças folclóricas 

regionais 

 

teatro local 

 

grupos regionais 

 

espaços culturais 

locais 
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6º ANO – 1º SEMESTRE 

ARTE E MÍDIA 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

conceitos de 

leitura e crítica de 

imagens 

 

publicidade e 

propaganda 

 

cartaz 

 

ilustração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jingle: função da 

música na 

propaganda (tv e 

rádio) 

 

música na mídia 

 

 cultura de massa 

 

estereótipos na 

música 

 

  relações entre 

dança e mídia 

  

       cultura de 

massa 

 

estereótipos na 

dança 

 

estudo e 

apreciação de 

grupos de dança 

 

relações entre teatro 

e mídia 

 

distinção entre 

estereótipos e 

composição de 

personagens 
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6º ANO – 2º SEMESTRE 

PRODUÇÕES SINCRÉTICAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

desenho de 

humor 

 

história em 

quadrinhos 

 

o quadrinho 

masculino e 

feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

música e novas 

tecnologias 

(recursos teen) 

 

música hoje 

 

 processos criativos 

 

relações entre 

dança e mídia 

 

grupos de dança 

 

estereótipos na 

dança 

 

o teatro como 

linguagem e 

manifestação 

artístico-cultural 

 

relações entre teatro 

e mídia 
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7º ANO – 1º SEMESTRE 

ADORNO E ETNIA 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

diferença entre 

adorno e joia 

 

funções do 

adorno 

 

pintura corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantos populares 

(ladainhas, 

cirandas, cantigas 

de ninar, cantigas 

de roda,cantigas de 

amor, etc.) 

  

música étnica 

(indígena, africana, 

aborígene,etc.) 

 

adornos na 

dança 

 

relação entre o 

adorno e os 

movimentos 

corporais 

 

o adorno no teatro 

 

a indumentária na 

composição e 

caracterização de 

personagens 

  

composição cênica 

(objetos, 

iluminação, 

sonoplastia, etc.) 
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7º ANO – 2º SEMESTRE 

MODA E ESTILO 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

moda na cultura 

urbana: 

características e 

estilos 

 

desenho de moda 

 

estamparia, fibras 

e tramas 

 

autoria nas artes 

visuais – moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimentos 

musicais nacionais 

e suas influências: 

características e 

estilos(bossa nova, 

tropicalismo, jovem 

guarda, etc.) 

 

autoria na música 

 

danças na cultura 

urbana: 

características e 

estilos 

 

autoria em 

diferentes grupos 

de dança 

 

diferentes estilos 

cênicos 

 

autoria e concepção 

cênica 
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8º ANO – 1º SEMESTRE 

DESIGN e LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO  

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

design e o 

significado dos 

objetos 

 

forma e função 

 

design gráfico e 

de produto 

 

sustentabilidade 

 

ergonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composição 

 

forma (unitária, 

binária, ternária, 

rondó, tema e 

variação) 

 

registro musical 

 

dança 

contemporânea 

 

resgate de 

elementos 

individuais e 

adquiridos 

 

apreciação de 

linguagens de 

grupos de dança 

 

cenário 

 

os profissionais 

do teatro e suas 

funções 

 

projetos de 

cenários 

 

criação e 

construção de 

objetos de cena e 

adereços 

 

 estudo e 

apreciação de 

grupos de teatro 
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8º ANO – 2º SEMESTRE 

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

processos de 

criação 

 

relações entre  

ciência, técnica e 

criação 

 

etapas de um 

projeto 

(concepção e 

execução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processos de 

criação 

 

composição  e 

registro musical 

(convencional e não 

convencional) 

 

 

 

processos de 

criação 

 

dança 

contemporânea 

 

processos de 

criação 

 

teatro 

contemporâneo 

 

articulação entre os 

elementos: 

presença cênica, 

relação ator e 

público, voz, etc. 
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9º ANO – 1º SEMESTRE 

FOTOGRAFIA 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

diferença entre 

olhar e ver 

 

fotografia: o foco 

e a intenção do 

olhar 

 

olhar e selecionar 

 

fotografia como 

linguagem 

artística 

 

fotografia como 

registro histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foco e percepção: 

intenção sonora 

na música 

 

recursos 

utilizados para 

atrair a atenção do 

ouvinte  

 

composição 

musical com sons 

do cotidiano 

 

foco e a 

composição 

cênica na dança 

 

recursos 

utilizados para 

atrair o olhar  do 

espectador 

 

foco e a 

composição cênica 

no teatro 

 

 recursos utilizados 

para atrair o olhar 

do espectador 



Matriz Curricular 

 

422 
 

 

9º ANO – 2º SEMESTRE 

CINEMA 

 

 

Eixo 1 

Artes Visuais 

 

Eixo 2 

Música 

 

Eixo 3 

Dança 

 

Eixo 4 

Teatro 

 

elementos da 

linguagem 

cinematográfica 

(montagem, 

iluminação, ponto 

de vista e 

personagens) 

 

gêneros do 

cinema 

 

leitura de imagem 

móvel 

 

animação/stop 

motion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uso estratégico do 

som 

 

trilha sonora 

 

estrutura e 

conteúdo da música 

no cinema 

 

gêneros musicais 

 

expressão 

corporal 

 

narrativa corporal 

 

musicais 

 

diferença entre 

interpretação teatral 

e cinematográfica 

 

interpretação e 

pesquisa de 

personagem e cenas 

  

direção de cena 
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ciência configura-se como um conhecimento que deve ser 

sistematizado, ordenado e coerente com princípios, cuja 

finalidade é a de explicar, descrever e prever uma gama de 

fenômenos, promovendo assim as leis necessárias à sua 

compreensão (CHAUI, 2011). Construída ao longo da história da 

humanidade, pode ser compreendida a partir de diferentes visões e 

pode ser utilizada como instrumento ideológico e de dominação. Por 

exemplo: na visão pragmática, o objetivo da ciência está articulado 

apenas à resolução de problemas.  

O professor, ao ensinar Ciências, precisa compreender os 

princípios dessas diferentes visões de Ciência para que, a partir de 

uma visão coerente com as  premissas  críticas  que  embasam   a  
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pedagogia histórica-crítica possa 

instrumentalizar os alunos para 

que possam ser agentes de 

transformação social.  

Além disso, em uma visão 

crítica de ciência, são 

estabelecidas relações entre 

ambiente, sociedade e 

conhecimento, reconhecendo-se 

que suas finalidades atendem à 

construção de uma sociedade 

emancipada. A ciência é 

entendida como uma prática 

social humana desenvolvida ao 

longo do tempo, sendo um 

patrimônio intelectual da 

humanidade.  

Neste sentido, o ensino de 

Ciências Naturais, configura-se 

como o ensino de conteúdos de 

uma das áreas do conhecimento 

científico. No entanto, de acordo 

com o modo que é realizado, 

pode contribuir para a atual 

destruição do planeta ou pode 

auxiliar na construção de uma 

sociedade mais justa, igualitária 

e humana. 

O entendimento de ciência 

advém de abordagens 

historiográficas, a partir dos 

fatores internos e externos que 

documentam a análise histórica, 

denominadas de abordagens 

internalista e externalista, 

respectivamente (OLIVEIRA; 

SILVA, 2016). Estes autores 

destacam que a explicação para 

estas abordagens não é tão 

simples, pois possui conceito 

amplo e complexo, além de 

diferentes pontos de vistas. 

Silva (2013) traz a 

contribuição de que a 

abordagem internalista é a 

história contada nos livros 

didáticos de forma linear; 

enquanto que a abordagem 

externalista ou social retrata o 

desenrolar social dos 

acontecimentos de determinada 

época estudada, abordando as 

necessidades científicas e 

tecnológicas. 

Os autores Barberousse, 

Kistler e Ludwig (2000) 

destacam a necessidade de se 

realizar pesquisa histórica do 

acontecimento científico, antes 

de qualquer trabalho científico, 

além de ressaltarem que são 

contrários a separação entre as 

abordagens internalista e 

externalista, defendendo a ideia 

da união entre ambas. 

A pedagogia histórico-crítica 

aproxima-se da visão histórica e 

externalista da ciência, uma vez 
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que não pode ater-se apenas à 

superficialidade dos fenômenos, 

nem somente à resolução de 

problemas, pois busca 

aproximar o homem do 

conhecimento, para uma 

atuação de forma crítica e 

consciente (SANTOS, 2005; 

CABRERA, 2008). 

Nesta perspectiva de ciência, 

é preciso compreender a 

distinção entre conhecimento 

científico e conhecimento 

cotidiano (senso comum). Os 

dois saberes são produções 

humanas, objetos das relações 

sociais, “objetivada nos produtos 

e fenômenos culturais” 

(DUARTE, 2013, p. 27), que se 

dissociam à medida que um se 

satisfaz com o imediato, 

enquanto o outro busca 

respostas e explicações 

aceitáveis, ou seja, questiona 

(CARAÇA, 1951). Como 

ilustração, podemos pensar em 

uma pedra caindo. Para o 

conhecimento cotidiano, o ato de 

cair está associado com o 

imediato, alguém atirou de 

algum lugar, desprendeu-se de 

alguma rocha. 

Contudo, para o 

conhecimento científico, é 

possível indagar qual o 

movimento que impulsionou a 

queda, bem como qual a força 

exercida que motivou seu 

impacto, entre outros. 

A escola não é a promotora 

do saber cotidiano, mas do 

saber elaborado, sistematizado, 

ou seja, do saber científico. 

Precisa garantir aos alunos o 

acervo intelectual produzido 

pelos homens, o conhecimento 

científico é essencial para a 

promoção e garantia do 

desenvolvimento de suas 

máximas potencialidades. 

É importante destacar que, no 

modelo capitalista de sociedade, 

o conhecimento científico pode 

servir para a manutenção das 

relações de poder e exploração, 

contribuindo com a ampliação do 

poder econômico aos mais 

favorecidos, em detrimento aos 

trabalhadores. Contudo, isto 

pode ser combatido dentro da 

escola, pela socialização do 

saber científico.  

O ensino das Ciências 

Naturais,   embasado  na    PHC,  
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prioriza o conhecimento 

clássico, ou seja, aquele 

conhecimento que resistiu ao 

tempo, que é fundamental,  que 

nega o ensino esvaziado de 

conteúdo e significado. O 

conhecimento deve ser 

apropriado pelos alunos, com 

vistas ao desenvolvimento 

individual e à construção de uma 

sociedade humanizada, sendo 

instrumento de humanização e 

avanço social. 

Esse ensino visa à 

instrumentalização do aluno, 

promovendo seu 

desenvolvimento nas máximas 

potencialidades humanas.  

Cabe, assim, ao professor, 

estabelecer constantemente 

relações entre os conteúdos a 

serem ensinados e o contexto 

social e histórico, buscando 

atrelar o biológico ao histórico, o 

desenvolvimento à sociedade, o 

natural ao social, para que o 

aprendiz tenha em mente que 

ecologia, anatomia, física, 

química e demais componente 

dessa área são estruturas 

dinâmicas que influenciam e são 

influenciadas pela ação humana, 

social, cultural, enfim, pela 

própria humanidade.  

Para Saviani (2009), a 

abordagem do professor ao 

ensinar é fundamental, pois ao 

tratar os conteúdos visa à 

democratização e transformação 

estrutural da sociedade, bem 

como o atendimento às 

camadas populares. Deve 

conduzir o ensino de forma 

intencional, partindo da prática 

social, permeando o processo 

de ensino de análises 

constantes das condições de 

seus alunos, dos períodos de 

desenvolvimento em que se 

encontram e de seus 

conhecimentos espontâneos; 

enfim, das nuances que incidem 

sobre o aprendizado significativo 

para que, ao retornar à prática 

social, o indivíduo tenha a visão 

do todo de forma sintética e 

qualificada.  

Santos (2005, p.32-33) afirma 

que “a teoria é necessária e nos 

ajuda muito, mas por si só não 

fornece os critérios suficientes 

para estarmos seguros de agir 

com acerto”. Por isso, além de 

embasamento teórico, o 

professor deve analisar 

constantemente sua prática. 
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Princípios precisam ser apreendidos enquanto um conjunto 

teórico coerente, pois a adoção de apenas alguns aspectos 

teóricos pode gerar práticas desconexas que acabam não 

auxiliando o desenvolvimento psicológico do aluno e que não 

contribuem com o desenvolvimento da própria teoria 

(SANTOS, 2015, p. 50). 

 

 

Neste sentido, Geraldo (2009, p.83), aponta ainda que existem 

contradições entre os conhecimentos dos alunos, seu nível de 

desenvolvimento cognitivo e os novos conhecimentos a serem por 

eles aprendidos; contradições entre transmissão da matéria pelo 

professor  e aquisição/assimilação da mesma pelos  alunos; entre 

querer e poder, ou seja, vontade e capacidade de aprender, entre 

outras tantas que estão presentes no cotidiano escolar e precisam 

ser levadas em consideração para efetivação do ensino. 

É também princípio histórico-crítico que o professor, ao ensinar, 

considere o todo e a não terminalidade das atividades humanas, em 

uma realidade igualmente em constante transformação.  

Objetivando ilustrar o ensino de Ciências Naturais na perspectiva 

histórico-crítica, propomos algumas reflexões sobre o ensino de 

dois conteúdos das Ciências Naturais: as inovações científico-

tecnológicas e o desenvolvimento sustentável.  

Em relação ao conteúdo inovações científico-tecnológicas, 

reconhecemos que, numa sociedade estruturada na mais valia e 

nas relações de poder, ter domínio sobre ele pode servir para o 

atendimento ao mercado de trabalho. Portanto, para a PHC é 

fundamental que o professor busque ampliar os conceitos que 

envolvem tal conteúdo, desvinculando-o do consumismo e do 

mascaramento das relações que hoje determinam tal sistema. 

Estabelecer relações e analisar o contexto global nesta temática, 

como em todas as outras, permitem ao aluno compreender que, 

apesar destes avanços, parte da população ainda morre de fome e 

de sede. A atuação do professor deve ser no sentido  de  fomentar  
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indagações a respeito dos fenômenos, incentivar a busca por 

alternativas, soluções para os problemas da humanidade. Em 

relação ao ensino da temática “Desenvolvimento Econômico”, 

atendendo às premissas da teoria que fundamenta esta proposta, é 

preciso considerar questões econômicas, sociais, ambientais, 

históricas, políticas (entre outras) para a compreensão integral da 

realidade, de forma não linear. É fundamental atrelá-la a desastres 

ambientais, desmatamento, poluição, industrialização, uso de 

recursos naturais de forma não sustentável, questionando quem 

tem o poder de decisão sobre os rumos do desenvolvimento, a 

quem realmente servem ou que benefícios ou prejuízos poderão 

ocasionar, buscando trazer à discussão o maior número de 

elementos possível para que o aluno  entenda a complexidade dos 

fenômenos.  

O aluno, ao apropriar-se de conhecimentos científicos intensifica 

sua compreensão de mundo, pois estabelece relações entre os 

fenômenos e objetos, desenvolve e qualifica seu psiquismo, sai da 

superficialidade e se aprofunda nos conceitos, ampliando as 

multideterminações que o constituem. Desta forma, o conhecimento 

e a compreensão de mundo do aluno qualifica seu psiquismo, num 

movimento dialético de expansão (quantidade) e aprofundamento 

(qualidade).  

O salto qualitativo, promovido e garantido pela quantidade, deve 

ser o objetivo do ensino de Ciências. Reforçamos a necessidade de 

o ensino ir além da superficialidade dos fatos, caminhando para a 

compreensão integral da realidade, da condição de humanização, 

furtando-se da compreensão fragmentada e alienante da realidade.  

Portanto, o aluno, ao analisar a realidade, orientado pelo 

professor, deve ter em mente o que a determina, buscando a 

realização de sínteses, porém ciente de que são incompletas e 

nunca darão conta da sua compreensão total. Neste sentido, 

conhecer os limites da realidade que devemos nos apropriar, ou 

seja, saber com que profundidade e extensão devemos mergulhar 

nos conhecimentos acerca deste ou daquele problema, é condição 

fulcral na perspectiva histórico-crítica.  
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Desta forma, o aluno passa a compreender que a apropriação 

dos conhecimentos científicos instrumentaliza-o enquanto agente 

transformador da sociedade, enquanto indivíduo emancipado e 

ciente de sua importância para o desenvolvimento social e humano.  

Portanto, para a PHC, a instrumentalização dos alunos para a 

liberdade, emancipação e transformação social, requer a superação 

dos conceitos cotidianos e a apropriação dos conceitos científicos, 

relacionando-os aos condicionantes sociais (BARBA; CAVALARI, 

2016). No entanto, a abordagem de conteúdos como seres vivos, 

água, ar, solo, planeta terra, resíduos e ações humanas, entre 

outros, desconsiderando fatores históricos, sociais, econômicos e 

políticos não é realmente significativa para o processo de 

humanização, pois não auxiliará o aluno a compreender a realidade 

objetiva em sua complexidade, impedindo-o de ser agente de 

transformação social, condição de existência de uma sociedade 

mais justa e igualitária.    

O ensino de Ciências na perspectiva histórico-crítica exige a 

articulação entre os fatores naturais, econômicos, políticos e 

históricos, abordando as contradições de modo a permitir que o 

indivíduo se aproprie dos conhecimentos clássicos produzidos pela 

humanidade, enquanto instrumentos de emancipação e 

transformação social. 

Cientes de que vivemos em uma sociedade capitalista, cujas 

condições levam à alienação e consequente desumanização, 

ensinar os conteúdos clássicos das Ciências Naturais, objetivando a 

emancipação, é desafiador e fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

Apropriação, pelos alunos, de conhecimentos das Ciências 

Naturais, articulando-os e considerando as dimensões natural, 

ética, social, cultural, política e histórica, com vistas a sua 

formação omnilateral e atuação enquanto agentes de 

transformação 
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1 Aceitamos a organização 
geral proposta pelos 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997). 

 

1 CONTEÚDOS 

 

Os conteúdos da área de Ciências Naturais foram organizados 

em três eixos1: Ser Humano e Saúde, Ambiente e Recursos 

Tecnológicos, presentes ao longo dos nove anos do ensino básico, 

conforme apresentado no quadro 1. Esta organização foi resultado 

de estudos realizados ao longo do ano de 2015, junto aos 

professores Especialistas em Educação – Professor de Educação 

Básica Fundamental – Ciências e Especialistas em Educação – 

Professor de Educação Básica Fundamental de 1º ao 5º ano do 

Sistema Municipal de Ensino de Bauru, envolvidos na elaboração 

do Currículo. 

Quadro 1 – Eixos distribuídos nos bimestres do 1º ao 9º ano 

Ano Bimestre 

1º 2º 3º 4º 

1º Ser humano e Saúde  Recursos 
Tecnológicos 

Ambiente  

2 Ambiente e 
Recursos 
Tecnológicos  

Ser humano e 
saúde e 
Recursos 
tecnológicos  

Ambiente e Recursos Tecnológicos 

 

3º Ambiente  Ser humano e 
saúde  

4º Ambiente e Recursos Tecnológicos 

 

Ambiente  Ser humano e 
Saúde 

5º Ambiente Ser humano e Saúde 

 

Ser humano e 
Saúde e 
Recursos 
Tecnológicos  

6º Ambiente e Recursos Tecnológicos 

7º Ambiente e Recursos Tecnológicos 

8º Ser humano e saúde e Recursos Tecnológicos 

9º Ambiente  Ambiente e Recursos Tecnológicos 

Fonte: organizado pelos autores (2016) 
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Para cada eixo estão definidos objetivos e conteúdos específicos, 

que devem ser abordados de forma integrada. Ou seja, ao 

abordar saúde do ser humano, aborda-se também meio ambiente 

(por exemplo, poluição, saneamento) e recursos tecnológicos 

(por exemplo, vacinas). Destacamos ainda a necessidade de que 

as dimensões históricas e sociais estejam presentes na 

abordagem dos conteúdos apresentados nesta proposta. 

 

1.1 Eixo: Ser Humano e Saúde   

 

Dois aspectos fundamentais do Ensino de Ciências são os 

estudos do corpo humano e da saúde, pois dizem respeito 

diretamente a todos nós. O eixo Ser Humano e Saúde permite, 

“produzir uma compreensão de nós mesmos no mundo como 

indivíduos e como espécie” (BRASIL, 1997, p. 110), e é por meio da 

transmissão dos conhecimentos científicos que os alunos podem 

apropriar-se de conceitos, produzir essa compreensão e 

desenvolver novas práticas. 

Ao abordarmos os assuntos referentes a este eixo, é importante 

destacar os aspectos sócioculturais e psicológicos do indivíduo, 

visando à promoção da qualidade de vida, de um ponto de vista 

mais amplo e não apenas biológico. É fundamental que o aluno 

conheça as relações dos seres humanos com o ambiente, a cultura, 

a sociedade para manutenção da saúde; conhecendo o organismo 

humano, entendendo suas particularidades e compreendendo-o 

como um todo integrado e não uma somatória de partes. 

O estudo do corpo é algo a ser realizado a partir da relação entre 

o biológico e o meio, o biológico e cultural, sendo importante a 

apresentação das conquistas da espécie humana. 

Os conteúdos devem possibilitar a compreensão sobre o corpo e 

seus limites, dos aspectos que levam a uma vida saudável e a 

promoção de hábitos de respeito à vida e autoestima. 

No estudo do corpo humano para os anos iniciais, há que se 

conhecer  os  órgãos  dos  sentidos  e  suas  funções,  atitudes  de  
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higiene pessoal, higiene dos 

alimentos e da qualidade da 

água, relacionado-as à 

manutenção da saúde.  

Neste sentido, entender o 

funcionamento do corpo e sua 

interação com o meio ajuda o 

aluno a cuidar de si mesmo e a 

promover ações saudáveis no 

contexto no qual está inserido.  

O conhecimento do próprio 

corpo envolve a compreensão 

de limites e de ações prejudiciais 

à saúde, contribuindo para a 

promoção do bem estar físico e 

emocional 

A saúde e os problemas dela 

avindos devem ser abordados, 

levando-se em consideração os 

fatores econômicos, políticos, 

sociais e históricos. Por 

exemplo, na abordagem de 

questões relacionadas ao 

saneamento básico, os fatores 

envolvidos devem ser trazidos à 

discussão, objetivando 

contextualizá-los diretamente à 

realidade dos alunos. Assim, é 

importante destacar e 

proporcionar momentos de 

reflexão sobre as condições 

sócio econômicas da população 

e o acesso às questões 

sanitárias. Tais conteúdos 

devem possibilitar ao aluno a 

compreensão de que as 

condições de saúde não são 

determinadas por características 

naturais ou casuais, mas 

contribuem para o entendimento 

do caráter integral do corpo, dos 

sistemas orgânicos que formam 

um conjunto complexo e 

conectado com o ambiente (por 

exemplo, acesso a saneamento 

básico, alimentos e atendimento 

médico). 

A sexualidade é um tema que 

tem pleno significado na vida de 

todos e, sobretudo, na vida dos 

adolescentes, devendo ser 

abordado de maneira gradativa, 

de acordo com o nível de 

ensino. Neste sentido, ao tratar 

este conteúdo com os alunos 

dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, não cabe um 

aprofundamento nos 

detalhes anatômicos e 

fisiológicos, respeitando-se seu 

período de desenvolvimento. Da 

mesma forma, os períodos de 

desenvolvimento humano, 

devem ser o foco do trabalho 

junto aos alunos dos anos finais, 

considerando as mudanças 

próprias da puberdade. Por ser 

um assunto que incide 

diretamente em questões de 

saúde pública, a gravidez e as 
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doenças sexualmente 

transmissíveis devem ser 

abordadas, possibilitando a 

ampliação das reflexões sobre 

essas temáticas. 

Os conteúdos relativos às 

drogas lícitas e ilícitas também 

devem compor os estudos sobre 

saúde visto que o uso de 

entorpecentes vem crescendo 

em grande escala entre crianças 

e adolescentes (OBERLING; 

PINTO, 2015). A partir do 

conhecimento interligado à 

prática social, deve-se buscar 

proporcionar uma visão global 

da temática, favorecendo que o 

aluno tenha um olhar crítico e 

seja capaz de posicionar-se com 

autonomia e responsabilidade 

perante situações de 

vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o objetivo geral do eixo é que o aluno compreenda 

questões relacionadas ao corpo humano, à qualidade de vida 

e à saúde, a partir da relação entre as condições biológicas, 

sociais, políticas e econômicas, por meio da apropriação de 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. 

 

 

1.2 Eixo: Ambiente 

 

Compreender o ambiente 

considerando a amplitude e 

complexidade das relações 

incidentes em sua própria 

dinâmica é um grande desafio e, 

para evitar que o ensino se 

reduza a um saber alienante, os 

condicionantes sociais devem 

ser sempre trazidos à discussão 

e relacionados ao conteúdo 

(LOUREIRO et. al., 2009). 

O norte do eixo Ambiente 

deve ser a apropriação pelos 

alunos do conhecimento que a 

vida no Planeta depende das 

interações constantes entre os 

fatores bióticos e abióticos que 

compõem os ecossistemas, num 

ciclo dinâmico e perene de 

transformação de componentes 

físicos e químicos, com grande 

influência da ação humana. 

Considerando tal influência, e 

que dela depende em grande 

parte, o equilíbrio ambiental, faz-

se   extremamente     necessário  
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abordar durante os estudos 

deste eixo, a responsabilidade 

dos indivíduos enquanto 

consumidores dos recursos 

dispostos no ambiente, 

principalmente no contexto 

político de uma sociedade 

capitalista, na qual todos os 

elementos da natureza são 

considerados “mercadoria” e, 

por isto, podem ser consumidos 

indiscriminadamente (figura 1).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Consumo indiscriminado de 
recursos 

 

Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=c
apitalismo+e+meio+ambiente&biw=136
6&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwis7NWmp-
nPAhUEQZAKHc8iDFAQ_AUIBigB#img
rc=oniki_u0IPTcsM%3A >. Acesso em: 
21 out. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo, cujo 

desenvolvimento econômico  é 

baseado no enriquecimento das 

classes dominantes subsidiado 

pela exploração da mão-de-obra 

da classe trabalhadora e o 

consequente uso dos recursos 

naturais, deve ser discutido de 

forma que o aluno compreenda 

que ele acarreta a degradação 

socioambiental. A ampliação do 

conceito de ambiente, para além 

dos elementos da natureza, 

torna-se de extrema importância, 

sendo necessário trabalhar este 

eixo de forma que seus 

conteúdos considerem os 

condicionantes sociais 

envolvidos em cada um deles, e 

não somente conceitos parciais 

e superficiais, que pouco 

contribuem para instrumentalizar 

os alunos.  
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Consideremos o tópico desenvolvimento sustentável. De acordo 

com Freitas, Nélsis e Nunes (2012), muitas vezes é utilizado como 

discurso ideológico, mascarando a realidade e dando a falsa 

impressão de que a expropriação dos recursos naturais não causa 

danos irreversíveis ao ambiente e que este mesmo 

desenvolvimento não serve apenas a uma pequena parcela da 

população, os detentores dos meios de produção e das riquezas 

monetárias. É necessário que o professor trabalhe estes aspectos, 

fazendo com que o aluno considere todas as vertentes envolvidas 

no processo, visando instrumentalizá-lo para que se torne agente 

transformador da prática social, proporcionando desenvolvimento 

voltado à satisfação das necessidades básicas de todos os 

indivíduos, de forma consciente e sustentável.  

 

 

Há que se considerar que, sob um viés 

epistemológico marxista, a sustentabilidade num 

sistema capitalista não é algo possível, pois homem 

e natureza são um organismo único, cujo 

metabolismo, neste contexto político, sofrerá 

inevitavelmente fraturas devido à especificidade do 

trabalho e da cadeia produtiva vigente (FREITAS; 

NÉLSIS, NUNES, 2012). 

 

 

Outro ponto importante a destacar é que o planejamento 

sistemático do professor deve considerar que, para a compreensão 

do todo, de forma integral e complexa, a apropriação de alguns 

conteúdos é fundamental para o entendimento de outros e assim, 

num movimento dialético, a compreensão da realidade objetiva vai 

ampliando-se e aprofundando-se, causando nos alunos interesse e 

necessidade de aprender. Isto deve ser entendido como 

oportunidade de ensino, já que se constitui como motivação 

necessária ao aprendizado e forma de contextualização, fatores 

necessários ao ensino de qualidade.  
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Buscando maior clareza, 

tomemos como exemplo o 

conteúdo seres vivos e sua 

dependência dos fatores 

abióticos do ambiente. Ao 

estudar os conceitos 

relacionados a determinado ser 

vivo, os fatores água, ar, solo, 

umidade, fenômenos climáticos 

deverão ser obrigatoriamente 

estudados para que haja a 

compreensão, por exemplo, dos 

conceitos sobre equilíbrio 

ecológico.  

Vejamos que esta interligação 

entre os conteúdos é frequente, 

como é o caso do conteúdo 

planeta Terra. Ao estudar sua 

composição, localização e 

movimentos o aluno estará 

fundamentando seus próximos 

estudos sobre tipos de solo, 

pontos cardeais, as estações do 

ano e os ciclos do dia e da noite, 

proporcionando, assim, um 

aprendizado integrado e 

coerente.  

Usando ainda como exemplo 

o conteúdo seres vivos, o aluno 

deve apropriar-se de suas 

características, da forma como 

se desenvolvem, de seu ciclo de 

vida e de como este ciclo 

equilibra e mantém a dinâmica 

dos ecossistemas, além de ser 

capaz de fazer comparações 

entre eles, de classificá-los, de 

dimensionar como interferem na 

qualidade do ar, solo e águas. 

Além disso, os caracteres 

políticos, econômicos e sociais 

que a eles se relacionam, 

obrigatoriamente, devem fazer 

parte do planejamento do 

professor.  Abordar, por 

exemplo, as formas de cultivo e 

produção de alimentos - culturas 

agrícolas e agropecuárias – 

atreladas à distribuição destes 

alimentos, quem os produz ou 

cultiva, quem os consome, de 

quem e quanto é o lucro desta 

venda, devem ser também o 

foco do trabalho do professor 

comprometido com a 

emancipação popular e o 

avanço social.  

Entre outros conteúdos 

componentes deste eixo, os 

relacionados direta ou 

indiretamente à qualidade de 

vida, como poluição, devem ser 

relacionados às ações humanas 

e atrelados à sobrecarga de 

aterros sanitários, proliferação 

de insetos vetores de doenças, 

aquecimento global, destruição 

da camada de ozônio, de rios, 

de florestas ou de ecossistemas 

inteiros. Neste sentido, é 

importante reforçar que a 

intervenção do homem pode ser 



Matriz Curricular  

439 

 

prejudicial ou benéfica ao ambiente e que, para uma compreensão 

legítima da realidade, há de se sair da superficialidade dos fatos, 

aprofundando os conhecimentos, contextualizando-os 

historicamente, estabelecendo relações, considerando o caráter 

sociopolítico do contexto, para que os alunos sejam capazes de 

solucionar problemas e atuar criticamente nas relações da 

sociedade capitalista. Neste sentido, são interessantes alguns 

questionamentos, como: quem são os proprietários dos meios de 

produção? Quem detém o poder sobre a água do planeta? Quem 

tem acesso a ela? Existe saneamento básico para todos? E saúde? 

Quem produz os alimentos? Quem lucra com a produção dos 

alimentos? Há alimentos para todos? O que causa os fenômenos 

climáticos e epidemias? Todos somos responsáveis? Estes 

exemplos possibilitam esclarecer aos alunos a origem dos 

problemas, a responsabilidade social dos diferentes atores e as 

possibilidades de mudanças (KINDEL, 2012). 

 

Assim, o objetivo geral deste eixo é que o aluno conheça fatores 

naturais, históricos, sociais e políticos que interferem no 

desenvolvimento do ambiente e perceba-se como integrante 

e responsável por ele, estabelecendo relações com 

conhecimentos de outros eixos.  

 

 

1.3 Eixo: Recursos Tecnológicos 

 

Este eixo tem por finalidade trazer à discussão os 

instrumentos e os recursos desenvolvidos ao longo da história 

da humanidade.  

Saviani (2009, p. 11) aponta que, “para sobreviver, o homem 

necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios 

de subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de 

transformação da natureza, criando um mundo humano (o 

mundo da cultura)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz Curricular 

 

440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Segundo os pressupostos 
da psicologia histórico-
cultural e da pedagogia 

histórico-crítica. 

 

O trabalho, primeira natureza2, possibilitou o desenvolvimento 

de técnicas e ferramentas, que podem ser consideradas 

recursos tecnológicos.  

 

 

Por Tecnologia compreendemos “[...] o uso do 

conhecimento científico para projetar e produzir 

bens que nos auxiliam a viver melhor e facilitar 

nossas vidas” (CABRAL; LAGO, 2012, p. 11). 

 

 

Desta forma, podemos compreender que o presente eixo trata 

da produção e das condições de produção humana, visando à 

reflexão crítica sobre a ação humana e o processo de 

transformação da natureza.  

É necessário que os recursos tecnológicos sejam abordados 

de forma a explicitar a relação recíproca entre eles e a Ciência: a 

produção de novos instrumentos e recursos oportuniza o 

desenvolvimento da ciência, e o desenvolvimento da ciência 

oportuniza a produção de novos recursos. É necessário, ao 

abordar os conteúdos referentes aos Recursos Tecnológicos, 

tratar de questões éticas, sociais, científicas e técnicas que 

envolvem a compreensão das tecnologias e da Ciência, 

essenciais para a promoção do desenvolvimento do senso 

crítico, proporcionando ao aluno a reflexão sobre seu papel e 

sua influência na sociedade. Deste modo, ao abordar os 

conteúdos relacionados a este eixo, como: vacinas, 

transformação da natureza, uso dos recursos naturais, energia 

elétrica, manejo do solo entre outros, tais questões devem ser 

consideradas. 
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Você sabia? 

 

O médico inglês Edward Jenner, após inúmeras observações, percebeu que as 

trabalhadoras que ordenhavam as vacas, que tinham frequentemente lesões nas mãos 

semelhantes às pústulas da varíola, não eram contagiadas quando havia um surto de 

varíola. Em 1796, Jenner testou a sua teoria num rapazinho de oito anos, James Phipps. 

Com o líquido de uma pústula da mão de Sarah Nelmes, uma ordenhadora que 

apresentava nas mãos lesões pustulosas, inoculou rapaz. Algum tempo depois inoculou-o 

com varíola humana e ele não adoeceu. Os resultados desta experiência foram recebidos 

inicialmente com muito cepticismo e, só posteriormente, foram aceites. Na sua publicação, 

que deu origem ao nome “vacina”, Jenner usou o termo “varíola da vaca” em latim: 

"variola vaccinae” que, com o tempo, acabou popularizado no termo “inoculação da 

vacina” (ROCHA, 2016, p.1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Médico Edward Jenner inoculando líquido de 
pústula em James Phipps  
 

Fonte: Rocha (2016, p.1) 

 
 

 

 

Destacamos a necessidade de reconhecer que os Recursos 

Tecnológicos são projetados e utilizados a partir de interesses e 

contextos. Como exemplo, consideremos os aviões que, 

inicialmente, foram desenvolvidos com o intuito de transportar 

pessoas e cargas, diminuindo o tempo de percurso. Entretanto, 

ao equipá-los com armas e bombas, estes mesmos recursos 

tecnológicos destinam-se ao domínio e à eliminação.  

Precisamos considerar, ainda, que 
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[...] A tecnologia, através do conhecimento e instrumentos 

cada vez mais aperfeiçoados, amplia os limites da 

observação direta pelos sentidos humanos. No entanto, 

nem sempre as descobertas científicas e tecnológicas têm 

sido utilizadas levando em conta os efeitos para o futuro do 

homem na Terra (CABRAL; LAGO, 2012, p. 11-12). 

 

 

Diante do exposto, salientamos que este eixo temático 

relaciona-se com os demais presentes nesta proposta, uma vez 

que fornece implicações diretas ao ambiente, alimentação, 

saúde, etc. 

Assim, o objetivo geral deste eixo é que o aluno conheça os 

recursos tecnológicos e as suas interações com a Ciência, 

assim como seus impactos na transformação da natureza e 

na sociedade, compreendendo-os como ferramentas 

produzidas ao longo da história humana.  

A seguir estão apresentados os conteúdos propostos para 

cada eixo, em cada ano e bimestre. 
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1 º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

 

Ser humano 

e saúde 

 

Corpo Humano 

 Esquema corporal: cabeça, tronco, membros superiores e 
membros inferiores; 

 Órgãos externos: órgãos dos sentidos; 

 Órgãos internos: Cérebro, coração, pulmão, estômago, 
intestino 

 Diferenças anatômicas e sexuais: crescimento, movimento 
corporal, sono e descanso. 

 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

 

Ser humano 

e saúde 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

Saúde 

 Higiene corporal; 

 Produtos de higiene; 

 Higiene do ambiente: casa, rua e escola; 

 Prevenção de doenças (gripe, verminose, dengue e outras 
relacionadas à higiene corporal e do ambiente); 

 Acidentes domésticos; 

 Alimentação: Hábitos alimentares, higiene dos alimentos, 
origem dos alimentos; 

 Vacinas: Importância da vacinação para prevenção das 
doenças relacionadas à higiene corporal e do ambiente 

 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

 

Ambiente 

 

Fatores Bióticos (Seres vivos) 

 Características dos seres vivos: nascimento, crescimento, 
reprodução, morte e decomposição; 

 Animais domésticos; 

 Animais selvagens; 

 Plantas: partes das plantas; 
 

Fatores Abióticos 

 Minerais. 
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1 º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

 

Ambiente 

 

Água 

 Importância da água; 

 A utilidade da água para os seres vivos; 

 Uso sustentável da água; 

 

Ar 

 Importância para os seres vivos; 

 Poluição do ar; 

 Fenômenos climáticos: vento, chuva, neve, relâmpago, 
trovão e arco-íris; 

 

Sol 

 Energia 

 Luz  

 Calor 

 

Lua 

 

Estrelas 
 

Planeta Terra 

 Movimento de rotação (dia e noite); 

 Movimento de translação (estações do ano) 
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2º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Características do Planeta Terra: 

  Formato 

 Composição 

 Localização no sistema solar 

 Movimento de rotação e translação 

 

Sol (luz e calor) 

Ar, água e solo 

 Importância para a preservação dos seres vivos; 

 Poluição ambiental do ar, água e solo; 

 Fenômenos atmosféricos: arco-íris, chuva, granizo, relâmpago, 
trovão, vento, neve; 

 Transformação da natureza 

 

Uso dos recursos naturais 

 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano e 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Corpo humano 

 Características externas do corpo humano: cabeça, tronco, 
membros superiores e inferiores; 

 Órgãos internos e suas principais funções: cérebro, coração, 
pulmão, estômago, intestino, bexiga; 

 Diferenças físicas – Biótipo 

 Higiene – cuidados com o corpo 

 Função dos órgãos dos sentidos 

 Fases da vida: nascimento, crescimento, reprodução e morte; 

 

Alimentação 

  Transformação da natureza 

 

 Uso dos recursos naturais 
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2º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Animais (domésticos e selvagens) 

 Características 

 Alimentação 

 Reprodução 

 Locomoção 

 Ciclo Vital  

 Os animais e a relação com os seres humanos 

 Animais em extinção 

 Transformação da natureza 

 

Uso dos recursos naturais 

 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Vegetais 

 Partes das plantas; raiz, caule, flor, fruto, folha, semente 

 Reprodução 

 Os diferentes tipos de vegetais 

 Os vegetais e a relação com os seres humanos 

 Transformação da natureza 

 

Uso dos recursos naturais 
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3º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente Planeta Terra – características 
 Sol (luz e calor); 
 Lua: fases da lua; 
 Movimento de rotação e translação. 

Ar  
 Importância para os seres vivos, composição e poluição 

do ar. 

Solo 
 Uso e ocupação; 
 Tipos de solo; 
 O solo e a sua relação com os vegetais: importância 

para a agricultura. 

Água 
 Importância, tratamento, desperdício, abastecimento; 

Lixo 
 Coleta de lixo; resíduos sólidos; coleta seletiva 
 Doenças relacionadas ao lixo. 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente Vegetais  
 Características gerais 
 Partes das plantas e funções: raiz, caule, folhas, flores, 

frutos e sementes  

Reprodução das plantas 
 Tipos de plantas: aquáticas, terrestres e aéreas 
 Importância das plantas para o meio ambiente e demais 

seres vivos: uso medicinal, liberação de oxigênio, 
alimentos de origem vegetal 

 Funções rítmicas/ciclo de vida dos vegetais: frutificação 
de algumas plantas e as estações dos anos. 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente Animais vertebrados 
 Anfíbios, Aves, Mamíferos, Répteis, Peixes: 

características gerais, reprodução, alimentação e 
habitat; 

Animais invertebrados: características gerais, 

reprodução, alimentação (carnívoros, herbívoros e 

onívoros) e habitat; 
 Animais em extinção 
 Alimentos de origem animal 
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3º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano 

e saúde 

Corpo humano 
 Mudanças no corpo 
 Órgãos internos – características e funções: cérebro, 

coração, pulmão, estômago, intestino, bexiga; 
 Órgãos dos sentidos – características e funções  
 Higiene pessoal e do meio 
 Ciclo vital (nascimento, crescimento (sono), reprodução, 

morte, decomposição) 
 Dentição 
 Alimentação – importância para o desenvolvimento 
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4º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Sistema solar – planetas, estrelas, satélites naturais 
 Lua: fases da lua 
 Sol: calor e energia 
 Movimento de rotação e translação 

Água 
 Obtenção, tratamento e desperdício da água 
 Poluição da água 

Energia Elétrica 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Vegetais 
 Terrestres, aquáticos e aéreos 
 Partes das plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente 
 Fotossíntese 

Solo 
 Diferentes tipos de solo 
 Fertilização do solo 
 Agricultura 
 Poluição do solo 
 Manejo do solo 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente Animais vertebrados – características – formas de reprodução 

– alimentação 
 Mamíferos, anfíbios, répteis, peixes e aves 

Animais invertebrados  
 Características  
 Formas de reprodução  
 Alimentação 
 Aracnídeos, vermes, moluscos e insetos 

Cadeia alimentar 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano e 

saúde 

Sistemas do corpo humano 
 Respiração 
 Digestão 
 Circulação 
 Excreção 
  Noções gerais  

Alimentação – hábitos alimentares 
 Nutrientes 
 Importância dos nutrientes para o desenvolvimento 
 Doenças relacionadas à alimentação (desnutrição, obesidade, 

bulimia, anorexia, entre outras) 

Verminose 
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5º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente A Atmosfera – características 

 Interferências antrópicas na natureza: agricultura, 
reflorestamento, desmatamento, queimadas, lixo e suas 
consequências para o meio ambiente. 

Sol – radiação solar 

Água  
 Ciclo da água 
 Estados físicos da água  
 Propriedades e características da água 

Ar 
 Composição 
 Poluição da água e ar  

Vegetais: características gerais 
 Importância para o solo e outros seres vivos  
 Matas ciliares 
 Plantas tóxicas e medicinais 
 Fotossíntese e respiração celular  
 Reprodução dos vegetais – órgãos sexuais das plantas 

(masculino e feminino), pólen  
 Polinizadores e dispersores de sementes 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Ambiente Animais 

 Cadeias e teias alimentares 
 Reprodução dos animais: sexuada e assexuada 
 Hábitos noturnos e diurnos 
 Venenosos, peçonhentos e vetores de doenças 
 Organismos unicelulares e pluricelulares 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 Ser humano 

e saúde 

Estrutura, funcionamento e doenças dos sistemas: 
 Digestório, respiratório, circulatório, endócrino, urinário e 

excretor 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Ser humano 

e saúde 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Estrutura, funcionamento e doenças dos sistemas: 

 Nervoso, imunológico, e reprodutor 
 Órgãos reprodutores: masculino e feminino 
 Puberdade, gravidez 
 DST: AIDS – HPV – Hepatite 

Vacinação 
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6º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Concepções de Universo: orientação espaço tempo 
 Corpos Celestes: astros, planetas e satélites 
 Distâncias Corpos Celestes – escalas 
 Constelações 
  Galáxia e Universo: modelos Geocêntrico e Heliocêntrico  
 Planetas: movimentação  
 Sistema Terra – Sol – Lua: movimentos, trajetória 
 Estações do ano: influência nos hábitos de povos antigos e 

atuais, solstício, equinócio, trajetória Sol; características 
regionais 

 Lua: fases 
 Calendários Lunares: diversidade cultural 
 Ritmos Cíclicos – dia e noite: iluminação, 

aquecimento/resfriamento. Influências nos ritmos biológicos 
plantas e animais. 

Planeta Terra: estrutura interna, placas tectônicas: vulcões e 

terremotos 
 Tipos de rochas 
 Formas de Produção e Evolução do Conhecimento Técnico-

Científico 
 Fósseis – processos de formação e combustíveis (petróleo, gás 

natural e carvão mineral) 
 Mineração: obtenção de materiais, energia e alimentos. 

Impactos ambientais 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

Ambiente 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

Solo – formação dos diversos tipos, propriedades, cultivo, 

erosão, conservação, fertilidade, tecnologias e manejo.  
 Relação entre Queimadas, Desmatamento e Erosão 
 Atividades Agrícolas: fertilização, irrigação, drenagem , 

correção solo – ciclo do nitrogênio 
 Biodegradação – Problemática Lixo 
 Materiais (orgânicos e inorgânicos): origem, composição, 

utilização, produção e decomposição. 
 Solo e saúde 

 Recursos Naturais: uso indiscriminado 

 Tecnologias e Alternativas para Conservação da Integridade 
Ambiental relacionadas ao solo 

Água: quantidade, distribuição na terra, solvente universal 
 Transformação estados físicos da água, ciclo da água, formas 

de consumo, crescimento populacional escassez e uso 
indiscriminado (industria, agropecuária e consumo doméstico) 

 Fontes poluidoras da água 
 Saneamento Básico: Tratamento de água e esgoto 
 Água e saúde 
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6º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Propriedades da água densidade, tensão, pressão, empuxo, 

vasos comunicantes, capilaridade  
 Água: fonte de energia - hidrelétricas 
 Tecnologias e Alternativas para Conservação da Integridade 

Ambiental relacionadas a água 

Ar: composição  
 Ciclos dos materiais (oxigênio, hidrogênio, gás carbônico) 
 Respiração e fotossíntese 
  Atmosfera: características, gases, fenômenos e propriedades 
  Fontes poluidoras do ar 
 Prejuízos à Biosfera: fenômenos ambientais (inversão térmica, 

aquecimento global, chuva ácida, efeito estufa, destruição da 
camada de ozônio)  

 Fenômenos Meteorológicos e Previsão do tempo 
 Ar e saúde 
 Tecnologias e Alternativas para Conservação da Integridade 

Ambiental relacionadas ao ar 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Componentes Ambientais: água, solo, luz, ar e seres vivos 

Características dos seres vivos e organização celular 

  Interação entre Fatores Bióticos e Abióticos  
 Fotossíntese e respiração celular. 
 Cadeia Alimentar: produtores, consumidores e decompositores. 

Transferência de substâncias e energia. Impacto no ambiente. 
Relações entre níveis tróficos (desequilíbrio e controle 
biológico). 

 Teias Alimentares: modos de obtenção de substâncias 
orgânicas e energia - pirâmide alimentar (transferência de 
substâncias e energia e dissipação de energia entre níveis) 

  Relações ecológicas entre os seres vivos 

Ambiente: sistema dinâmico – ciclos naturais – manejo 

ambiental 
 Interferência Humana no Meio: exploração de materiais, ciclos 

naturais, alterações na Biosfera, recuperação de ambientes 
degradados e reciclagem de materiais. 

 Tecnologias e Alternativas para Conservação da Integridade 
Ambiental 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento Técnico-

Científico 
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7º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

 

Origem Planeta Terra e sua Evolução 
 Origem da Vida: concepções diversas  
 Teorias criacionistas 
 Teoria da Evolução: Lamarck e Darwin 

Seres Vivos: evolução – seleção natural e artificial – 

adaptação – aleatoriedade das mutações nas 

populações dos seres vivos – papel transformações 

ambientais 
 Seres Vivos – classificação e nomenclatura 
 Diferenças entre os organismos dos seres vivos 

Células: estruturas, funções, níveis de organização 

celular (procariotas/eucariotas). Células animais e 

vegetais. 
 Sistema, Órgãos, Tecidos e Células (comparaçãonalogia 

entre exemplos de seres vivos) 
 Respiração Celular – fotossíntese  

Reprodução: sexuada e assexuada 

Vírus, reino monera, reino protista 

Doenças - relação com aumento populacional e higiene 

ambiental. Vacinação. 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento 

Técnico-Científico 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Reino fungi 

Reino animal 
 Invertebrados: Poríferos. Cnidários. Platelmintos. 

Nematódeos. 
 Parasitoses. 
 Anelídeos. 

 Nutrição, crescimento e reprodução. 
 Tipos e características. 
 estrutura corpórea 
 Sistema de sustentação 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento 

Técnico-Científico 
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7º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Moluscos.  Artrópodes: Crustáceos, Aracnídeos,  

Insetos. Quilópodes. Diplópodes. Equinodermos.  
 Nutrição, crescimento e reprodução. 
 Tipos e características. 
 estrutura corpórea 
 Sistema de sustentação 
 Reino Animal – vertebrados. Os peixes. Os anfíbios. Os 

répteis. As aves. Os mamíferos 
 Sistema de sustentação 
 Estrutura corpórea 
 Formas de reprodução – fecundação interna dos animais 
 Respiração: formas de absorção do oxigênio 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento 

Técnico-Científico 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Reino plantae 
 As características das plantas.  
 As células e os tecidos vegetais.  
 Classificação das plantas.  
 Plantas sem e com sementes.  
 Estruturas das angiospermas: raiz, caule, folha, 
 Nutrição, crescimento e reprodução. 

Diversidade Ambiental: características e processos 

específicos 

Ecossistemas brasileiros: tipos, diversidade e 

características. 
 Zonas Climáticas: características de fauna e flora 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento 

Técnico-Científico 
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8º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano e 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Células: respiração celular, obtenção de energia, produção 

substâncias, eliminação excretas, crescimento e reprodução. 

Mitose e Meiose. 

Alimentos: fonte de matéria e energia, aproveitamento, 

composição (lipídios, glicídeos, protídios, vitaminas, água, 

sais minerais) e papel no organismo (plásticos, energéticos e 

reguladores)  

 Alimentação: aspectos sócio-culturais (fome e doenças) 

 Consumo de alimentos: qualidade de vida (conservação, 
validade, saúde, direitos do consumidor, presença de agrotóxicos 
e aditivos alimentares) 

 Nutrientes: tipos e função 

 Corpo Humano: funções vitais, semelhanças e diferenças com 
demais seres vivos. 

Sistema digestório: 

 Órgãos e anexos (glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e 
pâncreas)  

 Digestão: processos mecânicos e químicos. 

 Absorção e eliminação de substâncias. 

 Funções de Nutrição: absorção e transporte de substâncias e 
eliminação de resíduos. 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento Técnico-

Científico 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano e 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Sistema respiratório: 
 Órgãos, funções, movimentos respiratórios e trocas gasosas  
 Oxigênio: formas de absorção (alvéolos e células) 
 Doenças respiratórias; 

Sistema Cardiovascular: sangue e componentes, órgãos, 

grupos sanguíneos, sistema linfático, troca de substâncias. 

Funções de Nutrição: circulação e excreção 

Sistema Imunológico: doenças infecto-contagiosas - relação 

com aumento  populacional e higiene ambiental. Vacinação. 

Estruturas de defesa 

Sistema Excretor:  
 Funções, órgãos, excretas e processo de excreção. 
 Doenças  

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento Técnico-

Científico 
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8º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano 

e saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Sistema Reprodutor: masculino e feminino 
 Puberdade – características sexuais – ejaculação – ciclo 

menstrual 
 Maturação Sexual do Adolescente: hormônios, 

fecundação, gestação e partos 
 Métodos Contraceptivos 
 DSTs 
 Políticas de Saúde Pública. 
 Emoções e comportamentos de risco (drogas, violência e 

gravidez indesejada) 
 Reprodução e Sexualidade: aspectos psicológicos, 

emoções, sentimentos (amor, amizade, confiança, auto-
estima, desejo, prazer e respeito) 

 Identidade de gênero 
 Grupos sociais: família, amigos, escola, pais – formas de 

interação, comportamentos sociais, aspectos culturais  

Teoria evolucionista: Darwin  

Hereditariedade – Mendel e a origem da genética. 
 Cromossomos e herança 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento 

Técnico-Científico 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ser humano 

e saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Sistema de Sustentação: observação e comparação 

entre vertebrados (ossos e músculos), prática de 

esportes, postura. 
 Sistema Esquelético e Muscular: ossos. músculos, 

articulações e lesões. 

Sistema Nervoso e Endócrino: órgãos, estruturas, 

funções reguladoras – relação emoções - estímulos, 

drogas. 

Órgãos dos sentidos 

Corpo humano: importância dos aspectos mentais na 

manutenção da qualidade de vida 

Políticas de Saúde Pública: preventivas e emergenciais 

Integração Sistemas Corpo Humano: equilibração 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento 

Técnico-Científico 
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9º ANO 

BIMESTRE EIXO CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente Os estados físicos da matéria. 

 Mudanças de estado físico da matéria. 

 Propriedades gerais e específicas da matéria. 

 Medidas de grandeza: massa, volume e superfície. 

 Fenômenos químicos e físicos. 

 Transformações físicas e químicas dos materiais e energia 

Átomos e Moléculas 

Classificação periódica dos elementos. 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Propriedades Físico-Químicas dos Elementos químicos 

 Ligações Químicas (iônica, covalente e metálica) 

 Funções Químicas das Substâncias: ácido, base, sais e óxidos.  

 Reações Químicas. 

 Mistura e Substâncias: técnicas de separação                                                                                       

Destilação do Petróleo: produção combustíveis (separação de 

substâncias) 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Movimento com velocidade constante e variável                                                                                              

Forças 

Princípios da dinâmica 

Gravidade 

Trabalho e Energia 

 Energia: transformação, origem, impacto ambiental e econômico 

Máquinas: utilização e funcionamento 

 Analogia entre as maquinas e o corpo humano  

Tecnologias – custo e benefício 

 Influência das tecnologias no meio, na cultura, na sociedade e no 
mundo. 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Calor 

Som 

Ondas 

Luz 

Espelhos e Lentes 

Eletricidade – uso (aquecimento, iluminação, refrigeração, 

comunicação e reprodução de imagens e sons). Redes 

elétricas domésticas, risco de choques, sobrecarga, curto-

circuito e grandezas (tensão e potência) 

 Eletricidade e magnetismo 

Formas de Produção e Evolução do Conhecimento Técnico-

Científico 

Impactos Ambientais: crescimento populacional - evolução 

tecnológica 
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2 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto da Pedagogia 

histórico-crítica, o objetivo da 

educação é que os indivíduos se 

apropriem dos saberes 

clássicos, daqueles saberes que 

são essenciais, que 

permaneceram, que resistiram 

ao tempo.  

Partindo da prática social do 

indivíduo (síncrese) rumo a uma 

prática ressignificada (síntese), o 

professor deve mediar este 

processo de forma que os 

educandos tenham suas 

máximas potencialidades 

desenvolvidas e sejam capazes 

de gerar a transformação 

necessária da sociedade, 

objetivo de uma educação 

emancipadora (SAVIANI, 2011). 

As orientações metodológicas 

buscam propor formas 

adequadas de alcance desse 

objetivo e devem considerar, 

para tanto, os períodos de 

desenvolvimento que se 

encontram os alunos, suas 

atividades-guia, seus 

conhecimentos cotidianos, 

saberes e cultura, para que o 

ensino possa incidir 

efetivamente no 

desenvolvimento dos mesmos.  

Aceitando-se o proposto por 

Santos (2005), destacamos três 

ideias centrais para o ensino de 

Ciências: 1-a história da ciência, 

2-o cotidiano e 3- a 

experimentação.  

Quanto à história da ciência, 

na visão histórico-crítica, há que 

se considerar além da história 

do conceito e de sua construção, 

a história das lutas e das 

demandas socioeconômicas que 

levaram os cientistas a trabalhar 

determinados temas. Desta 

forma, e somente assim, pode-

se mergulhar nas contradições 

do real compreendendo as 

mudanças sociais e históricas 

que construíram a ciência atual. 

Por exemplo, ao abordarmos o 

tema evolução das espécies, 

não bastará citar Darwin e sua 

teoria com vistas apenas ao 

continuísmo, mas será 

estritamente necessário 

proporcionar aos alunos o 

conhecimento sobre quem foi 

Charles Darwin, qual era sua 

posição social, quais seus 

interesses pela Ciência, que 

lutas teve que travar para 

convencer a comunidade 

científica da legitimidade de 

suas hipóteses sobre a seleção 

natural como instrumento de 

evolução das espécies.  
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Quanto ao conceito de 

cotidiano, para a PHC, este não 

se reduz ao que está presente 

diariamente na vida do sujeito, 

mas amplia-se no sentido da 

compreensão de fatores não tão 

próximos aos indivíduos mas 

que interferem direta ou 

indiretamente em suas vidas, 

como por exemplo os interesses 

corporativos na produção de 

agrotóxicos, o acesso da 

população a medicamentos, os 

investimentos na área da 

popularização da Ciência, entre 

outros. Trata-se da prática social 

e não de um cotidiano reduzido 

ao que o indivíduo tem acesso 

direto. Em suma, há que se 

considerar o cotidiano como 

ponto de partida, porém deve-se 

ir além, buscando a superação 

dos conhecimentos cotidianos 

sobre os fenômenos, com vistas 

aos conhecimentos científicos.  

Quanto à terceira tendência, 

a experimentação, devemos ter 

em mente a relação dialética 

entre teoria e prática, pois uma 

não existe sem a outra. 

Importante considerar que o 

objetivo das experimentações, 

segue a premissa da 

transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos pela 

humanidade e, por isso, não 

deve se caracterizar como 

redescoberta individual e 

subjetiva. O laboratório, baseado 

em teoria consistente e histórica, 

deve responder às demandas da 

prática, caso contrário corre o 

risco de se tornar vazio e sem 

sentido. Além disso, deve buscar 

confirmar a teoria, porém com 

vistas à sua superação 

(SANTOS, 2005).  

Ao abordar os conteúdos 

referentes ao Ensino de 

Ciências é essencial que o 

professor considere a atividade-

guia predominante no período 

de desenvolvimento de seus 

alunos, bem como a prática 

social inicial, ou seja, os 

conhecimentos que eles 

possuem sobre a temática que 

será trabalhada.  

Em se tratando dos alunos 

dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, um princípio que 

atende às premissas da 

pedagogia histórico-crítica, é a 

adoção de metodologias 

diferenciadas de leitura e 

interpretação de textos 

relacionados às Ciências 

Naturais, como forma de 

aprimoramento no processo de 

alfabetização. 
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Em contrapartida, leituras exaustivas de textos e atividades de 

memorização de nomes não são propostas, pois poderão levar o 

leitor em formação ao desinteresse pelo aprendizado. Considerando 

que, neste período, tem-se o início da atividade de estudo, rodas de 

conversa representam importante atividade para a cognição, nas 

quais o pensamento e a palavra intimamente ligados desenvolvem-

se. Ouvir e ser ouvido, contar como seus problemas foram 

resolvidos e verbalizar seus pensamentos favorecem o aprendizado 

e consequente desenvolvimento.Neste sentido, cabe ao professor, 

principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, realizar a 

mobilização do processo de alfabetização, explorando acrósticos, 

caça-palavras e outros recursos que trabalhem a escrita das 

palavras utilizando os conteúdos de Ciências. Os conceitos 

abordados podem ser sistematizados por meio de textos fatiados, 

dramatizações, ilustrações, reescrita coletiva, tendo o professor 

como escriba, entre outros. 

 

A expressão “texto fatiado” não é um tipo de texto, mas uma estratégia, um recurso 

didático para a aprendizagem da estrutura textual, para ensinar um conteúdo qualquer 

que seja o objetivo. O texto fatiado é uma atividade que pode ter diferentes objetivos 

dependendo do nível de desenvolvimento dos alunos. No processo de alfabetização 

sua utilização consiste no recorte de um texto/parlendas/poemas etc. conhecidos de 

memória para que os alunos agrupem e formem o texto. Para os alunos maiores o texto 

fatiado contribui com a segmentação da escrita, estruturação do texto de forma 

coerente e coesa, na reflexão sobre os elementos gramaticais que fazem o texto ter 

coesão entre os parágrafos e no sentido do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante salientar que para os anos iniciais, faz-se 

interessante o trabalho com a ludicidade, utilizando-se de 

brincadeiras e músicas que estimulem a aprendizagem. Por 

exemplo, é possível utilizar os órgãos dos sentidos para que as 

crianças percebam seu próprio corpo, ouvindo as batidas do 

coração, ver e tocar nas costelas durante os movimentos 

respiratórios, sentir o alimento passando pelo esôfago ao engolir, 

entre outros. Num segundo momento, os alunos podem ser 

desafiados a desenharem os órgãos internos da maneira como 
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imaginam que sejam. A seguir, o 

professor apresenta modelos 

didáticos dos órgãos 

trabalhados. Vê-se, nesta 

atividade, uma forma lúdica e 

significativa de ensinar sobre os 

órgãos internos, partindo da 

exploração do próprio corpo e do 

levantamento dos 

conhecimentos do aluno. 

Outro exemplo seria o 

trabalho com o conteúdo seres 

vivos, apresentando-os aos 

alunos de maneira que possam 

identificá-los, diferenciá-los e 

caracterizá-los. Ao trabalhar 

alunos/crianças desta faixa 

etária, demonstrações práticas, 

concretas dos fenômenos como 

nascimento, crescimento, 

reprodução, morte e 

decomposição de plantas são 

alternativas efetivas de ensino, 

pois estes alunos necessitam de 

situações concretas para que o 

aprendizado se consolide. 

Ainda na perspectiva da 

concretude dos fenômenos, 

visitas pedagógicas, excursões e 

aulas de campo devem fazer 

parte do currículo escolar, como 

alternativas de espaços não-

formais de ensino (MORAIS; 

ANDRADE, 2010). Locais como 

zoológicos, jardins botânicos e 

de tratamento de água e esgoto 

são oportunidades que devem 

ser aproveitadas enquanto forma 

de aproximação entre alunos e 

Ciências Naturais, despertando 

o interesse nas crianças e as 

motivando para o aprendizado, 

pois os conhecimentos estão 

contextualizados. 

Desenvolver aulas em 

ambientes como o pátio da 

escola, jardins, praças e outros 

locais que permitam que a 

criança caminhe, experiencie, se 

movimente, observe, dialogue e 

sinta, são favoráveis ao 

aprendizado de diversos 

conteúdos e significam variadas 

possibilidades de interação, o 

que amplia significativamente o 

repertório dos alunos, 

promovendo o desenvolvimento 

das funções psicológicas 

superiores tais como: sensação, 

memória, percepção, atenção, 

entre outras (MARTINS, 2013). 

Nestes momentos, o 

professor deve direcionar a 

atenção   dos   alunos   para   as  
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características de cada ambiente 

e as sensações por eles 

provocadas, tais como: frescor 

das áreas sombreadas, o calor 

das áreas ensolaradas, a 

umidade da superfície do solo 

em relação às áreas mais 

profundas, o orvalho nas 

plantas, entre outros, de forma 

que o aluno busque respostas 

às suas próprias indagações e 

as provocadas pelo 

professor.Atividades dessa 

natureza favorecem a 

observação, pois propiciam 

oportunidades para que o aluno 

compare, descreva e diferencie, 

capacidades estas que são 

necessárias para que 

posteriormente possa 

caracterizar, agrupar e 

classificar os seres, sistemas, 

ambientes, substâncias etc.  

Outra atividade que estimula 

a observação, favorecendo o 

aprendizado e desenvolvimento 

de capacidades já descritas, é o 

agrupamento de frutos de 

acordo com suas características, 

tais como: número ou 

localização de sementes, cores, 

tamanho, sabor (ácido, doce, 

azedo etc.), textura, 

sazonalidade. Enfim, são 

inúmeras as possibilidades de 

trabalho. Em relação a este 

conteúdo, sugerimos a música 

“Morango de Pertinho”, de 

autoria de Hélio Ziskind 

(Cocoricó Cultura Marcas – 

Produção). 

 

Morango de Pertinho 

Autor: Hélio Ziskind 

 

Um morango assim de pertinho, parece um coração vermelho, cheio de 

pontinho.. 

O que serão, o que serão, o que serão esses pontinhos?? 

Vou perguntar pra minha avó... 

Oh vó o que que são esses pontinhos! 

Minha avó pega uma faca, muito afiada, o vó pra que essa faca??? 

Ela parte um morango no meio (tcha), parte uma laranja no 

meio(tchatchatchatcha), um mamão, um abacate, um caju, um tomate, 

parte no meio olha pra mim e diz assim!  
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Veja só, laranja tem semente por dentro 

Caju tem semente por fora, 

Mamão tem semente por dentro.. 

Morango tem semente por fora... 

Cada carocinho do morango é uma minúscula semente, muito diferente 

da semente do abacate, que mora só num caroção... 

Que mora só num caroção... 

Formiga nasce no formigueiro.. 

Morango nasce no morangueiro.. 

Formiga nasce no formigueiro.. 

Morango nasce no morangueiro.. 

O morangueiro, solta o galho e na ponta nasce a flor.. 

Que cor?? 

Branquinha!! 

Depois a flor se transforma nessa coisa vermelhinha que parece um 

coração tão gostoso de comer... 

(Um coração tão gostoso de comer) 

Dum dum dum, batendo no peito, olha só quem chegou, Dito e Feito 

Para o desafio... 

Vai ser do que? 

Nome de fruta! 

Pode mandar!! 

Amora, morango, ameixa, abacaxi.. 

Maça, româ, mexirica pokã 

Avelã, Caju, cajá, kiwi, caqui, lichia, abacaxi, 

Acerola, carambola, mamão, melão, lima-limão.. 

Fruta do conde, fruta pão! 

Manga, mangaba, jaboticaba... 

O desafio acaba.. 

Perto da fruta dorme uma semente, perto do morango tem dente da 

gente..(Inhauuu) 

Tem vitamina, tem mineral, morango de pertinho 

Hummm inhau 

 

Disponível em:<https://www.letras.mus.br/cocorico/1426267/>. Acesso 

em: 09 set. 2016 
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Para os alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I, 

este tipo de atividade, além de 

despertar grande interesse, é 

indispensável enquanto base 

para aprendizados futuros mais 

complexos, a exemplo do 

trabalho, nos anos finais do 

Ensino Fundamental II, com 

estrutura, classificação e 

diferenciação dos seres vivos, 

espécies e subespécies, 

classificação periódica dos 

elementos, técnicas de 

separação de misturas e 

substâncias, sistemas dos 

organismos, entre outros. 

Outra sugestão de 

abordagem é com o conteúdo 

vacina. Este conteúdo está 

relacionado às questões de 

doença e higiene pessoal, uma 

vez que o cuidado com o próprio 

corpo é primordial para o bem 

estar físico e mental. É 

importante o professor ressaltar 

aos alunos quais são as vacinas 

existentes e quais estão com 

pesquisas em andamento. Uma 

atividade que pode contribuir 

com a fixação do conteúdo é o 

estudo da própria caderneta de 

vacinação que permitirá uma 

visão da Ciência a favor da 

saúde humana e como esse 

avanço tem impacto no ser 

desde o seu nascimento, 

considerando que algumas 

doenças estão erradicadas 

devido ao seu uso. Mais uma 

vez, um instrumento didático 

muito eficaz e adequado à 

quase todos os anos do Ensino 

Fundamental, devido às 

inúmeras possibilidades de 

abordagem, é a música.  

Citamos, a título de ilustração, a 

composição “O Pulso” que 

proporciona ao professor a 

possibilidade de trabalhar quais 

doenças citadas na música 

possuem vacina específica, 

quais são causadas por falta de 

higiene etc. Vale ressaltar a 

importância de abordar as 

questões sociais envolvidas no 

âmbito da saúde pública. 
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O Pulso 
Autores: Arnaldo Antunes/Tony Bellotto/Marcelo Fromer 
 
O pulso ainda pulsa 
O pulso ainda pulsa... 
Peste bubônica 
Câncer, pneumonia 
Raiva, rubéola 
Tuberculose e anemia 
Rancor, cisticercose 
Caxumba, difteria 
Encefalite, faringite 
Gripe e leucemia... 
E o pulso ainda pulsa 
E o pulso ainda pulsa 
Hepatite, escarlatina 
Estupidez, paralisia 
Toxoplasmose, sarampo 
Esquizofrenia 
Úlcera, trombose 
Coqueluche, hipocondria 
Sífilis, ciúmes 
Asma, cleptomania... 
E o corpo ainda é pouco 
E o corpo ainda é pouco 
Assim... 
Reumatismo, raquitismo 
Cistite, disritmia 
Hérnia, pediculose 
Tétano, hipocrisia 
Brucelose, febre tifóide 
Arteriosclerose, miopia 
Catapora, culpa, cárie 
Cãibra, lepra, afasia... 
O pulso ainda pulsa 
E o corpo ainda é pouco 
Ainda pulsa 
Ainda é pouco 
Pulso 
Pulso 
Pulso 
Pulso 
Assim... 
 
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/titas/48989/> Acesso em: 09 
set. 2016 
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Nos anos finais do Ensino Fundamental I, no qual a capacidade 

de abstração dos alunos é maior e seu processo de alfabetização já 

está concluído, é possível utilizar recursos mais complexos para o 

Ensino de Ciências. 

Podem ser utilizadas pesquisas bibliográficas como ponto de 

partida para o ensino de determinada temática e com a mediação 

do professor realizar a construção coletiva de um texto único, 

contemplando as principais informações pesquisadas. Também se 

pode solicitar a confecção de esquemas e modelos representativos. 

Além de possibilitar um aprofundamento dos conhecimentos com a 

utilização do dicionário, escrita autônoma, elaboração de jogos, 

entre outros. 

O livro paradidático deve ser recurso metodológico utilizado pelo 

professor, bem como jogos de tabuleiro, jogos de cartas, moldes de 

argila ou massa de modelar etc. Por exemplo, ao abordar o tema 

sexualidade pode-se confeccionar jogos de carta com nome dos 

órgãos sexuais, dos processos em que estão envolvidos, 

associando imagens e palavras ou frases, etc.. Tal estratégia 

também é viável diante de outros conteúdos como espécies 

animais, vegetais, doenças, etc.. Outra sugestão seria a construção 

em argila ou massa de modelar de moldes dos órgãos do sistema 

reprodutor masculino e feminino, aparelho digestório, aparelho 

respiratório, entre outros, auxiliando no entendimento da anatomia. 

No intuito de gerar discussões que oportunizem aos alunos a 

construção de argumentos, levantamento de hipóteses e 

explicações, pode-se utilizar variadas estratégias, como: júri 

simulado, estudos de casos, entrevistas, palestras, oficinas, 

documentários, dinâmicas de grupo, quiz, entre outras. 

Outra estratégia viável é a elaboração de peça teatral na qual os 

alunos poderão construir o roteiro e os personagens, culminando na 

encenação para toda a comunidade escolar ou seguir um roteiro já 

elaborado. 

Após a apropriação dos conceitos, os mesmos podem ser 

socializados na forma de panfletos, cartazes, jornais murais, blogs, 

entre outros. 
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As oportunidades de trabalho diante das diferentes temáticas são 

diversas, cabendo ao professor planejar e decidir qual estratégia 

será mais adequada e visando atingir seus objetivos e possibilitar a 

apropriação do conteúdo por seus alunos.  

Já para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental I e 

alunos do Ensino Fundamental II, cuja atividade-guia é a atividade 

de estudo, promover grupos de estudo, seminários, oportunidades 

de troca de experiências e interação entre os pares são atividades, 

entre outras, adequadas ao período de desenvolvimento que se 

encontram. 

Deve-se compreender que a articulação entre os eixos Meio 

Ambiente, Ser humano e Saúde e Recursos Tecnológicos deve dar 

condição ao aluno de apropriação e participação crítica.  

É importante destacar que tais articulações apenas serão 

possíveis, quando o professor também se posicionar criticamente 

frente aos conteúdos, buscando sempre subsídios necessários à 

instrumentalização dos alunos.   

Desta forma, é necessário que o professor retome 

constantemente a discussão acerca dos cinco momentos discutidos 

por Saviani (2009), apresentadas no texto introdutório “O método 

pedagógico da pedagogia histórico-crítica: desafios e 

possibilidades”, que auxiliam nos parâmetros necessários para uma 

boa articulação didática e possível mudança de prática dos alunos 

frente à realidade.  

Outro aspecto importante a considerar é a avaliação. A avaliação 

no Ensino de Ciências Naturais, muitas vezes, é realizada de forma 

classificatória (somatória) e mecânica, na qual se verifica apenas a 

reprodução do conhecimento, sem necessariamente a apropriação 

do mesmo. 

Normalmente, nestes casos, as avaliações são compostas, em 

sua maioria de provas, com questões que denotam a análise 

quantitativa em detrimento das qualitativas. 

Neste sentido, o conhecimento sobre o histórico da avaliação, a 

concepção e as formas de avaliar são fundamentais ao trabalho do 

professor para que possa realizá-la coerentemente com os diversos 

instrumentos avaliativos: pesquisas, experimentos, relatórios etc..  
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3 Aprofundar conhecimento 
com o artigo “A avaliação 

escolar e o processo de 
desenvolvimento humano” 

dos autores Prof. Me. Fábio 
Schwarz Soares dos Santos 

e Prof.ª Ma. Sirlei 
Sebastiana Polidoro 

Campos. 

de forma que os alunos sejam motivados a realizarem 

comparações, investigarem fatos e discutirem ideias, visando 

solucionar problemas (JOAY et. al., 2016). Estes autores destacam 

que é interessante realizar avaliações na qual os alunos possam 

realizar interpretações, análises e debates a partir de figuras, 

histórias, problemas etc.. objetivando aplicar o conhecimento 

aprendido3.A variedade de instrumentos avaliativos pode contribuir 

com a visão sistêmica do desempenho dos alunos e a avaliação 

formativa (processual) deve ocorrer durante todo processo de 

ensino e de aprendizagem. Dessa forma, o professor analisa o 

instrumento visando melhorar o ensino, atuando na zona de 

desenvolvimento iminente do aluno, potencializando assim a 

efetivação do conhecimento. 
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 texto que apresentamos a seguir tem o intuito de apresentar 

diretrizes pedagógicas para o trabalho inclusivo na rede de 

ensino de Bauru e subsidiar os profissionais da educação municipal 

para o desenvolvimento da proposta curricular do Ensino 

Fundamental de modo a contemplar as necessidades educacionais  
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dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial (PAEE), 

prevendo orientações quanto à 

adequação curricular, se 

necessário, e o uso de 

tecnologia assistiva (TA). 

Trabalhando para além de 

conceitos centrados nas 

possibilidades de atuação com o 

aluno público-alvo da educação 

especial, a saber, alunos com 

deficiências (auditiva, física, 

intelectual, visual), com 

transtorno global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Cabe ressaltar que, 

diferentemente das áreas 

curriculares já apresentadas na 

proposta pedagógica do ensino 

fundamental, consideramos a 

educação especial uma 

modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, ou 

seja, sua atuação vai desde a 

educação infantil até o ensino 

superior e, assim, não segue a 

estrutura de organização 

curricular utilizada pelas 

diferentes áreas, apresenta 

aspectos gerais que podem, 

com os devidos ajustes, 

favorecer o processo de 

desenvolvimento acadêmico e 

social dos alunos PAEE e, 

ainda, alunos com condições 

adversas de escolarização, ou 

seja, alunos sem diagnósticos 

que apresentem acentuadas 

dificuldades de aprendizagem. 

Pautada nos preceitos da 

abordagem da teoria histórico-

cultural e, mais especificamente, 

na filosofia da concepção de 

homem, no contexto da busca 

da humanização, Barroco (2007) 

ao tratar da abstração e a 

generalização das pessoas com 

deficiência intelectual, considera 

que, em casos de severo 

comprometimento neurológico, a 

vida em e pela coletividade deve 

nortear a educação das pessoas 

sob tal condição: “A busca é 

sempre pela humanização” 

(p.291).  

Um dos campos de pesquisa 

de Vigotski (1997) ficou 

conhecido como “defectologia” e 

refere-se ao estudo da “pessoa 

com defeito”, que na 

nomenclatura atual seria o 

estudo da pessoa com 

deficiência. Vigotski entendia 

que o defeito (deficiência), 

apesar de ser uma condição 

biológica inerente à pessoa com 

deficiência, não determina as 
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limitações do sujeito, pois se esta pessoa tiver oportunidades e 

acesso aos conhecimentos historicamente acumulados de forma 

mediada, considerando suas características e necessidades, 

oferendo um ensino para além de suas limitações, com vistas à 

superação de suas dificuldades e ao seu empoderamento. Como 

exemplo, se utilizarmos como referência a limitação visual de uma 

pessoa cega e se a ela forem oferecidos todos os recursos 

necessários para a compensação da falta de visão, tais como o 

braile, abre-se a ela novas possibilidades de convívio social, outras 

vias de acesso ao conhecimento, possibilitando sua emancipação e 

o respeito a sua diferença. 

 

 

 

 

 

 

Você leitor e profissional da educação, que se forma e 

transforma com a leitura deste documento pode estar 

pensando, “se a pessoa cega não tiver 

comprometimento intelectual e tiver condições de 

acessibilidade na sociedade é possível que esta 

desenvolva suas funções psicológicas superiores, 

mas, e a pessoa com deficiência intelectual?”  

 

 

É evidente que todas as pessoas com deficiência precisam de 

estimulação mediada, mas diferente das deficiências sensoriais, a 

deficiência intelectual requer ainda mais a mediação do professor, 

pois para Vigotski (1997) essas são as pessoas que mais precisam 

de mediação, porque quanto mais seu aparato biológico 

“defeituoso” for requerido/solicitado, maiores serão as chances de 

se autorregular e se transformar. Esse fenômeno é denominado de 

compensação ou supercompensação (VIGOTSKI, 1997), que para 

ocorrer requer a mediação do processo de ensino e aprendizagem, 

pois sem a mediação nada se transforma. Desta forma, para que a 

pessoa   com   deficiência    intelectual    desenvolva   as   funções  
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psicológicas superiores é preciso que experiencie situações que a 

desafiem intelectualmente mesmo que os meios sejam diferentes 

dos oferecidos às pessoas sem deficiência, pois segundo Vigotski 

(1998, p.113-114) 

 

 

[...] o único bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento, ou seja, o professor tem conhecimento de 

como se dá a aprendizagem e atua de forma a promover o 

desenvolvimento, pois [...] a aprendizagem se constitui em 

fonte para o desenvolvimento. 

Boa escola e bom ensino são aqueles que projetam o 

indivíduo para além daquilo que se lhe apresenta de imediato, 

levando-o a estudar não apenas os fatos e fenômenos, mas 

as relações que eles têm entre si. Boa escola e bom ensino 

devem ser para todos, para pessoas com e sem deficiência, 

já que por meio deles podem avançar em seus processos de 

humanização (BARROCO, 2007, p.387). 

 

 

Para Tsuhako (2016) o processo de ensino e aprendizagem 

deve considerar as reais condições de aprendizagem, ou seja, “o 

nível de desenvolvimento real da criança” (p.46) e ainda considerar 

que o planejamento de ensino deve pautar-se no nível de 

desenvolvimento iminente, pois 

 

 

o ensino que incide sobre o nível de desenvolvimento real, no 

que a criança já sabe ou no que está além de suas 

possibilidades de realização, conforme a teoria histórico-

cultural, é inócuo, não promoverá o desenvolvimento 

(TSUHAKO, 2016, p.46). 
 

 

No decorrer das diretrizes, com foco na ideia da oferta 

intencional de experiências para a promoção da escolarização, para  



Matriz Curricular  

475 

 

cada tipo de condição apresentada, indicaremos formas de atuação 

em sala de aula com os alunos público-alvo da educação especial 

que tenham como foco a inclusão escolar. 

Para a efetivação da escolarização destes alunos, devem ser 

previstos ajustes curriculares que favoreçam o acesso ao currículo, 

devendo ser planejados e discutidos entre o professor da sala de 

ensino comum e o professor especialista, de modo colaborativo, 

contemplando não somente as atividades pedagógicas, mas todo o 

processo inclusivo escolar.  

Para além da atuação colaborativa, o professor especialista atua 

nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) com o intuito de 

favorecer a permanência e aprendizagem do aluno na sala comum 

com o auxilio de recursos acessíveis. 

Em relação aos recursos, abordaremos no texto como a 

Tecnologia Assistiva (TA) e a Comunicação Alternativa e 

Aumentativa (CAA), que são planejadas e elaboradas na Sala de 

Recursos Multifuncionais (SRM), devem ser efetivadas na sala 

comum, pois estes são recursos que devidamente mediados 

contribuem para a inclusão escolar de alunos PAEE. 

Enfim, este texto aponta diretrizes para a atuação dos agentes 

envolvidos no processo de escolarização de alunos público-alvo da 

educação especial, sendo fruto de um trabalho reflexivo de 

construção que não se esgota neste documento, pois se efetiva na 

prática cotidiana no sistema municipal de educação com vistas à 

inclusão escolar. 

 

O PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Divisão de Educação Especial do Município de Bauru utiliza, 

como critério para elegibilidade para o Atendimento Educacional 

Especializado, a nova redação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), em que a Educação Especial é 

considerada como modalidade e tem como público-alvo “educandos  



Matriz Curricular 

 

476 
 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação” (BRASIL, 2013). 

  

CONCEITUANDO AS DEFICIÊNCIAS 

 

Segundo o Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, são 

consideradas pessoas com deficiência, as que possuem limitação 

ou incapacidade para desempenho de atividade e estão nas 

seguintes categorias: deficiência física; deficiência auditiva; 

deficiência visual; deficiência intelectual, deficiência múltipla e 

mobilidade reduzida (BRASIL, 2004). 

As pessoas com Transtorno do Espectro Autista passaram a ser 

consideradas pessoas com deficiência, para aspectos legais, a 

partir da lei nº 12.764 (BRASIL, 2012), que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. 

 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

A Deficiência Auditiva é definida no Decreto Nº 5.296 de 2004, 

como deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (BRASIL, 

2004). 

O Instituto Nacional de Pesquisas em Educação (INEP) 

conceitua a surdez como: "perda auditiva acima de 71 dB, aferida 

por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

3000Hz. O aluno com essa surdez, em geral, comunica-se por meio 

da Língua Brasileira de Sinais (Libras)" (BRASIL, 2010, p. 34). 
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Quadro 1 - A localização da deficiência auditiva pode ser categorizada como: 

Unilateral: É considerada como deficiência auditiva unilateral, aquela que afeta 
apenas um dos lados, seja direito ou esquerdo. 

Bilateral: É considerada como deficiência auditiva bilateral, aquela que afeta os 
dois lados, o direito e o esquerdo. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Também é utilizado o tempo de ocorrência da surdez, como 

categoria: 

 

 

1- Surdez pré-lingual: refere-se aos que nasceram 

surdos ou perderam a sua audição antes do desenvolvimento 

da fala e da linguagem. 

2- Surdez pós-lingual: refere-se aos que perderam a 

sua audição após o desenvolvimento espontâneo da fala e da 

linguagem (KIRK; GALLAGHER, 2002, p. 230). 

 

 

Segundo o documento: “Atendimento Educacional Especializado 

– Pessoa com surdez” (BRASIL, 2007a) existem três tendências 

educacionais: a oralista, a comunicação total e a abordagem por 

meio do bilinguismo. 

Na proposta oralista, busca-se capacitar a pessoa surda para 

utilizar a língua da comunidade ouvinte de forma oral, por meio da 

voz e leitura labial. A comunicação total considera as características 

da pessoa com surdez, utilizando qualquer recurso possível para a 

sua comunicação; e o bilinguismo visa capacitar a pessoa com 

surdez para utilizar as duas línguas: Libras e a língua da 

comunidade ouvinte, no cotidiano escolar e vida social. 
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Este é um assunto polêmico e que apresenta diversas vertentes 

de discussão, no entanto o  bilinguismo  vem  apresentando  bons  

 

 

 

resultados, pois visa capacitar a pessoa com surdez para a 

utilização de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social, 

quais sejam: a Língua de Sinais e a língua da comunidade ouvinte 

(BRASIL, 2007). 

 

 

Quadro 2 - Algumas estratégias também podem auxiliar o trabalho do professor 

Estratégias facilitadoras para o trabalho com Alunos com Deficiência Auditiva: 

  Práticas metodológicas de ensino de segundas línguas; 

 Utilização de imagens e ilustrações para auxiliar como apoio visual para a aprendizagem; 

 Falar sempre de frente para aluno, para que ela possa utilizar recursos de leitura orofacial 

para auxiliar na compreensão; 

 Deixar o aluno sentado na frente e, preferencialmente, no meio da sala de aula. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

Caracteriza-se como deficiência física, segundo o Decreto 

Federal n° 5.296/04:  

 

A alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física. São elas: paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, e membros com deformidades 

estéticas e as que produzam dificuldades para o desempenho 

de funções (BRASIL, 2004). 
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O documento “Salas de Recursos Multifuncionais. Espaço do 

Atendimento Educacional Especializado” publicado pelo Ministério 

da Educação afirma que: 

 

 

A deficiência física se refere ao comprometimento do 

aparelho locomotor que compreende o sistema osteoarticular, 

o Sistema Muscular e o Sistema Nervoso. As doenças ou 

lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente 

ou em conjunto, podem produzir grande limitações físicas de 

grau e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais 

afetados e o tipo de lesão ocorrida. (BRASIL, 2006, p. 28). 

 

 

 

Quadro 3 - Segundo a definição apresentada no Decreto nº 5.296 de 2004, as alterações 

podem ser definidas como: 

Paraplegia Perda total das funções motoras dos membros inferiores. 

Paraparesia Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. 

Monoplegia Perda total das funções motoras de um só membro, seja inferior ou 
superior. 

Monoparesia Perda parcial das funções motoras de um só membro, seja inferior ou 
superior. 

Tetraplegia Perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores. 

Tetraparesia Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e 
superiores. 

Triplegia Perda total das funções motoras de três membros. 

Triparesia Perda parcial das funções motoras de três membros. 
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Hemiplegia Perda total das funções motoras em um dos hemisférios do corpo 
(direito e esquerdo). 

Hemiparesia Perda parcial das funções motoras de um dos hemisférios do corpo 
(direito e esquerdo) 

Ostomia Caracterizado por abertura/ostio na parede abdominal, obtido através 
de intervenção cirúrgica para adaptação de bolsa de coleta 

Amputação ou 

ausência de 

membros 

Perda total ou parcial de membro ou segmento de membro 

Paralisia Cerebral Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como 
consequências alterações psicomotoras, não necessariamente 
decorrendo concomitantemente em uma deficiência intelectual. 

 

Fonte: (BRASIL, 2004) 

 

Segundo o documento “AEE – Deficiência Física” (BRASIL, 

2007): 

 

 

Também é classificado como deficiência física quando  há 

alterações funcionais decorrentes de lesão do sistema nervoso, 

nesses casos, observaremos principalmente a alteração do 

tônus muscular (hipertonia, hipotonia, atividades tônicas 

reflexas, movimentos involuntários e incoordenados). As 

terminologias “para, mono, tetra, tri e hemi”, dizem respeito à 

determinação da parte do corpo envolvida, significando 

respectivamente, “somente os membros inferiores, somente um 

membro, os quatro membros, três membros ou um lado do 

corpo (BRASIL, 2007, p. 22). 
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Quadro 4 – Estratégias Pedagógicas para alunos com Deficiência Física 

Estratégias facilitadoras para o trabalho com alunos com deficiência 

física: 

 Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA); utilizada para compensar e 
facilitar prejuízos na Comunicação Gestual, Oral e/ou Escrita, quando 
necessário; 

 Sinais manuais; gestos de uso comum, alfabeto digital, Libras; 

 Sistemas gráficos; fotos, desenhos, símbolos; 

 Adaptações de Recursos Físicos no ambiente escolar; 

 Prender com fita adesiva o papel na carteira do aluno, facilitando o manuseio 
de lápis evitando que a dificuldade motora prejudique a ação desenvolvida. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

 

A deficiência múltipla é conceituada pelo no Decreto nº 5.296, 

como: “associação de duas ou mais deficiências”. 

Segundo o documento, “Saberes e práticas da inclusão”, a 

deficiência múltipla pode ser definida como: 

 

O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com 

frequência, para caracterizar o conjunto de duas ou mais 

deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, 

emocional ou de comportamento social. No entanto, não é o 

somatório dessas alterações que caracterizam a múltipla 

deficiência, mas sim o nível de desenvolvimento, as 

possibilidades funcionais, de comunicação, interação social e 

de aprendizagem que determinam as necessidades 

educacionais dessas pessoas (BRASIL, 2004, p.11). 
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Quadro 5 – Estratégias Pedagógicas para Deficiência Múltipla 

Estratégias facilitadoras para o trabalho com alunos com Deficiência 

Múltipla 

 Utilização de atividades funcionais e significativas para o aluno; 

 Estimulação Constante; 

 Organização de ambiente que proporcione segurança ao aluno; 

 Incentivar atividades que desenvolvam a autonomia. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

A Deficiência Intelectual segundo a Associação Americana sobre 

Deficiência Intelectual do Desenvolvimento (AAIDD): 

 

 

[...] caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior à 

média (QI), associado a limitações adaptativas em pelo 

menos duas áreas de habilidades (comunicação, 

autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e 

segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, 

funções acadêmicas, lazer e trabalho), que ocorrem antes dos 

18 anos de idade (APAE – SÃO PAULO, 2016). 

 

 

Segundo o Decreto Federal n° 5.296/04, é definido como 

deficiência intelectual: 

 

 

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 

tais como: 
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1. comunicação; 

2. cuidado pessoal; 

3. habilidades sociais; 

4. utilização dos recursos da comunidade; 

5. saúde e segurança; 

6. habilidades acadêmicas; 

7. lazer e 

8. trabalho (BRASIL, 2004). 

 

 

A Deficiência Intelectual possuí diversos fatores de risco e 

causas que podem ocorrer nas fases: pré-natais, perinatais e pós-

natais. 

 

 Pré-natais: fatores genéticos; tabagismo e alcoolismo na 

gestação e doenças infecciosas; 

 Perinatais: hipóxia ou anóxia (oxigenação cerebral 

insuficiente), prematuridade e baixo peso: pequeno para idade 

gestacional; icterícia grave do recém-nascido. 

 Pós-natais: desnutrição, desidratação grave, carência de 

estimulação global; Infecções: meningites, sarampo; 

Intoxicações exógenas: envenenamentos provocados por 

remédios, inseticidas, produtos químicos como chumbo, 

mercúrio; acidentes: trânsito, afogamento, choque elétrico, 

asfixia, quedas etc. 

 

Os principais tipos de Deficiência Intelectual são: Síndrome de 

Down; Síndrome do X-Frágil; Síndrome de Prader-Willi; Síndrome 

de Angelman; Síndrome de Williams; erros inatos de metabolismo 

(Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito etc.)  

A estimulação adequada, a interação e as relações afetivas 

influenciam o desenvolvimento de diversas habilidades, sendo uma  
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necessidade que deve ser respeitada e oferecida, proporcionando 

condições para que o desenvolvimento ocorra de maneira integral, 

ressaltando que a estimulação é essencial para o desenvolvimento 

de todos os alunos que possuam alguma deficiência. 

 

Quadro 6 – Estratégias Pedagógicas para Deficiência Intelectual 

 Utilizar materiais de suporte para auxiliar na aprendizagem; 

 Respeitar o ritmo do aluno; 

 Apresentar as atividades divididas em partes para facilitar a compreensão; 

 Estimular e incentivar o aluno na realização das atividades; 

 Utilizar exemplos reais como apoio. 

 Oferecer atividades com maior e menor grau de dificuldade de modo a avaliar o tipo 
de apoio necessário; 

 Organizar os alunos em grupos ou duplas, de modo a favorecer a troca entre os 
alunos com níveis de aprendizagem diferenciada; 

 Planejar atividades diferenciadas partindo do mesmo conteúdo/tema proposto para a 
classe, prevendo formas escritas, visuais, orais, entre outras de produção. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A deficiência visual é classificada em cegueira e baixa visão, 

sendo a cegueira definida, segundo o Decreto Federal n°5.296/04, 

como: 

 

 

[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 

visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho,  com  a  melhor  correção  óptica;  os casos nos quais a  
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somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004). 
 

 

Segundo o Documento “AEE – Deficiência Visual”, a cegueira 

pode ser definida como: 

 
 

A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais 

das funções elementares da visão que afeta de modo 

irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, 

distância, forma, posição ou movimento em um campo mais 

ou menos abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento 

(cegueira congênita), ou posteriormente (cegueira adventícia, 

usualmente conhecida como adquirida) em decorrência de 

causas orgânicas ou acidentais. Em alguns casos, a cegueira 

pode associar-se à perda da audição (surdocegueira1) ou a 

outras deficiências (BRASIL, 2007, p. 15b). 
 

 

A definição da Baixa Visão é mais complexa, pois há uma 

variedade e intensidade de comprometimentos das funções visuais. 

Assim, ela pode ser definida como: 

 

 

A baixa visão traduz-se numa redução do rol de informações 

que o indivíduo recebe do ambiente, restringindo a grande 

quantidade de dados que este oferece e que são importantes 

para a construção do conhecimento sobre o mundo exterior. 

Em outras palavras, o indivíduo pode ter um conhecimento 

restrito do que o rodeia (BRASIL, 2007, p. 17). 
 

 

 A dificuldade no diagnóstico da Baixa visão revela a 

necessidade da avaliação funcional da visão, que considera a 

acuidade visual, o campo visual e o uso eficiente do potencial da 

visão, apresentando dados qualitativos e quantitativos da visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A surdocegueira é a 
perda substancial da visão 
e audição, de tal modo que 
a combinação das suas 
deficiências causa extrema 
dificuldade na conquista de 
habilidades educacionais, 
vocacionais, de lazer e 
sociais. (KIDNEY, 1977, p. 
20 apud  ARÁOZ; COSTA, 
2008, p.22). 



Matriz Curricular 

 

486 
 

Quadro 7 – Estratégias Pedagógicas para Deficiência Visual 

 Informar ao aluno sempre que houver alguma alteração de ambiente ou alguma pessoa 
sair ou entrar no ambiente; 

 Utilizar de recursos sonoros e táteis como apoio; 

 Utilização de cores e contrastes; 

 Ampliação de material e posicionamento do aluno próximo ao quadro, caso o aluno 
possua baixa visão; 

 Adaptação das atividades com uso de relevos e texturas; 

 Material em Braille, quando indicado. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) incluem em 

sua definição: o Transtorno Autista; Transtorno de Rett; Transtorno 

Desintegrativo da Infância; Transtorno de Asperger e o Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. 

 A atual definição do DSM V define os transtornos como TEA, 

Transtornos do Espectro Autista, no entanto alguns documentos e 

manuais utilizados ainda utilizam o termo TGD. 

Apesar de o autismo ser um assunto considerado novo para a 

maioria da população, a definição do transtorno começou a 

destacar-se  na literatura médica na década de 1940, com os 

estudos  de Kanner. Nesta década e nas seguintes, foram 

levantadas diversas teorias sobre a origem do autismo, como a 

responsabilidade da mãe e a falta de afeto “mãe geladeira”; 

questões orgânicas e psicogênicas (PERISSINOTO, 2003). 

Apesar do consenso na área médica, quanto às alterações no 

sistema nervoso central, ainda não é possível determinar quais 

aspectos biológicos e/ou ambiental estão envolvidos e que 

contribuam para a manifestação do transtorno (TOGASHI; 

WALTER, 2016). 
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O diagnóstico dos TGD é realizado com base nos seguintes 

critérios: a) na comunicação e interação social em diversos 

contextos, b) nos padrões de comportamento, interesses e 

atividades restritos e repetitivos (ocorridos em falas, movimentos ou 

manuseio de objetos de forma estereotipada ou excessiva fixação 

em rotinas e padrões ritualizados) e c) os sintomas devem estar 

presentes desde a primeira infância (TOGASHI; WALTER, 2016). 

O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento 

acentuadamente atípico na interação social e comunicação, assim 

como pelo repertório marcadamente restrito de atividades e 

interesses (CAMARGO; BOSA, 2009, p. 65). 

Segundo a Lei 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista no Brasil: 

 

 

§ 1o  Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com 

transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome 

clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:  

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da 

comunicação e da interação sociais, manifestada por 

deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 

usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 

falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao 

seu nível de desenvolvimento;  

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, 

interesses e atividades, manifestados por comportamentos 

motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos 

sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões 

de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos 

(BRASIL, 2012). 
 

 

Considerando a tríade de critérios, o diagnóstico é realizado de 

maneira interdisciplinar com base em testes e estudo de caso. 
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Apesar do TGD apresentar uma definição para os diversos 

transtornos, é importante ressaltar que cada aluno pode apresentar 

características diferentes mesmo estando no mesmo espectro, 

assim o trabalho individualizado com base nas especificidades e 

necessidades de cada um é um importante passo para a 

escolarização. 

 

Quadro 8 – Estratégias Pedagógicas para alunos com TGD 

 Não rotular o aluno; 

 Observar suas características e interesses; 

 Buscar criar vínculo com o aluno; 

 Conhecer e utilizar temas e objetos de interesse do aluno como motivadores da 
aprendizagem; 

 Utilizar material adaptado que facilite sua aprendizagem e motive; 

 Utilizar atividades com  ilustrações e imagens; 

 Utilizar estímulos visuais, táteis e auditivos (caso a criança não apresente intolerância 
a estes; 

 Estabelecer uma rotina e informar o aluno sobre o que acontecerá previamente; 

 Estimular sua comunicação (seja oral ou por meio de comunicação alternativa). 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO  

A definição de Altas Habilidades/Superdotação aponta diversas 

características que podem ocorrer de maneira isolada ou 

combinada. Os documentos norteadores da Educação Especial no 

Brasil apresentam a definição das altas habilidades/superdotação. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, alunos com Altas 

habilidades/superdotação são aqueles que: 
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demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de 

apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse (BRASIL, 2008, p.9). 

 

As habilidades são definidas em áreas, sendo dos tipos: 

Intelectual; Acadêmico; Criativo; Social; Talento especial e 

Psicomotor. 

São possíveis características do aluno com altas 

habilidades/superdotação nos diversos tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Algumas características de altas habilidades/superdotação 

1. Aprende fácil e rapidamente.  
2. É original, imaginativo, criativo, não 

convencional. 
3. Está sempre bem informado, inclusive 

em áreas não comuns. 
4. Pensa de forma incomum para resolver 

problemas. 
5. É persistente, independente, auto-

direcionado (faz coisa sem que seja 
mandado). 

6. Persuasivo, é capaz de influenciar os 
outros. 

7. Inquisitivo e cético, está sempre curioso 
sobre o como e o porquê das coisas. 

8. Adapta-se com bastante rapidez a novas 
situações e a novos ambientes. 

9. É esperto ao fazer coisas com materiais 
comuns. 

10. Tem muitas habilidades nas artes 
(música, dança, desenho etc.). 

 

11. Entende a importância da natureza 
(tempo, Lua, Sol, estrelas, solo etc.). 

12. Tem vocabulário excepcional, é 
verbalmente fluente. 

13. Aprende facilmente novas línguas. 
14. Trabalhador independente. 
15. Tem bom julgamento, é lógico. 
16. É flexível e aberto. 
17. Versátil, tem múltiplos interesses, alguns 

deles acima da idade cronológica. 
18. Mostra sacadas e percepções incomuns. 
19. Demonstra alto nível de sensibilidade e 

empatia com os outros. 
20. Apresenta excelente senso de humor. 
21. Resiste à rotina e à repetição. 
22. Expressa ideias e reações, 

frequentemente de forma argumentativa. 
23. É sensível à verdade e à honra. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE) 

 

A Divisão de Educação Especial de Bauru realiza os 

atendimentos com o suporte aos alunos que estão em período de 

avaliação multidisciplinar e que apresentam uma dificuldade 

acentuada em seu desenvolvimento acadêmico, caracterizado por 

defasagem idade/ano e grande defasagem de conteúdo, por meio 

de avaliação da aprendizagem realizada pelo professor da sala 

comum, e alunos que já tenham frequentado o reforço e não 

obtiveram avanços, demonstrando a necessidade de um suporte 

especializado ao aluno e também apoio ao professor da classe 

regular. 

Alunos são considerados elegíveis para atendimento educacional 

especializado de acordo com a política do município. O aluno que 

não tem laudo de deficiência poderá participar do atendimento 

educacional especializado, desde que conste, em seu prontuário, 

relatório pedagógico do professor especialista e avaliação da 

aprendizagem do professor da sala de ensino comum com essa 

indicação. 

O fluxo para atendimento educacional especializado dos alunos 

sem deficiência do ensino fundamental contempla o 

acompanhamento dos alunos matriculados no 2º ano do EF, 

direcionando-os, se necessário, para o reforço escolar e somente a 

partir do 3º ano se dará o atendimento, após elaboração de 

relatórios anteriormente citados. 

Quadro 10 – Estratégias Pedagógicas para todos os alunos 

Estratégias que facilitam o ensino de todos os alunos 

 Respeitar o tempo de cada aluno; 

 Relacionar o conteúdo com situações reais e concretas; 

 Orientar quanto o uso de técnicas que facilitam a aprendizagem; 

 Propor diferentes maneiras para apresentar um mesmo conteúdo; 

 Conhecer as habilidades e necessidades do aluno. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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MODALIDADES DE AJUSTES CURRICULARES 

 

O reconhecimento da 

pluralidade dos alunos é 

importante para que a escola e 

seus profissionais possam 

considerar os vários estilos e 

ritmos de aprendizagem; 

oferecendo oportunidades para 

desenvolver as potencialidades 

por meio de currículos ajustados 

e uso de estratégias e recursos 

pedagógicos diferenciados. “Se 

as estratégias de ensino não 

forem revistas e modificadas, o 

aluno acaba sendo rotulado, e 

sua aprendizagem entra num 

processo de ‘derrapagem’ (não 

sai do lugar).” (FONSECA, 2015, 

p.27).  

Assim observamos a 

importância do trabalho 

colaborativo entre professor 

especialista e professor de sala 

de aula comum, pois juntos 

podem buscar os ajustes 

necessários para garantir a 

aprendizagem do aluno público-

alvo da Educação Especial. 

De acordo com Leite (2012) 

“o currículo oficial da escola 

busca estabelecer objetivos e 

conteúdos importantes para o 

desenvolvimento pessoal e para 

o processo de socialização de 

seus alunos”. São os conteúdos 

e objetivos preconizados a todos 

os alunos. Entretanto, para que 

este venha contemplar a todos 

em suas especificidades, faz-se 

necessário a revisão de todo o 

documento, a fim de 

proporcionar um currículo 

flexível que atenda a 

singularidade de cada aluno, 

que se aproxime do que é 

proposto para que ele se 

aproprie do conhecimento. 
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Figura 1: Atividades de sala de aula regular 
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Figura: Atividade de 
sala de aula regular. 

Fonte: Elaboração dos 
autores 

 

Quadro 11 – Modalidades de ajustes curriculares 

Adaptações são alterações nos conteúdos, objetivos, recursos e práticas pedagógicas 
de acordo com as necessidades do aluno. São alunos que não se beneficiam dos 
ajustes de flexibilização e adequação curricular. 

Adequações são atividades individualizadas de acordo com as necessidades dos 
alunos  podendo ocorrer alterações nos objetivos, conteúdos e práticas, desde que a 
atividade esteja no contexto da sala de aula. 

Flexibilização são alterações nas estratégias das práticas, mantendo os conteúdos e 
objetivos. Todos podem se beneficiar, sem alteração do currículo. 

Fonte: Fonseca (2015) 
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Figura 2: Exemplo de adequação nas atividades da classe regular.  

Fonte: Elaboração dos autores 
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Figura 3: Exemplo de adequação nas atividades da classe regular.  

Fonte: Elaboração dos autores 
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Os ajustes curriculares 

oferecem possibilidades 

educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem 

dos alunos. “Com a inclusão 

educacional, a oferta do ensino 

deve levar em conta as 

especificidades de seus 

aprendizes, para prover 

situações didático-pedagógicas 

pontuais que se convertam em 

formas de adquirir o saber 

acadêmico.” (LEITE, 2008 

p.13,). 

Tais mudanças consideram a 

flexibilização curricular como um 

conjunto de ajustes 

educacionais, estratégias, 

metodologias, atividades e 

formas de avaliações que 

definem o que o aluno deve 

aprender, como e quando 

aprender, com intervenções 

mais eficientes que promovam o 

acesso ao currículo, realizado 

em parceria com todos os 

profissionais envolvidos no 

processo.  

O aluno tem como direito, a 

ser garantido, a apropriação de 

conhecimentos para sua vida e 

escolarização, é na sala de aula, 

onde ele permanece por mais 

tempo que as estratégias devem 

ocorrer de maneira mais 

significativas (FONSECA, 2015). 

Alunos com Deficiência e/ou 

Necessidades Educacionais 

Especiais necessitam de 

adequações e/ou flexibilizações, 

muitas vezes constantes, 

visando sua escolarização e 

desenvolvimento acadêmico. 

Devemos ficar atentos às 

atividades desenvolvidas em 

sala de aula, estas não devem 

ser descontextualizadas das 

planejadas para todo o grupo, 

mas adequadas às 

necessidades dos alunos 

público-alvo da Educação 

Especial, utilizando estratégias e 

recursos que contemplem o 

conteúdo trabalhado em sala de 

aula com todos. 

 

Propostas pedagógicas de alfabetização consideram toda e 

qualquer criança como um ser em desenvolvimento e capaz de 

aprender. Todavia, algumas condições que levam a Psicologia 

e a Educação ao diagnóstico de “deficiência” ou “necessidades 

educacionais especiais” podem caracterizar crianças, por 

exemplo, aquelas com síndrome de Down, como tendo maiores 

dificuldades de aprender habilidades acadêmicas, dentre elas, 

a leitura e a escrita (RUA; MAIA, 2014, p.61). 
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Cabe ao professor o planejamento das atividades repensando 

sua prática centrada no desenvolvimento das estratégias e a 

utilização de recursos que facilitem o processo de aprendizagem 

dos alunos que apresentam as dificuldades. Assim, ele se 

compromete e se responsabiliza pelo progresso e desenvolvimento 

de seus alunos. As mudanças e cuidados na intervenção por parte 

do professor permitem o sucesso esperado no processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando aos alunos oportunidades para o 

desenvolvimento do seu potencial, alcançando os objetivos 

necessários à sua formação acadêmica e social. 

Conhecer o aluno e suas especificidades descrevendo o que 

realmente é necessário e importante para seu desenvolvimento e 

avaliá-lo constantemente, verificando se as estratégias e recursos 

desenvolvidos em sala de aula foram eficazes ou não.  

 

ENSINO COLABORATIVO OU COENSINO 

 

Dentre as propostas de práticas pedagógicas que possam 

auxiliar no processo de inclusão escolar, está o ensino colaborativo 

ou coensino, que viabiliza o trabalho de professores especialistas 

em Educação Especial e professores do ensino comum para o 

melhor atendimento aos alunos público-alvo da Educação Especial. 

Sob a perspectiva desta reflexão, a escola é um espaço que 

agrupa uma diversidade de indivíduos, e que deveria respeitar a 

individualidade de cada um. Sendo assim, numa ótica de escola 

para todos, seria pertinente que professores, funcionários, equipe 

gestora, pais e alunos participassem efetivamente da prerrogativa 

de execução do PPP (Projeto Político Pedagógico), com o intuito de 

acompanhar a oferta do ensino. Este trabalho em equipe, 

congregado por todos os envolvidos, pode ser definido como 

trabalho colaborativo. 

A colaboração é uma ação diferenciada dentro do contexto 

escolar, pois trabalhando juntos a intenção é a mesma, ou seja, 

todos trabalhando para um mesmo fim e agregando valores de 

diferentes áreas de atuação. É nessa direção colaborativa que o 

Ensino Colaborativo ou Coensino se desenha (MENDES, 2014). 
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Nesta concepção o Ensino colaborativo ou Coensino pode ser 

definido como: 

 

O ensino colaborativo ou coensino é um dos modelos de 

prestação de serviço de apoio no qual um professor comum e 

um professor especializado dividem a responsabilidade de 

planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo 

heterogêneo de estudantes. Tal modelo emergiu como 

alternativa aos modelos de sala de recursos, classes 

especiais ou escolas especiais, especificamente para 

responder as demandas das práticas de inclusão escolar de 

estudantes do público-alvo da Educação Especial, [...] 

(MENDES, 2014, p. 45-46). 

 

Para Cook e Friend (1995), o termo “Ensino Colaborativo” é 

definido como uma parceria entre os professores do Ensino Comum 

e da Educação Especial, desde que ambos se responsabilizem e 

compartilhem o planejamento, a execução e a avaliação de um 

grupo heterogêneo de estudantes, dos quais alguns possuem 

deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. 

A colaboração está relacionada com a contribuição, ou seja, o 

profissional deve interagir com o outro, existindo ajuda mútua ou 

unilateral. É também definida por Cook e Friend (1995), como um 

estilo de interação entre, no mínimo, dois parceiros equivalentes, 

engajados num processo conjunto de tomada de decisão, 

trabalhando em direção a um objetivo comum.  

Em decorrência das reflexões sobre a temática, Capellini (2004) 

afirma que: 

 

O trabalho colaborativo efetivo requer compromisso, apoio 

mútuo, respeito, flexibilidade e uma partilha de saberes. 

Nenhum profissional deveria considerar-se melhor que os 

outros. Cada profissional envolvido pode aprender e pode 

beneficiar-se dos saberes dos demais e, com isso, o 

beneficiário maior será sempre o aluno (CAPELLINI, 2004, p. 

89). 
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E neste sentido a autora destaca que o ensino colaborativo pode 

efetivar-se de várias maneiras: 

 

 

Quadro 12 – Tipos de ensino colaborativo 

Um professor como 

suporte 

O professor da Educação Comum e o educador 
especial atuam juntos em sala de aula, mas um 
professor apresenta as instruções, enquanto o outro 
providencia o apoio aos estudantes 

Estações de ensino “Cantinhos de atividade”, a sala de aula é dividida 
em grupos que passarão pelas diversas partes da 
atividade 

Ensino Paralelo A instrução é planejada de forma articulada, mas 
cada professor fica com 50% do grupo de alunos 

Ensino Alternativo Um professor apresenta instruções para um grande 
grupo de alunos, enquanto o outro interage com um 
pequeno grupo de alunos 

Equipe de ensino Ensino cooperativo. Cada professor dá igualmente 
suas instruções 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

 

Assim, a peculiaridade desse modelo de colaboração é o 

trabalho conjunto, onde os envolvidos compartilham saberes com 

vistas ao desenvolvimento de uma solução no contexto escolar.  

O Ensino Colaborativo parece contribuir para a minimização das 

dificuldades de aprendizagem apresentadas por muitos estudantes 

das escolas públicas regulares, os quais, devido ao baixo 

desempenho acadêmico e problemas de desenvolvimento, ficam 

impedidos de evoluir na aprendizagem de novos conteúdos, 

tornando-se excluídos dentro do próprio ambiente escolar. 

(CAPELLINI, 2008). 
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O Ensino Colaborativo na sala comum 

  

Muitos alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem 

necessitam de profissionais da educação que colaborem para 

responder as suas necessidades. Trata-se de alunos que estão em 

uma zona de vulnerabilidade e que podem encontrar com mais 

facilidade outras barreiras no seu processo de aprendizagem e na 

participação efetiva na escola. 

Para a implementação do Ensino Colaborativo ou Coensino, 

deve-se analisar alguns pontos a serem discutidos entre a equipe 

de trabalho e principalmente entre a dupla de profissionais 

(MENDES, 2014). 

O papel de cada profissional da equipe escolar deve ser definido 

e discutido, para que haja equidade no trabalho. 

 

 

Quadro 13 - Distinção entre papéis dos professores especialistas e da sala 

comum 

Professores especialistas Professor da sala regular 

Planejar os objetivos individuais do 

aluno público-alvo da Educação 

Especial. 

Planejar atividades e aulas. 

Prescrever adaptações necessárias para 

os alunos e discutir as orientações com 

o professor da sala regular. 

Incorporar as adaptações dentro dos 

conteúdos/das unidades do currículo 

escolar, discutindo essas orientações. 

Avaliar o progresso individual do aluno. Avaliar o progresso acadêmico das 

turmas de alunos. 

Fonte: Adaptado de Mendes (2014, p.90) 
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A importância do ensino colaborativo neste processo está na 

possibilidade de favorecer o planejamento, a execução e a 

avaliação de práticas pedagógicas que considerem as diferenças, 

pois a ação de parceria entre professores especialistas e 

professores do ensino comum auxilia no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos que possuem PAEE (Plano de 

Atendimento Educacional Especializado) e dos demais. Contudo, 

Capellini (2004) propõe a seguinte reflexão: 

 

 

Há que se repensar como efetivar de forma eficaz esta 

pareceria, uma vez que tanto o domínio de conteúdos pelos 

professores do ensino comum, quanto o domínio de 

estratégias de ensino dos professores especialistas não tem 

conseguido garantir a qualidade do processo ensino-

aprendizagem de todos os nossos alunos com ou sem 

deficiência (CAPELLINI, 2004, p. 92). 
 

 

Nesta perspectiva é importante planejar a colaboração efetiva 

envolvendo o compromisso de professores, equipe gestora e toda a 

comunidade, além de apoio, recursos, acompanhamento e, acima 

de tudo, persistência. (CAPELLINI, 2004). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Historicamente a educação demonstrou a necessidade de uma 

nova concepção de escola, dinâmica, e que esteja preparada para a 

diversidade e para as constantes transformações sociais; fato que 

nos leva a uma  discussão sobre a avaliação da aprendizagem 

nesse contexto. A reflexão sobre como ocorre a avaliação e seus 

objetivos se evidencia como uma necessidade, e dentro deste tema 

a avaliação dos alunos público-alvo da Educação Especial 

apresenta-se como fonte de dúvidas e questionamentos. 
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Na LDBEN são apresentadas as orientações sobre a avaliação 

para os diferentes segmentos educacionais; na educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. No capítulo que versa sobre a 

Educação Especial, é também apresentado o tema avaliação. No 

documento é definido como objetivo da avaliação “mensurar” o 

rendimento escolar e uma maneira de classificar os alunos público-

alvo da Educação Especial por nível de conhecimento, definindo 

sua permanência, aceleramento do processo educacional ou 

exclusão (GALVÃO; MIRANDA, 2015). 

Assim, a interpretação da LDBEN apresenta a avaliação apenas 

como um instrumento para mensurar o conhecimento adquirido pelo 

aluno, público-alvo da Educação especial, com base na deficiência. 

A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem e serve como 

um organizador de retomadas, para que o professor possa ampliar 

o conhecimento do mundo, ressaltando que o objetivo central da 

avaliação não pode ser a nota e sim a garantia da aprendizagem. 

Segundo Luckesi (1999), a avaliação tem que ser um processo 

que se inicia desde a formulação dos objetivos de aprendizagem, 

realiza-se de forma diagnóstica e contínua, acompanhando o 

desenvolvimento do aluno e envolvendo aspectos qualitativos e 

quantitativos, tendo em vista a sua formação integral. 

Numa perspectiva qualitativa, a avaliação tem como objetivo 

investigar como está ocorrendo o aprendizado dos alunos, as 

dificuldades e os avanços desse processo, para que o professor 

possa corrigir ou mudar as diretrizes do planejamento pedagógico; 

é, portanto, uma ferramenta fundamental para garantir ao professor 

um norte de seu trabalho e, sendo assim, deve assumir um caráter 

cooperativo e orientador. 

 

Instrumentos de avaliação 

 

Os instrumentos de avaliação demonstram o desenvolvimento 

atual da criança, a forma como ela enfrenta determinadas situações 

de aprendizagem, os recursos e o processo que faz uso em 

determinada atividade. Conhecer o que ela é capaz de fazer, 

mesmo que com a mediação de outros, permite a elaboração de 
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estratégias de ensino próprias e 

adequadas a cada aluno em 

particular (OLIVEIRA; CAMPOS, 

2005). 

Nesta perspectiva, o 

processo de avaliação da 

aprendizagem deve ser um 

processo dinâmico que envolve 

a relação interpessoal que se 

estabelece entre professor e 

aluno; que valoriza o processo 

de ensino e de aprendizagem, 

que busca conhecer as 

estratégias de aprendizagem 

dos alunos e oferecer sugestões 

potencialmente úteis para o 

ensino; ressaltando a 

importância da utilização de 

outras estratégias e 

instrumentos  interessantes de 

avaliação da aprendizagem 

como a análise da produção 

escolar dos alunos PAEE: 

analisar seus cadernos, folhas 

de exercícios, desenhos, figuras, 

relatos orais, fotos, portfólios e 

outros trabalhos realizados em 

sala de aula.  

A observação é outro 

instrumento recomendado para 

a coleta de informação do 

contexto educacional escolar. O 

professor deve aprimorar seu 

olhar para o potencial do aluno, 

observar suas condições de 

aprendizagem, suas evoluções, 

seu desempenho escolar, sem 

que seja necessário criar 

situações artificiais de avaliação. 

Por isso que se tem valorizado a 

busca de indicadores de 

avaliação, que sinalizem 

objetivos a serem avaliados pelo 

professor no cotidiano das 

atividades e das tarefas 

escolares, na dinâmica da sala 

de aula. 

A equipe pedagógica e os 

professores podem ainda 

construir seus próprios 

instrumentos avaliativos. Alguns 

que  podem ser utilizados são: 

diários de classe, relatórios, 

fichas contendo indicadores, 

questionários, entrevistas, que 

possibilitem conhecer o 

potencial de aprendizagem. 

A avaliação deve envolver 

todos os aspectos do processo 

de ensino e aprendizagem, ou 

seja, avalia-se o contexto da 

escola, a sala de aula, os 

recursos didáticos, o mobiliário, 

o projeto curricular, os objetos 

do conhecimento, os espaços 

físicos, os apoios pedagógicos, 

a metodologia de ensino etc. e, 

além disto, as apreciações 

devem envolver todos os atores 

da escola, uma vez que todos 

são responsáveis pela 

aprendizagem e não apenas o 

professor (CARVALHO, 2003). 
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Os referenciais de avaliação 

são igualmente importantes, na 

medida em que proporcionam ao 

professor, em consonância com 

o planejamento pedagógico e o 

currículo, um assessoramento, 

um acompanhamento dos 

processos de aprendizagem dos 

alunos.  

Considerando tais aspectos, 

o RAADI - Referencial sobre 

Avaliação 

(http://portal.sme.prefeitura.sp.g

ov.br/Portals/1/Files/8898.pdf) 

da Aprendizagem na área da 

Deficiência Intelectual/ Ensino 

Fundamental I (SÃO PAULO, 

2008) é um aporte significativo 

para a avaliação da 

aprendizagem desses alunos. 

Esse referencial tem como 

objetivo oferecer ao professor 

subsídios para a avaliação do 

aluno com deficiência intelectual, 

tendo como base as 

expectativas curriculares da 

série em que está inserido, bem 

como  ajudar  o docente a 

superar os modelos tradicionais 

e restritos. Sua estrutura pode 

ser adaptada para utilização de 

alunos com outros tipos de 

deficiência. 

Qualquer procedimento de 

avaliação deve envolver 

indicadores que favoreçam e 

facilitem a análise do contexto e 

permitam o acompanhamento 

dos progressos obtidos, os 

instrumentos devem contemplar 

a avaliação do aluno, do 

contexto escolar, familiar e 

devem  permanentemente servir 

para identificar necessidades e 

direcionar as  tomadas de 

decisões. 

Vale ressaltar que cada um é 

único, assim também os alunos 

com deficiência apresentam 

diferenças intensas e 

importantes entre si, portanto, 

cabe ao professor e toda equipe 

da escola considerar as 

peculiaridades de seus alunos e 

avaliá-los, buscando as 

competências curriculares na 

forma particular de apreensão 

desses alunos.  

A principal questão que se 

levanta nessa discussão é não 

transformar o instrumento de 

avaliação no objetivo maior da 

educação, levando os alunos a 

estudarem apenas para 

conseguir bons resultados nas 

provas, tirar boas notas e passar 

de ano, anulando, assim, a 

apropriação de novos 

conhecimentos para a vida. Por 

tudo isso os professores 

deverão adotar uma postura 

avaliativa em que o professor, 



Matriz Curricular  

505 

 

aluno, direção, coordenação, funcionários e pais, deverão envolver-

se, sendo democrática, de forma que a escola seja vista como um 

todo. A mudança não é fácil, pois prevê uma escola aberta e 

inclusiva para todos. 

As ações do ensino e da aprendizagem não estão limitadas 

apenas ao controle dos saberes acadêmicos. É preciso romper com 

o modelo tradicional de avaliação, deixando de fazer da prova um 

medidor de conhecimento, para acompanhar constantemente o 

aluno, observando o conhecimento que foi capaz de compreender 

realmente. 

Existe um consenso entre os educadores de que os métodos 

convencionais de avaliação são contestáveis, principalmente se a 

singularidade de cada aluno não for considerada, pois é notável a 

influência que a avaliação exerce, não só durante os anos 

escolares, mas também durante a vida social, e como isso se reflete 

na relação que o estudante estabelece entre o ensino e 

aprendizagem. 

 

O AEE E AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

O atendimento ao aluno público-alvo da Educação Especial 

(PAEE) não possui um percurso linear na história da Educação 

brasileira. É possível compreender suas transformações e 

redefinições, baseadas nos processos de lutas sociais e 

modificações nas políticas públicas e legislação, que revelam ao 

longo das décadas diferentes concepções, nomenclaturas e 

definições da Educação Especial. 

A segregação, a institucionalização, a defesa da educação das 

pessoas com deficiência, considerando questões econômicas 

(JANNUZZI, 2012) e a adoção de documentos e legislações 

internacionais posteriormente, como a Declaração de Salamanca 

(SALAMANCA, 1994), definiram os rumos da educação dos alunos  
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2 O termo é utilizado neste 
texto por fazer parte de uma 
citação da legislação, 
porém o termo considerado 
como mais adequado é: 
“pessoa com deficiência”. 

 

PAEE, no entanto este percurso 

apresentou diversas 

modificações, como o local e o 

tipo de atendimento que deveria 

ser ofertado. 

A concepção de que o lócus 

da educação dos alunos PAEE 

deveria ser na classe regular 

surge em meados da década de 

70 (MAZZOTTA, 2005; 

MENDES, 2006, 2011; 

JANNUZZI, 2012; MENDES; 

CABRAL, CIA, 2015), no entanto 

a inclusão dos alunos PAEE não 

era uma realidade, e a educação 

desses alunos era realizada nas 

instituições e escolas especiais. 

O termo Atendimento 

Educacional Especializado 

(AEE), está presente na 

Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), no artigo 208, 

inciso III, que define como dever 

do Estado garantir o 

atendimento educacional 

especializado aos portadores2 

de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

A presença do termo 

“preferencialmente” revela a 

modificação que a legislação 

prevê: assegurar que o 

atendimento e a escolarização 

dos alunos ocorram nas escolas 

regulares, diferente da realidade 

deste período, em que a 

educação baseada em 

instituições, escolas e classes 

especiais era a maioria no 

território brasileiro. 

O AEE está definido na 

Constituição como um 

atendimento adicional presente 

no ensino regular, o que 

simboliza a concepção de que a 

classe comum não seria 

suficiente para atender as 

necessidades educacionais dos 

alunos (MENDES, CIA, 

VALADÃO, 2015). 

Na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN 

Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) fica 

definido que o processo de 

escolarização do público-alvo da 

Educação Especial deve ser 

oferecido preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

reforçando o que está previsto 

na Constituição. 

A matrícula na classe comum 

e o oferecimento do AEE nos 

documentos legais garantem 

aspectos formais para a inclusão 

escolar, entretanto não 

simbolizou a modificação na 

estrutura das escolas, e a 

garantia de um atendimento de 

qualidade e de acordo com as 

necessidades especificas de 

cada aluno.  
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A partir da década de 1990, com base nos movimentos e 

documentos internacionais que definiam a inclusão e a qualidade da 

educação para todos, foi perceptível uma modificação nas políticas 

educacionais brasileiras. Neste ponto, a Declaração de Salamanca 

(SALAMANCA, 1994) tem grande influência, fortalecendo a 

concepção de um ensino de qualidade para todos.  

No inicio dos anos 2000, foram instituídas portarias e resoluções 

que solidificaram o AEE como um direito do público-alvo no ensino 

regular. 

A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, que 

institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, apresenta o termo sala de recursos como um serviço de 

apoio pedagógico especializado, e que deve ocorrer de maneira 

complementar/suplementar ao currículo. 

A partir de 2005 e com maior ênfase a partir de 2007, as Salas 

de Recursos Multifuncionais (SRM) foram definidas como o lócus do 

AEE. 

A portaria normativa nº 13, de abril de 2007: dispõe sobre a 

criação do "Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais", e define o espaço como:  

 

 

Parágrafo Único: A sala de recursos de que trata o caput do 

artigo 1º, é um espaço organizado com equipamentos de 

informática, ajudas técnicas, materiais pedagógicos e 

mobiliários adaptados, para atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos. (BRASIL, 2007). 
 

 

O mesmo documento define os tipos de SRM que devem ser 

oferecidos, sendo as salas definidas em Tipo I e Tipo II, sendo que 

a II conta com os mesmos equipamentos e recursos didáticos 

pedagógicos que a I, acrescidos de materiais específicos para 

atender os alunos com deficiência visual. 
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Quadro 14 - Composição da SRM: Equipamentos e materiais didáticos pedagógicos 

SALA TIPO I SALA TIPO II 

Microcomputadores 

Scanner 

Impressora laser 

TV com legenda 29’’ 

DVD 

Fone de ouvido 

Conjunto de jogos pedagógicos e brinquedos 

Teclado adaptado 

Mouse adaptado 

Conjunto de mesa redonda e quatro cadeiras 

Conjunto de mesa e cadeiras para computador 

Armário 

Mesa para impressora 

Quadro melanínico 

Microcomputadores 

Scanner 

Impressora laser 

TV com legenda 29’’ 

DVD 

Fone de ouvido 

Impressora Braille de médio porte 

Máquina de escrever em Braille 

Calculadora sonora 

Conjunto de lupas 

Reglete de mesa 

Punção 

Soroban 

Guia de assinatura 

Bengala dobrável 

Globo terrestre adaptado 

Caderno com pauta ampliada 

Kit de desenho geométrico 

Prancheta para leitura 

Pacote de papel gramatura 120 g 

Conjunto de jogos pedagógicos e brinquedos 

Teclado adaptado 

Mouse adaptado 

Conjunto de mesa redonda e quatro cadeiras 

Conjunto de mesa e cadeiras para computador 

Armário 

Mesa para impressora, 

Quadro melanínico 

Fonte: (BRASIL, 2007) 
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A criação de um programa de 

âmbito federal para a 

implementação das SRM 

solidificou o AEE como um 

serviço do ensino comum, 

reforçando o processo de 

inclusão dos alunos PAEE. 

Em 2008, é estabelecida a 

Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008). Neste documento estão 

descritas as atribuições e 

objetivos do AEE. 

O AEE tem como função: 

identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena 

participação dos alunos, 

considerando suas 

necessidades específicas 

(BRASIL, 2008). 

As atividades desenvolvidas 

no AEE diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. Esse 

atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora 

dela (BRASIL, 2008, p.10). 

A Resolução nº 4/2009 institui 

as Diretrizes Operacionais para 

o AEE na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial 

(BRASIL, 2009), define a SRM 

como lócus prioritário do AEE, e 

mantém a classe hospitalar e 

que o atendimento pode ocorrer 

dentro das escolas especiais, 

definindo o AEE não como 

substitutivo, mas complementar 

ou suplementar a escolarização 

na classe comum (KASSAR; 

REBELO, 2013). 

Conforme dispõe a 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009, 

art. 10º, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola de 

ensino regular deve 

institucionalizar a oferta do AEE, 

prevendo na sua organização: 

VII - Redes de apoio no âmbito 

da atuação profissional, da 

formação, do desenvolvimento 

da pesquisa, do acesso a 

recursos, serviços e 

equipamentos, entre outros que 

maximizem o AEE. 

Os investimentos na SRM 

foram fortalecidos no período de 

2005 a 2010, em nível nacional, 

afirmando a SRM como modelo 

principal de AEE (BAPTISTA, 

2011). 

O Decreto nº 7611/2011 

dispõe sobre a Educação 

Especial e o  AEE  e  apresenta  
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uma definição das SRM. “§ 3o As 

salas de recursos 

multifuncionais são ambientes 

dotados de equipamentos, 

mobiliários e materiais didáticos 

e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional 

especializado” (BRASIL, 2011). 

Com a definição das SRM 

como modelo central para 

investimentos, foram definidos 

os critérios necessários para a 

implementação. Segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), 

os critérios necessários são: 1) a 

matrícula do aluno público-alvo 

da Educação Especial em 

classes comuns do ensino 

regular; 2) a disponibilização de 

espaço físico na escola e 3) 

professor com formação em 

Educação Especial para realizar 

o Atendimento Educacional 

Especializado. 

Esse atendimento não é 

caracterizado como reforço 

escolar, mas sim como 

articulador no que é o ofertado 

em sala comum com o processo 

de aprendizagem, ocorrendo no 

contraturno do período em que o 

aluno está matriculado de 

acordo com a política. 

A organização das SRM 

define a presença do professor 

especialista que avalia, cria e 

disponibiliza condições e 

estratégias diferenciadas em 

busca do desenvolvimento dos 

alunos inseridos nos 

atendimentos, como também 

auxilia o professor de sala 

comum com a elaboração e 

execução de planos e ações 

pedagógicas, assim como a 

produção de recursos e 

materiais adaptados de acordo 

com a necessidade específica 

de cada aluno, além de contar 

com ambiente físico lotado de 

equipamentos e recursos 

pedagógicos variados. 

Os atendimentos podem ser 

realizados de forma individual ou 

coletiva (em pequenos grupos) 

de acordo com a elegibilidade ou 

necessidade educacional de 

cada um, semanalmente 

podendo percorrer uma carga 

horária de duas a dez horas 

(BAURU, 2005). 

A definição de um modelo 

único de atendimento 

(MENDES, MALHEIRO, 2012) é 

objeto de vários estudos, sendo 

necessário compreender o papel 

do AEE e das SRM nas escolas 

regulares e quais os passos 

futuros a serem seguidos, 

buscando sempre a melhoria no 

serviço.  
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

O serviço de Educação Especial de Bauru iniciou-se na rede 

municipal de ensino no ano de 2005 em consonância com as 

políticas federais, considerando que no mesmo ano foi lançado o 

Documento Orientador: Programa de Implementação de Salas de 

Recursos Multifuncionais (BRASIL, 2005). 

No município a criação do AEE foi amparada pela Lei de nº 

5.321/2005 (BAURU, 2005), que viabiliza o atendimento de alunos 

com deficiência e necessidades educacionais especiais 

matriculados em qualquer unidade escolar municipal; considerando 

como público-alvo: alunos com deficiência auditiva, visual, física, 

mental e múltipla que apresentassem necessidades educacionais 

especiais e estivessem matriculados na rede regular de ensino. 

Anteriormente à criação desta lei, o serviço era oferecido 

somente em instituições específicas destinadas ao público-alvo; 

porém com a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e 

da inclusão por meio da legislação brasileira, LDB (BRASIL, 1996), 

o processo de inclusão de alunos com deficiência passou a ser 

oferecido no sistema de ensino comum. 

Inicialmente o município contava com quatro salas 

implementadas e estas eram denominadas de “salas-pólos” que 

atendiam alunos de diversas regiões, sendo necessárias diversas 

adequações, como o transporte dos alunos para o AEE. 

Com o oferecimento do AEE na rede regular de ensino, foi 

observado um movimento de modificação nas matrículas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; antes estes eram matriculados 

apenas nas instituições e classes especiais e a partir da definição 

do AEE como parte da escola regular estes alunos passaram a ser 

matriculados no sistema de ensino municipal. 
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Atualmente o município conta com 36 salas de recursos e 80 

professores especialistas, divididos nos atendimentos nas SRM e 

itinerância; presentes na educação infantil, ensino fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

De acordo com os dados de matrícula dos alunos e o número 

crescente de profissionais e de SRM é perceptível que o município 

apresenta uma política educacional na perspectiva inclusiva de 

acordo com a legislação e os programas de âmbito nacional 

(OLIVEIRA, 2016). 

Segundo a legislação adotada pelo município o AEE é dividido 

em Itinerância e Sala de Recursos Multifuncionais, que são 

definidos como: 

 

 

Da sala de recursos e da itinerância: 

Art. 14º. Sala de Recursos é uma sala de aula, onde o 

professor especialista atua diretamente com o aluno, 

complementando e / ou suplementando o ensino curricular, 

através de adequações curriculares estabelecidas em um 

Plano Individualizado de Ensino. 

Art. 15º. A itinerância é um serviço de orientação e supervisão 

pedagógica desenvolvida por professores especializados, 

realizado através de visitas periódicas às escolas, para 

trabalhar com os alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais e com seus respectivos professores 

da classe comum, na Rede Municipal de Ensino (BAURU, 

2005). 
 

 

Considerando as mudanças presentes nas propostas e políticas, 

é possível assegurar que este é um modelo que embora seja 

definido para todo território brasileiro, cada região apresenta seu 

arranjo, de acordo com as especificidades e necessidades. 

O município de Bauru apresenta, em sua história, um percurso 

de busca pela garantia de um atendimento educacional 

especializado de qualidade e o cumprimento da proposta de uma 

educação de qualidade para todos. 
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IMPORTÂNCIA E FUNÇÃO DO AGENTE EDUCACIONAL 

“CUIDADOR”3 

PROFISSIONAL DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR 

  

O agente educacional cuidador é o profissional que tem como 

função acompanhar o aluno com deficiência (auditiva, visual, 

intelectual, física, múltiplas e síndromes) nas atividades de vida 

diária, pedagógicas, lúdicas e artísticas, assegurando seu bem-

estar, oferecendo assistência e acompanhando o professor na 

condução das tarefas, possibilitando, assim, uma participação 

efetiva, inclusive do aluno mais dependente.  

A presença do cuidador contribui para um ambiente inclusivo, 

colaborando para que a escola tenha condições de proporcionar ao 

aluno com deficiência e necessidade educacional especial a efetiva 

participação em todas as atividades propostas, sendo elas 

pedagógicas e/ou recreativas (intervalo, comemorações cívicas e 

passeios educativos). 

Com a colaboração do cuidador, o professor terá condições de 

executar sua programação diária apesar de oscilações 

comportamentais previsíveis no ambiente escolar. Ao cuidador não 

compete avaliar e planejar atividades propostas em salas de aula, 

pois o cargo não exige formação para tal atuação. Sua atuação será 

sempre dirigida e supervisionada pelo professor da sala comum e 

pelo professor especialista/Itinerante. Este profissional deve portar-

se de maneira comprometida contra qualquer preconceito que 

venha a afetar o aluno no âmbito escolar, atuando como um 

colaborador da Inclusão Escolar.  

 

Terminalidade específica  

 

A terminalidade especifica é garantida como um direito para os 

alunos público-alvo da Educação Especial. O direito à escolarização 

no ensino comum apresenta um novo paradigma, as etapas 

seguintes   ao   ensino   fundamental   e   a  profissionalização das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Texto retirado da 
Proposta Curricular da 
Educação Infantil (2016) 
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pessoas com deficiência, que 

buscam estar cada vez mais 

inseridos na sociedade. 

A LDB (BRASIL, 1996), 

Resolução CNE/CEB 02/01 

(BRASIL, 2001) e o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação 

17/01 (BRASIL, 2001), preveem 

a terminalidade para os alunos 

que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do 

ensino fundamental em virtude 

da sua condição de deficiência, 

no entanto, os estados e 

municípios devem estabelecer 

seus próprios critérios com base 

na legislação federal. 

A permanência e 

escolarização dos alunos 

público-alvo da Educação no 

ensino regular em todas as 

etapas e modalidades da 

educação básica vem se 

fortalecendo, baseada nas 

garantias legais. O AEE de 

caráter 

complementar/suplementar ao 

ensino regular busca possibilitar 

uma escolarização de qualidade 

e voltada para as 

especificidades dos alunos.  

A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 

9394/96 (BRASIL, 1996) sinaliza 

rumo ao acesso do aluno com 

necessidades educacionais 

especiais à escola comum e 

dedica o Capítulo V à Educação 

Especial, ratificando-a como um 

dever constitucional em três 

artigos (artigos 58, 59 e 60). 

No artigo 59, inciso II, essa 

Lei preconiza que os sistemas 

de ensino deverão assegurar a 

“[...] terminalidade específica 

para aqueles que não puderem 

atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o 

programa escolar para os 

superdotados” (BRASIL, 1996, 

p. 37). 

Apesar da garantia legal, 

presente na legislação, não está 

presente na LDB e na 

Resolução nº 2/2001 como será 

essa certificação, assim os 

critérios e avaliações 

necessárias ficam a cargo dos 

sistemas escolares. Como 

definido no artigo 24, parágrafo 

VII da LDB: “cabe a cada 

instituição de ensino expedir 

históricos escolares, 

declarações de conclusão de 

série e diplomas ou certificados 

de conclusão de curso, com as 

especificações cabíveis” 

(BRASIL, 1996, p. 25). 
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No entanto, o certificado de terminalidade específica se difere do 

certificado de conclusão do ensino fundamental; pois supõe-se que 

a avaliação para a terminalidade tem como objetivo identificar o 

nível de conhecimento e objetivos alcançados pelo aluno, 

possibilitando que este possa buscar novas alternativas, tanto 

educacionais como profissionalizantes. 

Conforme definido na legislação, o modelo adotado para a 

terminalidade fica a cargo das redes de ensino. No município de 

Bauru, não há legislação específica sobre o tema e a Divisão de 

Educação Especial segue as deliberações do MEC. 

O Conselho Estadual de Educação, na Deliberação CEE nº 68 

de 2007, faz as orientações para a efetivação da terminalidade: 

 

 

Art. 12 – Aplicam-se aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, os critérios de avaliação previstos 

pela proposta pedagógica e estabelecidos nas respectivas 

normas regimentais, acrescidos dos procedimentos e das 

formas alternativas de comunicação e adaptação dos 

materiais didáticos e dos ambientes físicos disponibilizados 

aos alunos. 

Parágrafo único – Esgotadas todas as possibilidades de 

avanço no processo de escolarização e constatada 

significativa defasagem entre idade e série/ano, é facultado às 

escolas viabilizar ao aluno, com severa deficiência mental ou 

grave deficiência múltipla, grau de terminalidade específica do 

ensino fundamental, certificando-o com o termo de conclusão 

de série/ano, acompanhado de histórico escolar que 

apresente, de forma descritiva, as competências 

desenvolvidas pelo educando (SÃO PAULO, 2007). 
 

 

Além das questões legais que envolvem o processo de 

terminalidade específica, a falta de informação e até mesmo o 

“rótulo” que este processo pode gerar faz com que as famílias e os 

profissionais da educação  envolvidos  evitem  a  avaliação,  assim 
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 muitos alunos seguem no ensino fundamental até a finalização 

desta etapa da escolarização. 

Apesar dos avanços, a escolarização do público-alvo da 

Educação Especial deve ser repensada. Nesse processo, a 

terminalidade específica deve ser discutida, pois, como instrumento 

legal, não está indo ao encontro da expectativa das famílias, além 

da insegurança relacionada ao futuro dos alunos. 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A presença da tecnologia no ambiente escolar é uma realidade 

cada vez mais frequente, processo que acompanha as 

modificações da sociedade. 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) está 

presente nos contextos escolares e na vida dos alunos de 

diferentes maneiras; o acesso aos equipamentos e as facilidades 

que a tecnologia propicia tem cada vez mais destaque no cotidiano 

dos indivíduos e consequentemente nas relações e no processo de 

ensino e aprendizagem nas escolas. 

Na Educação Especial, a presença da tecnologia é cada vez 

mais difundida, diante dos resultados que comprovam os benefícios 

e avanços para o público-alvo da Educação Especial, possibilitando 

acesso a conteúdos e tarefas que muitas vezes foram definidas 

como distantes das possibilidades destes alunos. 

Considerando as transformações constantes provocadas pela 

tecnologia e o papel desta na busca pela qualidade de vida e 

acessibilidade aos diferentes espaços sociais, foi determinado o 

termo Tecnologia Assistiva (TA). 

Os recursos de TA estão presentes na história humana, e 

durante muito tempo não tiveram sua denominação correta ou 

foram considerados pertencentes a esta categoria (GALVÃO-

FILHO; MANZINI, 2005).  

Atualmente, os equipamentos tecnológicos revelam-se cada vez 

mais complexos, no entanto o termo não tem como objetivo 

identificar apenas os recursos mais modernos e sofisticados, mas 

buscar uma denominação para os meios já utilizados que não 
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possuíam uma categorização e que auxiliasse na difusão e 

fortalecimento do campo de pesquisa, novas ideias e produtos, ou 

seja de uma área de conhecimento. 

Os recursos de TA são importantes para a garantia de qualidade 

de vida para as pessoas com deficiência, nas atividades escolares, 

atividades de vida diária (AVDs) e atividades de vida prática (AVPs), 

potencializando a participação das pessoas que possuem alguma 

limitação física, motora, comunicacional em atividades do cotidiano. 

O termo Tecnologia Assistiva foi utilizado pela primeira vez em 

1988 na legislação americana, no Brasil a definição da TA baseou-

se em documentos internacionais e sua sistematização é recente. 

O Comitê de Ajudas Técnicas define a Tecnologia Assistiva 

como: 

 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de 

característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social (CAT, 2007) 
 

 

No entanto outros termos ainda são utilizados, como: 

“Tecnologia Assistiva”, “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia de Apoio”, 

em sua maioria, como sinônimos ou para alguns autores, com o 

intuito de diferenciar os diversos seguimentos que pertencem a TA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tecnologia Assistiva também está presente na legislação 

brasileira, com a expressão “Ajudas Técnicas”. Para saber mais 

acesse: Decreto nº 3298 de 1999 e o Decreto nº 5296 de 2004, o qual 

regulamenta as leis nº 10.048 de 08 de novembro de 2000 e nº10.098 

de 19 de dezembro de 2000. 

 



Matriz Curricular 

 

518 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a presença da 

tecnologia no ambiente 

educacional está cada vez mais 

frequente, a tecnologia 

educacional não pode ser 

confundida com TA, como 

apresenta Bersch (2013), o 

exemplo é a utilização do 

computador, um aluno que 

utiliza cadeira de rodas pode 

fazer uso do computador com o 

mesmo objetivo que os demais 

alunos, assim o uso computador 

seria um recurso tecnológico, 

caso o aluno não necessite de 

adaptações e recursos de 

acessibilidade para sua 

utilização, portanto um recurso 

tecnológico nem sempre é TA, 

independente de seu nível de 

sofisticação. 

No entanto caso seja 

necessário, é possível tornar o 

computador acessível de acordo 

com as necessidades do aluno, 

como softwares para pessoas 

com deficiência visual, teclados 

adaptados, mouse e 

acionadores entre outros 

recursos disponíveis. 

A utilização dos recursos de 

TA com os alunos público-alvo 

da Educação Especial revela-se 

importante, considerando que 

estes recursos, estratégias e 

práticas têm como objetivo 

promover a aprendizagem, 

habilidades e acesso aos 

conteúdos curriculares, 

propiciando autonomia do aluno 

em sua aprendizagem e nas 

outras diversas tarefas do seu 

cotidiano. 

A implementação das Salas 

de Recursos Multifuncionais 

como uma política de 

Atendimento Educacional 

Especializado de âmbito federal, 

possibilitou uma maior difusão 

da TA e discussões quanto seu 

uso, disponibilidade e 

efetividade, considerando que as 

salas contam com kits 

compostos de equipamentos, 

materiais pedagógicos e 

mobiliários destinados aos 

atendimentos. A difusão dos 

materiais que constam no kit, 

possibilitou que os professores e 

seus alunos tivessem acesso 

aos materiais e equipamentos 

específicos e que até então não 

estavam disponíveis na maioria 

das escolas. 

A presença da TA no lócus 

destinado ao Atendimento 

Educacional Especializado está 

definido nas políticas, contudo, é 

necessário que estes recursos e 

equipamentos estejam 

presentes nos outros espaços 

da escola, como a sala de aula 
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comum, refeitório e banheiros. “Para que o aluno tenha benefícios 

com os recursos e equipamentos de Tecnologia Assistiva, eles 

deverão atender o dia a dia escolar” (MANZINI; GLAT, 2016, p. 

161). 

A imagem mais comum, quando se pensa em um recurso de TA, 

é de um computador ou equipamento sofisticado, no entanto de 

acordo com a definição apresentada, até mesmo um objeto simples 

como uma bengala pode ser considerado um recurso ,esta gama de 

possibilidade, revelou a necessidade de uma melhor categorização, 

que é definida por alguns autores Bersch e Schirmer, (2005); 

Damasceno e Galvão Filho (2005); Manzini (2005) como: 

 

 

 

 

 

1. Auxílios para a vida diária e prática: São os materiais que favorecem o 

desempenho do indivíduo nas atividades do cotidiano. Exemplo: talheres 

modificados, roupas com velcro, entre outros. 

2. Comunicação aumentativa e alternativa: São os recursos que possibilitam a 

comunicação das pessoas que apresentam defasagem na habilidade de falar 

e/ou escrever. Exemplo: Pranchas de comunicação; vocalizadores e softwares. 

3. Recursos de acessibilidade ao computador: São os equipamentos 

(hardwares) e softwares projetados para tornar o computador acessível aos 

indivíduos com dificuldades. Exemplos: teclados modificados; mouses com 

acionadores; sintetizadores de voz. 

4. Sistemas de controle de ambiente: São sistemas eletrônicos que permitem 

que as pessoas com limitações moto-locomotoras realizem atividades e 

possuam as mesmas condições que as outras pessoas em um determinado 

espaço: Exemplo: acionadores diversos por controle remoto (sistemas de 

segurança; luzes; chamadas telefônicas) 

5. Projetos arquitetônicos para acessibilidade: São as adaptações estruturais 

nos ambientes que permitam o acesso e mobilidade dos indivíduos. Exemplo: 

rampas, elevadores, barras de apoio. 
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6. Orteses e próteses: São equipamentos que têm como objetivo ajustar 

ou substituir partes do corpo faltantes ou de funcionamento 

comprometido. Exemplos: talas; pernas e braços mecânicos. 

7. Adequação postural: São adaptações que visam oferecer conforto e 

segurança aos indivíduos que possuem comprometimentos posturais e 

fazem uso de cadeiras de roda; andadores. Exemplo: almofadas 

especiais; encostos anatômicos; posicionadores e contentores; 

8. Auxílios de mobilidade: São os recursos projetados para auxiliar na 

locomoção. Exemplos: cadeira de rodas; andadores; bengalas e muletas 

9. Auxílios para cego ou pessoas com visão subnormal: São os 

equipamentos que propiciam melhor qualidade de vida e independência 

para as pessoas com deficiência visual. Exemplo: softwares de leitura de 

tela de computadores e celulares; impressoras de braile, lupas 

eletrônicas 

10. Auxílios para surdos ou para pessoas com déficit auditivo: São 

os equipamentos que propiciam melhor qualidade de vida e 

independência para as pessoas com deficiência auditiva. Exemplos: 

sistemas com alerta táctil-visual e aparelhos para surdez 

11. Adaptações para veículos: São acessórios que permitem que 

pessoas com deficiência física possam dirigir e se locomoverem com 

qualidade e independência. Exemplos: elevadores para 

embarque/desembarque de cadeira de rodas; dispositivos eletrônicos e 

serviços de auto escola para pessoas com deficiência. 
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Figura 4: colher adaptada. 

Disponível em: 
<http://www.vivereta.com.br/)> 

 

Figura 5: Vocalizador. Disponível em: 
<http://www.clik.com.br/> . 
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Figura 6: Mouse com acionador. 

Disponível em: 
<http://www.bcprodutos.com.br/>.  

Figura 7: Reglete. Disponível 

em: <http://www.fenixdv.com.br/>  
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Figura 8: Engrossador de lápis/giz. 

Disponível em: 
<https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.c
om.br/2013/10/o-que-me-deixa-feliz.html>. 

 

Figura 9: Andador. Fonte: 
<http://ladobmodainclusiva.com.br/>. 
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A adaptação de materiais é um recurso que favorece a 

implementação dos ajustes curriculares de adequação 

que possibilita o acesso do aluno com deficiência ao 

currículo comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra categorização para a TA, se encarrega de definir os 

recursos de alta tecnologia e baixa tecnologia. Estas categorias 

possibilitam compreender que dentro da mesma área, com suas 

diferenças, estão os recursos construídos pelo professor (caderno 

com linhas em relevo, engrossador de lápis/gis de cera) até os 

recursos produzidos em fábricas em maior escala (acionadores, 

softwares de leitura). Definir um recurso como de alta ou baixa 

tecnologia não atribui a ele, um grau de funcionalidade ou de 

eficiência, mas sim caracteriza a maior ou menor sofisticação dos 

componentes (GALVÃO FILHO; DAMASCENO, 2006). 

A definição de TA não só possibilitou o surgimento de uma nova 

área de pesquisa, mas também de novos produtos, muitas 

empresas considerando a importância deste mercado consumidor, 

estão buscando cada vez mais lançar equipamentos que 

possibilitem o acesso a todas as pessoas de maneira igualitária, 

sem a necessidade de softwares  ou recursos adaptados para as 

pessoas com deficiência ou com necessidades específicas; é o 

caso dos sistemas operacionais de celulares e computadores; que 

apresentam interfaces e comandos acessíveis e não necessitam de 

dispositivos específicos para o uso de pessoas com deficiência. 

Neste sentido é cada vez mais considerado o conceito de Desenho 

Universal 
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Desenho universal: é o processo de criar os produtos que são acessíveis para 
todas as pessoas, independente de suas características pessoais, idade, ou 
habilidades. Os produtos universais acomodam uma escala larga de 
preferências e de habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é 
que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, 
independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua 
mobilidade (GABRILLI, 2008). 

“Desenho universal – um conceito para todos” 

Disponível em: 
<http://www.vereadoramaragabrilli.com.br/files/universal_web.pdf>. 

 

A utilização dos recursos de 

TA na escola revela-se como um 

aspecto importante para a 

inclusão, é necessário divulgar 

modelos e propostas que 

demonstrem que não é o nível 

tecnológico ou de complexidade 

dos recursos que possibilitam 

bons resultados, mas sim o 

planejamento e a prescrição 

correta dos recursos. Neste 

aspecto, a confecção de um 

engrossador de lápis pode ser 

tão ou mais importante que o 

uso de um equipamento de alta 

tecnologia, pois é necessário 

compreender quais os objetivos 

propostos e as necessidades 

específicas do aluno. 

Segundo Sartoretto e Berch 

(2014) a TA pode ser dividida 

em recursos e serviços. Sendo 

os recursos, os equipamentos, 

produto ou sistema fabricado em 

série ou sob medida e os 

serviços, são os profissionais 

que auxiliam diretamente as 

pessoas com deficiência a 

selecionar, comprar e utilizar os 

recursos. 

Portanto a rede de recursos e 

serviços está diretamente 

relacionada. A definição dos 

recursos de TA por si só não 

possibilita a melhoria da 

qualidade de vida da pessoa 

com deficiência, pois devem ser 

pensados os objetivos e 

necessidades do usuário, o 

mesmo deve ser considerado no 

ambiente escolar; este recurso 

pode não ter a mesma 

relevância para todos os alunos, 

ainda possuam a mesma 

deficiência. 
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Assim um ponto importante que deve ser ressaltado é que a 

efetivação do uso de um recurso de TA não deve ser medido por 

seu valor financeiro ou tecnológico; muitas vezes pequenas 

adaptações e modificações de materiais e espaços possibilitam e 

oferecem as condições necessárias para a aprendizagem. Portanto, 

conhecer o aluno e suas especificidades é o passo principal para a 

definição dos recursos que serão necessários no ambiente escolar, 

salientando a importância da equipe multidisciplinar que poderá 

orientar na definição e uso dos demais recursos necessários. 

 

 

Os serviços de TA são prestados à pessoa com necessidade 

especial por profissionais de várias áreas visando selecionar, 

confeccionar, adaptar um recurso de TA ou auxiliar na escolha 

da melhor estratégia ou técnica para realização de uma 

atividade (PELOSI, 2011, p. 126). 
 

 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA 

 

A comunicação é um importante instrumento para o 

desenvolvimento, possibilitando por meio da linguagem a expressão 

de ideias, sentimentos e opiniões. 

Segundo Deliberato (2011, p. 63), o desenvolvimento da 

linguagem abrange a capacidade de compreender e utilizar formas 

e estruturas linguísticas, sendo elemento importante no domínio 

gradativo da pessoa sobre o mundo. 

A comunicação é realizada em maioria por meio das habilidades 

verbais dos seres humanos, no entanto o cotidiano está cercado de 

formas de comunicação não verbal, que muitas vezes passam 

despercebidas aos olhos dos indivíduos, seja por meio de imagens 

ou sinais socialmente compreendidos. 

A importância da comunicação para a inserção no mundo e suas 

relações apresenta um questionamento muito importante, quando 

pensamos na participação das pessoas com deficiência nas 

relações sociais: As pessoas que não possuem habilidades verbais 

se comunicam? Como? 
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Essa é a realidade de muitas 

crianças e adultos que não 

desenvolveram a comunicação 

verbal, que apresentam déficits 

ou a perderam em alguma fase, 

como pessoas com paralisia 

cerebral (PC), deficiência 

intelectual, os transtornos do 

espectro autista (TEA), as 

enfermidades neurológicas tais 

como a esclerose lateral 

amiotrófica (ELA), a esclerose 

múltipla (EM) ou o Parkinson, as 

distrofias musculares, os 

traumatismos cranioencefálicos, 

as afasias ou as múltiplas 

deficiências de diversos tipos, 

entre muitas outras (ARASAAC, 

2016). 

A ausência da comunicação é 

uma grande barreira no 

processo educacional e causa 

muitas dúvidas de como 

assegurar o processo de ensino- 

aprendizagem e a avaliação 

destes alunos. 

Para possibilitar a 

comunicação das pessoas que 

apresentam a comunicação 

verbal com déficits ou não é 

necessário promover outros 

caminhos que possibilitem essas 

pessoas expressarem suas 

 necessidades e opiniões. 

A comunicação alternativa 

ampliada (CAA) é um caminho 

cada vez mais reconhecido e 

estudado no Brasil. 

A sigla CAA, foi traduzido do 

inglês: Augmentative and 

Alternative Communication – 

AAC, e no Brasil são usadas 

outras terminologias como: 

"Comunicação Alternativa", 

"Comunicação Ampliada e 

Alternativa - CAA" 

"Comunicação Suplementar e 

Alternativa – CSA e 

Comunicação Aumentativa e 

Alternativa (SARTORETTO; 

BERSCH, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) é uma das 

áreas da Tecnologia Assistiva e inclui componentes como 

símbolos, recursos, estratégias e técnicas utilizados com o 

objetivo de favorecer outra forma de comunicação para 

pessoas com dificuldades de fala ou escrita. Essa dificuldade 

pode ser transitória ou permanente, e as soluções envolvem 

um conjunto de sistemas que faz uso de baixa ou alta 

tecnologia (PELOSI, 2011, p.126). 
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Neste sentido é necessário conceituar alguns termos como: 

Símbolos: são as representações gestuais, auditivas, gráficas ou táteis 

de um conceito, ou seja, são o que o individuo deseja expressar; 

Recursos: São os dispositivos e estes podem ser eletrônicos ou não 

eletrônicos, como a prancha de comunicação confeccionada em papel. 

Estratégias: são a maneira como os recursos de CAA serão utilizados 

Técnica: como o usuário seleciona os símbolos, com olhar, apontando, 

entregando alguma ficha (PELOSI, 2011). 

 

Dentre as possibilidades apresentadas pela CAA, algumas são 

mais conhecidas e utilizadas, como os sistemas baseados em 

símbolos. 

Os sistemas de símbolos são divididos em gestuais e gráficos; 

sendo os gestuais o uso de mímica e gestos comuns. 

Os símbolos gráficos podem ser representados por desenhos, 

fotografias e sistemas pictográficos que constituem o sistema de 

símbolos gráficos, sendo os mais conhecidos: PCS, Blissymbols, 

Rebus, PIC,Picsyms. 

 

Sistema de símbolos gráficos: coleção de imagens gráficas que 

apresentam características comuns entre si e foram criados para 

responder a diferentes exigências ou necessidades dos usuários. 
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Exemplos de símbolos gráficos na figuras a seguir: 

 

 

Figura 10: Blissymbols. Fonte: Disponível em: < http://vidas-
especiais.blogspot.com.br/>. 

 

Figura 11: Picture Communication Symbols 

(PCS). Fonte: <http://www.clik.com.br> 

 

Os Picture Communication Symbols (PCS) traduzido do inglês 

como Símbolos de Comunicação Pictórica, formam um sistema de 

comunicação completo com mais de 11.000 símbolos, foram 

criados no inicio da década de 1980 pela fonoaudióloga americana 

Roxanna Mayer Johnson, compondo atualmente o conjunto de 

símbolos mais difundido em todo o mundo (SARTORETTO; 

BERSCH, 2014). 
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Figura 12: Símbolos pictográficos. Fonte: <http://www.clik.com.br>. 

 

 

Os símbolos pictográficos do PCS são encontrados no software, 

Boardmaker, que é um programa de computador disponibilizado de 

maneira comercial e desenvolvido para criar pranchas de 

comunicação alternativa, com base na sua biblioteca de PCS, além 

das pranchas o sistema cria material educativo que pode ser 

impresso e trabalhado com os alunos, além do uso dos pictogramas 

o software permite a inserção de fotos (SARTORETTO; BERSCH, 

2014). 

 

 

 

 

 

http://www.clik.com.br/
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Figura 13: Atividade adaptada com auxílio do Boardmaker. Fonte: 

<http://miryampelosi.blogspot.com.br> 

 

 

O Picture Exchange Communication System (PECS) traduzido 

para Sistema de Comunicação por Troca de Figuras 

 

A sigla PECS é originada do termo inglês, Picture Exchange 

Communication System, que é um dos sistemas de CAA mais 

conhecidos. Foi desenvolvido em 1985 e inicialmente era um 

sistema exclusivo para indivíduos com TEA (Transtorno do 

Espectro Autista). 

No Brasil é utilizada uma versão denominada PECS adaptado 

(WALTER, 2000) que apresenta modificações em sua forma de 

registro e nas etapas de aplicação, definidas em cinco fases. A 

autora definiu as adaptações com base no Currículo Funcional 

Natural. 

 

http://miryampelosi.blogspot.com.br/
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Importante! 

O PECS é um sistema que possuí protocolo e pictogramas próprios, 

assim nem toda comunicação que utiliza o sistema pictográfico pode 

receber esta denominação, ou seja o PECS é um sistema pictográfico, 

mas nem todo sistema pictográfico é PECS. 

 

O ARASSAC (Portal Aragonês de Comunicação Alternativa e 

Ampliada) é um portal que oferece recursos gráficos (pictogramas) 

e materiais. Trata-se de um projeto financiado pelo Departamento 

de Educação Cultura e Desporto do Governo de Aragão. 

Dentro o portal é possível baixar o software AraWord e produzir 

fichas e materiais pedagógicos sem custo. 

 

 

Figura 14: Exemplo de recursos gráficos do ARAASAC. Fonte: software 

AraWord - Disponível em: <ttp://arasaac.org/software.php?id_software=2>. 

 

 

Dentre os diversos recursos e tipos de símbolos, é necessário 

ressaltar que não é o nível tecnológico ou custo que irá definir o 

sucesso, mas sim as necessidades, idade, nível de alfabetização em 

que o aluno se encontra; estas  características  são  importantes  para  
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definir o nível de iconicidade dos símbolos que serão utilizados; que podem ser o material 

concreto; os pictogramas ou fotos. 

Os sistemas pictográficos podem ser organizados para o uso de diversas maneiras: 

em pastas, pranchas, aplicativos, de acordo com as necessidades do usuário e o local. Para a 

organização da rotina é aconselhável que os pictogramas sejam distribuídos da direita para a 

esquerda e mantenham a ordem das atividades que serão executadas. 

Alguns exemplos: 

 

 

Figura 15: Avental de comunicação. Fonte: 
<http://aeeufc2013eadroseaneraposo.blogspot.com.br/>. 
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Figura 16: Pasta de recursos pictográficos. Fonte: <http://aeeufc2013bruna.blogspot.com.br/> 

 

 

Vocalizador 

 

O vocalizador é um recurso eletrônico que permite a 

gravação/reprodução de voz. As mensagens são gravadas e 

acessadas por teclas sinalizadas com o recurso pictográfico ao qual 

corresponde. São comercializados vocalizadores com número de 

células diferentes e tempo disponível para gravação. 

Em qualquer vocalizador, o conteúdo gravado em cada célula é 

reconhecido por meio de figuras ou textos aplicados em pranchas de 

comunicação que ficam sobre as teclas. Quando a tecla de cada figura 

ou texto é pressionada, sua mensagem pré-gravada é imediatamente 

reproduzida e com volume ajustável (SARTORETTO; BERSCH, 

2014). 
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Figura 17: Vocalizador. Fonte: <http://www.clik.com.br/> 

 

 

A implementação da CAA é um caminho para a inserção das 

pessoas que necessitam fazer uso desta, considerando que muitas 

das relações sociais ocorrem por meio da comunicação e que a 

falta dela pode excluir ou dificultar a socialização de muitos 

indivíduos. 

O uso CAA não deve ocorrer somente na ausência da fala, pois 

ela pode ser complementar ou substituir a linguagem oral 

comprometida ou ausente (NUNES; SOBRINHO, 2010). O uso da 

CAA pode ser transitório ou ser necessário durante toda vida, assim 

sua importância para a qualidade de vida dos usuários deve ser 

valorizada durante a escolha do recurso. 
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A CAA apresenta diversos benefícios aos seus usuários como: 

Melhora da auto-estima; maior independência para realização das 

atividades; aumento do poder de decisão; aumento do número de 

interlocutores; melhor qualidade de vida para o sujeito e para seus 

pares (NUNES,PELOSI, GOMES, 2007). 

Os recursos gráficos apresentam diversas possibilidades para o 

ambiente escolar, além da comunicação, é possível utilizar como 

sinalização, em materiais pedagógicos e na elaboração de rotinas, 

instrumento importante para o processo educacional dos alunos 

com TEA, por exemplo, considerando que a previsão das atividades 

e acontecimentos do dia diminuem a ansiedade destes alunos. 

Assim a CAA revela-se primordial para a oferta de uma educação 

de qualidade para os alunos público-alvo da educação especial, 

pois permite o acesso à comunicação e aos conteúdos escolares, 

auxiliando nas atividades e, o mais importante, na inclusão e 

participação social de todos que podem ser auxiliados pelos 

recursos. 
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o considerarmos os processos de construção e reconstrução 

da Educação Física ao longo de sua trajetória na educação 

escolar brasileira podemos identificá-la por Educações Físicas, uma 

vez que foram vários os cenários sociopolíticos, históricos, culturais 

e econômicos que circunscreveram distintos modelos para este 

componente curricular. 
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Estabelecendo uma síntese 

desta trajetória, a Educação 

Física se constituiu na escola 

partindo de um enfoque 

higienista, marcado pela 

influência médica e da 

consolidação de uma raça 

branca, que posteriormente 

assume uma natureza militarista, 

sendo caracterizada pelo 

disciplinamento dos corpos com 

exercícios ginásticos 

segmentados e extraída das 

influências européias (Suécia, 

Dinamarca, Alemanha e 

França). Na década de 1950 a 

área assume a vertente 

esportiva, vendo o aluno como 

sinônimo de atleta, voltada para 

a identificação/treinamento de 

talentos esportivos que 

pudessem bem representar o 

país nas competições 

internacionais. Em que pese 

nosso reconhecimento ao 

considerarmos que há sempre 

cenários de resistências e, 

portanto, nunca podemos falar 

em uniformidade, em linhas 

gerais, estes modelos de 

Educação Física são 

recorrentemente relatados em 

obras que tratam dos aspectos 

históricos e sociológicos da área 

(CASTELLANI FILHO, 1988; 

BETTI, 1991, SOARES et. al., 

1992). 

Em meados da década de 

1980, com a abertura do regime 

político e o estabelecimento de 

processos democráticos, novas 

reflexões foram inauguradas nos 

diversos campos da sociedade. 

Essa efervescência de ideias 

contribuiu, sobremaneira, para 

que a Educação Física passasse 

por um processo de autocrítica 

denominado por Medina (1983) 

como a “crise da Educação 

Física”. Segundo este autor, a 

área deveria entrar em crise 

para que pudesse se avaliar e 

construir uma nova forma de ser. 

Foram inúmeros os 

questionamentos trazidos por 

este período que, associados 

aos recém-mestres e doutores 

na área, contribuíram para a 

construção de outras 

perspectivas acerca da 

Educação Física. Neste 

contexto, a Educação Física 

buscou sair de um modelo 

pedagógico orientado 

genuinamente pela transmissão 

do conhecimento via manuais, 

saberes da experiência (ex-

atletas, por exemplo) e de 
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natureza exclusivamente 

biológica, indo para uma 

expressão de valorização do 

conhecimento científico que se 

ampliava da matriz biológica 

para as instâncias sócio-

históricas, culturais e políticas. 

Os resultados para a 

Educação Física escolar 

inicialmente se apresentaram 

em livros que tentavam 

organizar estes processos de 

mudança com proposições 

curriculares bastante distintas do 

que vinha sendo realizado até 

aquele momento nas escolas. 

As obras: Educação Física 

Escolar: fundamentos de uma 

abordagem desenvolvimentista 

(TANI et. al., 1988); Educação 

de corpo inteiro: teoria e prática 

da Educação Física (FREIRE, 

1989); Metodologia do ensino da 

Educação Física (SOARES et. 

al., 1992) foram as produções de 

destaque nacional, sendo 

debatidas e discutidas em vários 

eventos da área à época. 

Contudo, tais proposições ainda 

se assentavam muito mais nos 

espaços acadêmicos da área 

que em sua efetivação nas aulas 

de Educação Física nas 

instituições escolares. 

Ainda assim, tais reflexões 

foram muito importantes para a 

constituição de novos debates, 

formação de grupos, 

mobilizações sociais que, 

certamente, influenciaram na 

redefinição de 

encaminhamentos para a 

Educação Física na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/1996 (BRASIL, 

1996). É neste momento que a 

Educação Física se assume 

como componente curricular, 

deixando de ser “atividade” nas 

escolas brasileiras, garantindo, 

pelo menos como identificação, 

um reconhecimento ao ser 

comparada com as antigas 

disciplinas escolares, de 

igualdade. Posteriormente, com 

novos ajustes à legislação, o 

termo obrigatório é incorporado 

no texto da lei, assim a 

Educação Física passa a ser 

reconhecida como componente 

curricular obrigatório na 

Educação Básica (da educação 

infantil até o ensino médio). 

Associado a estas mudanças, 

a partir de 1997, o governo 

federal de Fernando Henrique 

Cardoso, iniciou um trabalho 

com vistas à produção de uma  
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proposta de currículo para as 

escolas de todo o país, tal 

projeto foi denominado por 

Referenciais Curriculares 

Nacionais/RCNs (BRASIL, 1998) 

e Parâmetros Curriculares 

Nacionais/PCNs (BRASIL 1997, 

BRASIL 1998) e foi destinada 

toda educação básica, indo da 

educação infantil (com os RCNs) 

até o ensino fundamental e 

médio (com os 

PCNs).Especificamente para a 

Educação Física, sobretudo para 

o ensino fundamental, o 

documento trouxe contribuições 

interessantes: a expressão de 

certa convergência a respeito da 

cultura corporal de movimento 

como objeto pedagógico da 

Educação Física, destacando os 

conteúdos: esporte, jogo, luta, 

conhecimento sobre o corpo, 

ginástica, atividades rítmicas; o 

reconhecimento de três 

dimensões (procedimental, 

conceitual e atitudinal) para os 

conteúdos da Educação Física; 

a problematização dos temas 

transversais articulados à 

Educação Física (ética, 

pluralidade cultural, meio 

ambiente, orientação sexual, 

saúde, trabalho e consumo). 

Apesar destes avanços, a 

efetivação da proposta não se 

consolidou, sobretudo pelos 

desafios marcados pelo 

tamanho do nosso país e das 

distintas características e 

necessidades educativas de 

cada região. 

Com o ingresso na 

presidência do Brasil de Luiz 

Inácio Lula da Silva as iniciativas 

relativas aos RCNs e PCNs 

foram sendo ofuscadas por 

novas políticas públicas que não 

comungavam perspectivas 

curriculares nacionais.  

Passados dez anos da 

tentativa de implantação dos 

RCNs e PCNs em nossos pais 

outras iniciativas foram sendo 

inauguradas com vistas a 

reiniciar esta proposta de 

proposição curricular para a 

educação básica, só que agora 

por setores menores e, portanto, 

com representações estaduais. 

É neste contexto que surgem as 

propostas e referenciais 

curriculares em vários estados 

brasileiros, como: Proposta 

Curricular do Estado de São 

Paulo (SÃO PAULO, 2008), 

Proposta Curricular do Estado 

de Minas Gerais, Proposta 

Curricular do Estado do Paraná, 

Referenciais Curriculares do 

Estado do Rio Grande do Sul. 
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Especificamente no estado de 

São Paulo a proposta significou 

um avanço nos aspectos de 

orientação do trabalho docente, 

uma vez que se caracteriza por 

uma proposição curricular muito 

mais detalhada que os PCNs - a 

começar pelo fato de haver um 

caderno para o docente e outro 

para o aluno - circunscrevendo 

os conteúdos a serem 

desenvolvidos, tempo de 

duração das aulas para o 

desenvolvimento das temáticas, 

apresentação de estratégias de 

ensino, dinâmicas e atividades 

para os alunos, dicas para 

aprofundamento do tema. 

Apesar destes avanços, ainda 

podemos notar docentes que 

resistem ao uso da proposta, e 

continuam orientando suas aulas 

de Educação Física por uma 

perspectiva esportiva (ora de 

exigência técnica e tática ora da 

aula “vale tudo” – alguns alunos 

escolhem o que querem jogar, 

outros ficam sentados nas 

arquibancadas “batendo papo” e 

o professor exerce apenas o 

papel de observador de tudo 

isso), há também aqueles que 

contemplam as dinâmicas 

expositivas da proposta, 

sobretudo em sala de aula, mas 

que na quadra realizam os 

esportes que conhecem se 

desarticulando da proposta; há 

ainda aqueles que seguem a 

proposta à risca; por último há 

aqueles que utilizam a proposta 

como suporte e ampliação 

daquilo que já planejam, 

elaboram e realizam em suas 

aulas. 

Este marco teórico-

metodológico propositivo da 

Educação Física escolar 

inaugurado no final da década 

de 1980 e ampliado pelas 

políticas públicas educacionais 

tanto federais, estaduais e já em 

alguns municípios, contribuiu e 

vem contribuindo para a 

constituição de um corpo de 

conhecimento mais identificador 

que fragmentador da área, ou 

seja, são diversas as 

convergências que podem ser 

extraídas de tão variadas 

propostas curriculares. O 

destaque se assenta na ideia de 

que a Educação Física na 

escola tem como objeto 

pedagógico a cultura corporal de 

movimento/cultura de 

movimento/cultura corporal 

(ainda que tais nomenclaturas 

partam de referenciais distintos) 

superando assim a concepção 

de aptidão física ou de 

aprendizagem motora  que  por  
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algum tempo esteve presente em suas proposições. Visto desta 

maneira, não se trata mais, como descreve Bracht (2010): 

 

 

[...] de apenas submeter os alunos a uma atividade física para 

“fortificar os corpos” ou, então, de desenvolver as habilidades 

esportivas incutindo seus presumíveis valores positivos; 

passa-se agora a entender a função da disciplina 

Educação Física como a de introduzir os alunos no 

universo da cultura corporal de movimento, ou seja, 

propiciar a construção pelo aluno de um amplo acervo cultural 

– no caso, de uma dimensão específica da cultura, a cultura 

corporal de movimento. A justificativa é que essa dimensão da 

cultura assume uma importância cada vez maior na vida das 

pessoas, de maneira que o exercício pleno da cidadania 

também passa por ela. Em cada esquina temos uma 

academia de ginástica; os meios de comunicação de massa 

estão repletos de conteúdos ligados à cultura corporal de 

movimento, como esportes competitivos e de aventura, jogos 

olímpicos, copa do mundo de futebol. Estamos submetidos 

diuturnamente a apelos do tipo “exercite-se, pois faz bem à 

saúde”, “faça exercícios para ‘perder’ a barriga” (p.03, 

destaques do autor). 

 

 

Articulado a este olhar ampliado para o cenário da cultura, outra 

convergência está relacionada com o reconhecimento de que a 

Educação Física escolar não se esgota na dimensão do saber 

fazer, envolvendo também a necessidade de um saber sobre (de 

natureza mais conceitual – que envolve fatos, princípios, 

reflexões...) bem como o saber ser (constituição das atitudes, 

valores, hábitos, comportamentos). 

Com estas duas convergências, podemos apontar que a 

Educação Física Escolar precisa desenvolver conteúdos 

diversificados (brincadeiras, jogos, lutas, danças, esportes, 

ginásticas) para, de fato, transitar no cenário das culturas de 



Matriz Curricular  

551 

 

movimento. Necessita que esta diversidade de conteúdos também 

potencialize dinâmicas que se ampliem para além da aprendizagem 

da realização do movimento, envolvendo debates sobre os aspectos 

históricos destes conteúdos, suas trajetórias na 

contemporaneidade, influências fisiológicas de sua prática, e ainda 

aprendizagens sistematizadas acerca da não participação dos 

alunos em determinadas aulas, do respeito às dificuldades de um 

colega para jogar um esporte, da preocupação em incluir os colegas 

nas atividades, na inclusão de pessoas com deficiências nas 

atividades, etc. 

O processo educativo acerca das culturas de movimento passa 

necessariamente pela experimentação corporal, uma 

experimentação que, como sugerem González e Fraga (RIO 

GRANDE DO SUL, 2009), carrega a vertente do saber corporal que 

implicam um saber para praticar e um saber para conhecer. O saber 

para praticar refere-se a um conhecimento que irá permitir ao aluno 

jogar um jogo de futebol: na escola, na rua, na praia, lhe conferindo 

segurança para jogar bem esta prática. Nesta dimensão fica 

explicitado um sentido de verticalização do aprendizado, ou seja, 

ele vai se aprofundando ao longo dos anos escolares e se tornando 

mais complexo. Já o saber para conhecer implica num saber de 

apresentação, uma ideia de horizontalidade, ou seja, o aluno tem 

um contato mais breve com aquele conteúdo, uma vez que para 

determinadas culturas e cenários tal conteúdo não é tão 

significativo. 

Uma crítica que vem sendo apontada por alguns estudos acerca 

de propostas/referenciais curriculares tem sido a de considerar o 

professor como “mero executante” de tais propostas, uma vez que 

em grande parte das vezes elas são elaboradas por acadêmicos ou, 

quando muito, por acadêmicos envolvendo um número muito 

reduzido de docentes. Reconhecendo a necessidade de valorização 

dos professores nos processos de construção de propostas 

curriculares, um novo esforço  vem  sendo  realizado  por  algumas  
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prefeituras. Neste sentido, por envolver um quantitativo docente 

menor, o trabalho coletivo neste processo de construção parece ser 

favorecido. É com esta perspectiva que temos desenvolvido a 

produção que ora se apresenta.Vale destacar que a proposição 

curricular construída, bem como, o diálogo e articulação 

estabelecidos entre professores e professoras, estagiárias e a 

pesquisadora ocorreu ao longo de um ano (de maio de 2011 a 

junho de 2012) de trabalho para a Educação Física escolar no 

Ensino Fundamental junto à prefeitura municipal de Bauru/SP.  

Este trabalho foi marcado por dezesseis reuniões, ora por 

convocações da própria Secretaria de Educação, ora por convite, 

envolvendo 90% do corpo docente (n=18). As reuniões com 

convocação foram 6, tendo a duração de 4 horas cada. Já as 

reuniões por convite totalizaram 10, com a duração de 2 horas 

cada. Estas reuniões foram iniciadas pela apresentação e 

discussão do que os professores vinham desenvolvendo em suas 

escolas, posteriormente o debate incorporou a participação dos 

alunos nas atividades que os docentes realizavam, mais a frente a 

questão do conjunto de conteúdos que era ministrado em aula 

ganhou relevo no processo. Daí para frente às discussões sobre a 

organização dos conteúdos em eixos, os tempos pedagogicamente 

necessários para as aprendizagens dos alunos, recursos utilizados 

pelos professores para ensinar, a necessidade da presença da 

dimensão conceitual e atitudinal dos conteúdos, alimentaram o 

cenário das reflexões em prol desta proposição curricular. 

  

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

Desenvolver os conteúdos da cultura corporal de movimento, nas manifestações 
dos jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças e conhecimentos sobre e do 
corpo, contemplando saberes corporais (para praticar e para conhecer), saberes 
de ordem conceitual dos/sobre conteúdos, e um saber ser (constituição das 
atitudes, valores, hábitos, comportamentos) de forma integrada, possibilitando a 
construção do conhecimento junto ao aluno, para que o mesmo possa conhecer, 
usufruir, produzir, reproduzir e transformar o conhecimento, em benefício da 
qualidade da vida, integrando-o a sua personalidade. 
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EIXOS TEMÁTICOS 

 

Os eixos temáticos apresentam os grandes grupos de 

conhecimentos que são transformados em conteúdos a serem 

desenvolvidos pelo professor na transposição didática. 

Os eixos foram selecionados a partir das manifestações da 

cultura corporal de movimento, nos elementos dos jogos e 

brincadeiras, esportes individuais e coletivos, lutas, atividades 

gímnicas e ginásticas, atividades rítmicas e danças, e 

conhecimentos sobre/do corpo. 

Consideramos importante destacar a importância do jogo como 

meio para o desenvolvimento do conteúdo, garantindo, dessa 

forma, uma organização que possa viabilizar aos alunos os saberes 

com propriedade de conhecimentos, para que ele possa praticar o 

conteúdo ensinado em diversos contextos de sua vida, no entanto, 

esse aprofundamento da experiência prática está longe de formar 

atletas, nem almeja descobrir talentos, mas visa uma apropriação 

da prática que contemple um realizar significativo e autônomo, no 

que se refere ao saber corporal (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). 

Nesse sentido, a palavra JOGO antes dos elementos 

norteadores visa garantir que o desenvolvimento do conteúdo 

respeite o contexto escolar, com princípios de inclusão e 

participação de todos, evitando quaisquer situações de reprodução 

de práticas excludentes, ou de técnicas descontextualizadas.  

Outro fator relevante é a diversidade de conhecimento do corpo 

docente, que no viés do jogo, se disponibiliza a desenvolver o 

conteúdo de forma lúdica, não necessitando uma formação 

específica aprofundada nos elementos da cultura corporal de 

movimento. Como exemplo dessa situação podemos citar o ensino 

de lutas, pois seria quase impossível ser mestre em diversas artes 

marciais, porém, é possível desenvolver os princípios das lutas 

através de jogos, garantindo aos alunos um saber diversificado, 

principalmente para além dos jogos esportivos coletivos tradicionais,  
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isso também acontece com os outros elementos como as danças, 

as ginásticas, e os esportes e ainda os conhecimentos sobre/do 

corpo. Nesse entendimento o jogo é um facilitador do ensino e da 

aprendizagem, ou seja, um meio para desenvolver o conteúdo 

específico. Para tanto, os elementos da Cultura Corporal de 

Movimento foram fundamentados nos seguintes eixos: Jogos e 

brincadeiras, Jogos com atividades rítmicas/danças, Jogos de 

conhecimento sobre/do corpo, Jogos de lutas/lutas, Jogos de 

atividades gímnicas/ginásticas, Jogos esportivos coletivos e 

individuais/esportes coletivos e individuais. 

 

Eixo 1 - Jogos e Brincadeiras 

 

O jogo, desde suas primeiras manifestações, esteve sempre 

imerso num ambiente muito dinâmico e de constantes modificações 

quanto as suas definições, aplicações e dimensões. Darido; Souza-

Junior (2010) apontam que o jogo é patrimônio da humanidade, e 

ele se diferencia da brincadeira por possuir regras próprias que 

devem ser respeitadas para que o mesmo possa ocorrer. Apontam 

que a palavra jogo representa uma infinidade significados de acordo 

com o contexto, permitindo uma flexibilidade de regulamentações 

que o esporte não admite, os jogos podem compreender diferentes 

espaços, materiais, tempos, número de participantes, etc., podendo 

se manifestar nas formas competitiva, cooperativa ou recreativa. 

Entretanto, não é tarefa fácil diferenciar jogo e brincadeira, de 

acordo com Rangel e Darido (2005) tanto a brincadeira quanto o 

esporte são manifestações do fenômeno Jogo. O jogo é uma 

categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da 

realidade, que se manifesta que se concretiza, quando as pessoas 

fazem esporte, quando lutam, quando fazem ginásticas, ou quando 

as crianças brincam. 

Huizinga (1980) considera o jogo como algo que é anterior a 

própria civilização e que, portanto, necessita ser abordado de 
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acordo com suas relações históricas, culturais e sociais. O autor 

destaca ainda, um elemento importante do jogo, que é o seu caráter 

“não-sério”, que se refere a um estado de espírito de quem o pratica 

e não a um julgamento de valor. 

Para Brougére (1997) o jogo é caracterizado como um espaço 

social criado intencionalmente pelos participantes, no qual existe 

uma aprendizagem social e possuí uma convenção aceita por 

todos. 

Dessa forma, o jogo apresenta-se a partir daquilo que o 

participante é colocado em confronto, podendo este manipular as 

imagens e os símbolos culturalmente criados por determinada 

sociedade, e dentro da esfera lúdica, dar-lhes ou não novos 

significados e sentidos. Assim, nesse movimento imaginário, pode 

se submeter ao jogo sendo exposto a ele ou criar formas e jogar. O 

entendimento de jogo ocorre na forma lúdica de comunicação com o 

mundo, é uma maneira de aprender a lidar com os sentimentos que 

surgem durante sua prática. No jogo não se busca resultados, é 

improdutivo no vencer e produtivo no criar. 

Rangel e Darido (2005) mostram o jogo como uma oportunidade 

para que pratiquemos ações e relações, elencando dois estilos 

básicos de jogo: os jogos de cooperação e os jogos de competição. 

Explicam que a competição não pode ser compreendida apenas 

como algo exclusivamente negativo. Freire (2009) afirma que a 

competição é um fator fortemente presente em nossa sociedade e 

combate o costume de lidar com problemas apenas negando-o. 

Nessa perspectiva, é necessário refletir sobre a competição e em 

como ela está sendo abordada nas ações educativas, discutindo 

seus valores e implicações nesse processo, ao contrário de apenas 

negá-la.  

Existem diversas formas de classificar os jogos e brincadeiras, 

optamos por apresentar três grandes grupos, ressaltando que esses 

elementos não são institucionalizados, cabendo ao professor, 

juntamente com seus alunos, criar, recriar e transformar tais 

práticas, de acordo com os objetivos e intencionalidades no 

processo de ensino e de aprendizagem. 
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Jogos e brincadeiras populares: São jogos e brincadeiras 

antigas que foram criados, recriados, modificados e repassados de 

geração em geração através de amigos, parentes e colegas. 

Brincados nos diferentes espaços onde vivemos como quintal, rua, 

parque, casa, escola, etc., são exemplos de jogos e brincadeiras 

populares: pega-pega, queimada, esconde-esconde, pique 

bandeira, amarelinha, peteca, boca de forno, chicotinho queimado.  

A) Jogos Cooperativos: são jogos em que todos precisam 

cooperar entre si, o que significa agir em conjunto para superar um 

desafio ou alcançar uma meta para todo o grupo.  

B) Jogos Competitivos: são jogos em que existe a 

competição, ou seja, um grupo ou equipe, juntos, deve superar 

seu(s) adversário(s) e apresentar um resultado melhor no jogo. 

Nessa perspectiva, desenvolver o conteúdo jogos e brincadeiras 

nas aulas de Educação Física possibilita o ensino e o aprendizado 

de um patrimônio cultural importante para a humanidade. Estes 

conteúdos desenvolvem nos alunos a criticidade, criatividade e a 

autonomia de recriar jogos, de inventá-los e reinventá-los. Os jogos 

e brincadeiras como conteúdos escolares nutrem certa facilidade 

para o seu desenvolvimento, pois não são desconhecidos da 

criança, uma vez que a maioria já participou de diferentes jogos e 

brincadeiras, não exigem espaços ou materiais sofisticados, são 

divertidos e prazerosos para seus participantes.  

 

Eixo 2 - Jogos e Conhecimento do/sobre o Corpo 

 

Um dos objetivos da Educação Física no Ensino Fundamental, 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2001), é conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e 

adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da 

qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua 

saúde e à saúde coletiva.  

Segundo González e Schwengber (2012) o conhecimento sobre 

o corpo é um tema estruturador que tem como função sensibilizar a 

criança a se diferenciar corporalmente dos outros e respeitar as 

diferenças, tendo como principal referência a noção de corpo 

próprio, construída a partir da percepção de si. 
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Para Betti (1992), a Educação Física deve ir além de executar o 

gesto motor. Assim, não basta correr ao redor da quadra; é preciso 

saber por que se está correndo, como correr, quais os benefícios 

que advém da corrida, qual intensidade, frequência e duração são 

recomendáveis, entre outros aspectos. Neste sentido, 

 

 

[...] O corpo é compreendido como um organismo integrado e 

não como um amontoado de “partes” e “aparelhos”, como um 

corpo vivo, que interage com o meio físico e cultural, que 

sente dor, prazer, alegria, medo, etc. Para se conhecer o 

corpo abordam-se os conhecimentos anatômicos, fisiológicos, 

biomecânicos e bioquímicos que capacitam a análise crítica 

dos programas de atividade física e o estabelecimento de 

critérios para julgamento, escolha e realização que regulem as 

próprias atividades corporais saudáveis, seja no trabalho ou 

no lazer. [...]. (BRASIL, 2001, p. 46). 

 

 

A partir disso, espera-se que as aulas de Educação Física 

escolar promovam atividades que estimulem os diferentes aspectos 

do conhecimento sobre o corpo como: o esquema corporal (postura, 

respiração), a lateralidade (sentir as várias dimensões do corpo, 

observando sua localização), a direcionalidade (direita, esquerda, 

em cima, em baixo, dentro, fora, frente, atrás), a noção espaço-

temporal, o equilíbrio, a coordenação, a tonicidade, percepção 

temporal (duração, velocidade, intervalos, ritmos), como formas de 

contribuir psicomotoramente em desenvolvimentos posteriores.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) propõem ainda 

que se abordem os conhecimentos sobre anatomia (ósseo-

muscular) e os conhecimentos fisiológicos (frequência cardíaca, 

queima de calorias, sistema cardiorrespiratório, massa muscular, 

capacidades físicas, emagrecimento, por exemplo). A escolha de 

cada conteúdo dentro do eixo conhecimentos sobre o corpo deve se 

adequar a cada etapa da escolaridade e dependerá do nível de 

compreensão, das  
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experiências e dos conhecimentos já apropriados pelos alunos, bem 

como das suas características individuais. 

 

Eixo 3 - Jogos Esportivos/Esportes Coletivos e Individuais 

 

O esporte tem se constituído como uma das manifestações 

culturais mais difundidas em todo o mundo, e mesmo sem praticá-lo 

nos envolvemos com ele de alguma forma. Por esse aspecto, o 

esporte é um fenômeno social plural que pode ocorrer em diversos 

contextos de práticas, com diferentes níveis de exigência, bem 

como diferentes sentidos e significados atribuídos por seus 

praticantes e apreciadores.  

González et al. (2014) salientam que a perspectiva cultural 

permite entender os esportes como construções históricas, 

considerando a movimentalidade e corporeidade. Assim, na 

Educação Física escolar, é importante considerar que os alunos 

trazem suas experiências, que são carregadas de expressões 

concretas e históricas e, nesse contexto, as práticas devem 

compreender o corpo e o movimento, assim como as relações com 

o contexto. No entanto, não podemos reproduzir o esporte do 

mesmo modo de como ele figura nas mídias, e nem mesmo 

podemos negar essa configuração.  

Assim, o esporte na Educação Física escolar não deve ser 

desenvolvido como esporte de treinamento, nem como 

esporte/lazer, nem como esporte escolar, mas sim, como o esporte-

conteúdo, ou seja, não se pode reproduzir os códigos próprios de 

outras instituições, carregados de valores excludentes e seletivos 

(GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). 

Sob este ponto de vista, para desenvolver o esporte como 

conteúdo é necessário considerar o desenvolvimento da 

especificidade do conhecimento que contempla, de forma integrada, 

os saberes conceituais (sobre e da prática corporal), os saberes 

corporais (o saber praticar) e os saberes atitudinais (saber ser 

nessas práticas). Ao desenvolver o conteúdo esportivo nessa 

compreensão, o esporte passa a ter um sentido e um significado no 

contexto.  
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Ressaltamos que os valores 

que são desenvolvidos com o 

desenvolvimento do conteúdo 

esportivo são relativos, assim 

como as manifestações 

contrárias ou favoráveis em 

defesa de uma natureza boa ou 

ruim para esse fenômeno. 

Segundo Parlebas (1987), o 

esporte não é nem bom nem 

ruim, ele é o que se fizer dele, 

dependendo de onde, como, 

porque e para que ele é 

realizado. Assim, o esporte pode 

gerar boas ou más 

aprendizagens, dependendo de 

como ele é desenvolvido pelo 

professor. 

Existem diferentes formas de 

classificar o esporte. Neste 

documento optamos por 

classificar apenas como: 

esportes coletivos e esportes 

individuais; cabendo ao 

professor selecionar dentro 

desse grupo os esportes que 

forem pertinentes ao seu 

contexto. Os esportes em que 

são formadas equipes para as 

disputas são chamados de 

esportes coletivos, aqueles em 

que o jogador não pode contar 

com a colaboração de 

companheiros, durante uma 

partida ou prova, são chamados 

de esportes individuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Jogos esportivos coletivos/Esportes coletivos 

 

Os jogos esportivos 

compreendem a formação de 

equipes para sua prática, seja 

uma dupla, como no vôlei de 

praia, ou em grupos maiores 

como no futebol com 11 

jogadores.  

Nesse sentido, os 

participantes vivenciam uma 

interação de cooperação com 

seus companheiros de equipe a 

fim de conquistarem o objetivo 

do jogo, ao mesmo tempo em 

que estabelecem uma relação 

de oposição com a equipe 

adversária, que também se 

organiza estratégica e 

cooperativamente. 

Nessas interações, sejam as 

de oposição ou as de 

cooperação, são desenvolvidos 

os conhecimentos: do jogo, das 

regras e regulamentos, do 

espaço destinado a partida, das 

possibilidades de ações, das 

organizações entre os 

companheiros de equipe para 

marcar           pontos,           das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz Curricular 

 

560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizações dos adversários 

para impedirem o ataque, em 

defesa, por exemplo.Além 

desses conhecimentos do jogo, 

que são conceituais, práticos, 

técnicos, táticos e atitudinais, 

existem os conhecimentos sobre 

o jogo. Esse conhecimento 

desenvolve um saber do 

contexto, abrangendo, por 

exemplo, o histórico da 

modalidade, o desenvolvimento 

social, entre outros aspectos 

pertinentes que possam ser 

discutidos e relacionados ao 

conteúdo. Esse conhecimento 

sobre a prática possibilita a 

reflexão crítica do 

desenvolvimento do esporte na 

escola, no bairro, na cidade, no 

país e no mundo, promovendo 

um conhecimento além da 

prática, mas não desvinculada 

da experimentação corporal que 

deve estar sempre presente nas 

aulas. 

Dentre os esportes coletivos, 

temos como exemplo: futsal, 

handebol, voleibol, basquetebol, 

rúgbi, hóquei, futebol, futebol 

americano, tênis em duplas, 

ginástica rítmica por equipes, 

nado sincronizado, etc.  

É possível observar que 

nesses esportes o desempenho 

dos participantes em uma 

partida ou prova depende da 

colaboração de todos os 

membros da equipe, podendo 

ocorrer de um jogador se 

destacar mais do que os outros 

em uma equipe, mas ele não 

consegue fazer isso sem contar 

com a ajuda dos companheiros. 

Essa característica faz com que 

estas práticas sejam 

consideradas coletivas, ou seja, 

são práticas de colaboração e 

cooperação entre os 

companheiros. Ainda que o 

futebol e o nado sincronizado, 

por exemplo, tenham 

características bem distintas 

entre si, não se pode dizer que 

um é coletivo e o outro 

individual, pois a dinâmica de 

ambos exige a colaboração 

entre companheiros de uma 

mesma equipe para que uma 

partida ou prova se realize, 

portanto, são “bem” coletivos 

(GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). 

Como são esportes, denotam 

a competição, que é 

estabelecida na relação de 

oposição em relação aos 

adversários, mesmo que não 

tenham o contato ou interação 

direta com os mesmos, como é 

caso do nado sincronizado. 
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Entretanto, existem esportes que possuem algumas provas (ou 

modalidades) coletivas e outras individuais, um exemplo disso é o 

atletismo, que possui a corrida dos 4x100 metros (coletiva) e a 

prova dos 800 metros rasos (individual), assim como o tênis, que 

tem a modalidade de duplas (coletiva) e simples (individual). Além 

desses, há outros tantos casos parecidos no mundo dos esportes, 

que quando analisados solicitam nossa atenção para as diferentes 

formas de competir (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). 

 

B) Jogos esportivos individuais/Esportes individuais 

 

Os jogos esportivos individuais possuem características próprias 

que os distinguem de outras práticas corporais. De forma geral, 

nesses jogos, a ação individual determina o sucesso ou fracasso na 

realização da tarefa, o que proporciona ao aluno o 

autoconhecimento de suas potencialidades, limitações, e também 

de uma melhor percepção do impacto da aprendizagem no 

resultado deste processo. 

O protagonismo a todos, proporcionado por esses jogos ou 

atividades, é singular a outras práticas corporais, o que torna 

modalidades desta natureza uma importante ferramenta para o 

professor de Educação Física. 

Fazem parte desse eixo atividades, por exemplo: a maioria das 

provas de atletismo (lançamento de dardo, arremesso de peso, 

salto em distancia, salto em altura, corrida de 100m, etc.), as 

modalidades de ginásticas individuais (argolas, salto sobre o cavalo, 

solo, ginástica rítmica individual, etc.), alpinismo, entre outras.  

É importante destacar que nesses esportes não há interação 

direta com o adversário, o que caracteriza um tipo de 

aprendizagem, ou seja, nessas práticas não ocorre a interação 

direta de oposição, apesar dela existir. Em outras palavras, as 

ações dos adversários não interferem diretamente, e 

consequentemente não há a imprevisibilidade de ações gerando 

novas ações.  

Em contrapartida, destacamos os esportes e jogos 

essencialmente sociomotrizes, como os jogos de rebater   (tênis  de  
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mesa, peteca), os jogos de lutas, 

o tênis de mesa, o sumô, por 

exemplo. Essas atividades se 

diferenciam pela presença do 

oponente que agrega, 

principalmente, a tomada de 

decisão e antecipações para a 

realização da tarefa, ou seja, a 

ação do oponente tem 

interferência direta, gerando 

uma imprevisibilidade de ações 

que devem ser pensadas e 

executadas a partir da ação do 

adversário e vice-versa. 

Destacamos ainda alguns 

jogos que historicamente vem 

sendo desenvolvidos nas aulas 

de Educação Física como os 

jogos de tabuleiro (xadrez, 

damas, trilha, etc). Esses jogos 

se diferem dos demais por não 

terem o movimento. No entanto, 

sua importância no ambiente 

escolar é destacada por diversos 

autores que assinalam, 

principalmente, o 

desenvolvimento da capacidade 

de concentração e do raciocínio 

lógico que refletem em inúmeros 

benefícios para o aluno. 

É importante sinalizar que o 

conhecimento sobre as 

características dos esportes é de 

extrema importância para o seu 

desenvolvimento no âmbito 

escolar, primeiramente para que 

o ensino seja pautado nas 

características do esporte 

desenvolvido, ou seja, se é um 

esporte coletivo com interação 

direta do adversário, não faz 

sentido desenvolver atividades 

individuais e sem presença 

direta de adversário, já que essa 

característica desenvolve um 

tipo de conhecimento que é a 

tomada de decisão individual e 

coletiva, frente à 

imprevisibilidade que o jogo 

proporciona. Em contrapartida, 

nos esportes individuais, é 

importante que sejam realizadas 

atividades em que o aluno se 

confronte, ou seja, que ele 

reconheça seus limites e 

principalmente suas 

potencialidades, desenvolvendo 

outros tipos de aprendizados, 

que só essas práticas podem 

proporcionar, como a superação 

dos próprios limites, a confiança, 

a segurança em si mesmo. 

Por isso, entendemos que os 

jogos esportivos coletivos e 

individuais são fundamentais 

nas aulas de Educação Física e 

no currículo escolar, quando 

consideramos o processo de 

apropriação da cultura corporal 

de movimento. 



Matriz Curricular  

563 

 

Eixo 4 – Jogos com Atividades Ritmicas e Danças/Danças 

 

A dança é um fenômeno no qual seus elementos se relacionam 

sinteticamente, podendo ser definida nos seguintes contextos: a 

dança é a concretização e a relação do ser humano consigo e com 

seus semelhantes, com a natureza e com os seus deuses, 

exteriorização expressiva das emoções, ideias, e concepções 

através de símbolos corporais. Entendemos que tais aspectos 

desencadeiam uma representação corpórea que transmite uma 

ideia consciente que representa e encerra a significação de outra 

inconsciente, na qual a efetivação dos movimentos emergem em 

um tempo, ritmo e espaço. A dança é expressão e comunicação, 

arte e educação; é veículo de interação entre aspectos fisiológicos, 

psicológicos, intelectuais e emocionais (RANGEL, 2002). 

Considerando que a dança é uma das mais antigas formas de 

manifestação da expressão corporal, ela surgiu e se desenvolveu 

na medida em que o ser humano sentiu a necessidade de se 

comunicar e se expressar, tornando-se mais complexa, praticada 

por grupos organizados, com estudo específico, transformando-se 

em manifestação estética e artística, formalizada através de regras 

disciplinares (MENDES, 1986; ZONTA, 1994; CAMINADA, 1999; 

GASPARI, 2004). 

Marques (1997) aponta que existem diferentes modalidades de 

dança em nossa sociedade, e que podemos tê-las como parâmetros 

para uma escolha diversificada e completa dos conteúdos escolares 

para a dança. Essas modalidades vão desde a dança voltada ao 

lazer, como coreografias, danças de salão, danças das casas 

noturnas, dança de rituais e as danças teatrais ou artísticas (balé, 

dança moderna, etc), porém esclarece que algumas dessas 

modalidades se sobrepõem, como o carnaval que tanto pode ser 

visto como um ritual ou um espetáculo artístico. Segundo Faro 

(1987), Rangel (2002) e Gaspari (2004), as danças podem ser 

organizadas e exemplificadas da seguinte forma: 1) Danças étnicas: 

manifestações expressivas divinas e religiosas, identificando uma 

nação ou região, como exemplo: a tarantela (Itália), o tango 

(Argentina), a dança do  ventre  (oriente).  Atualmente  passam  por  
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uma redefinição para 

espetáculo, obtendo um cunho 

artístico e desenvolvimento 

técnico apurado. 2) Danças 

folclóricas: abordam as tradições 

e costumes de determinados 

povos ou regiões e, na maioria, 

são executadas na coletividade, 

como as danças dos 

camponeses festejando ora uma 

boa colheita, atualmente a 

“quadrilha”, as “rancheirinhas”, 

entre outras danças de variadas 

regiões com suas próprias 

histórias. 3) Danças de salão ou 

sociais: surgiram nas aldeias e 

passaram a ser realizadas nos 

salões da nobreza real, com 

caráter de divertimento, como as 

sarabandas, polcas e marzukas, 

e atualmente as danças dos 

bailes e das festas como o 

“funk”, o “axé”, “o pagode”, o 

“forró”, que são denominadas 

pelos próprios gêneros musicais. 

4) Dança Teatral ou Artística: É 

a dança espetáculo, com técnica 

e terminologia específica, como 

o balé clássico, dança moderna, 

sapateado, jazz, dança – teatro 

e muitas outras. 

Com a intenção de identificar 

os conteúdos específicos da 

dança, buscando uma 

especificidade inerente a todas 

elas, e assim construir uma 

possível sistematização de 

ensino na escola, Gaspari 

(2005) chamou de “elementos 

da dança”, aqueles que, pela 

criação e reprodução 

coreográfica, podem possibilitar 

ao aluno conhecer e 

desenvolver: as qualidades do 

movimento expressivo 

(leve/pesado, forte/fraco, 

rápido/lento, fluido/interrompido, 

dentre outros); os elementos 

estéticos contidos na dança (as 

sensações que podem se 

relacionar aos sentidos – visão, 

olfato, audição, paladar e tato); 

os conhecimentos sobre o corpo 

(anatomia, fisiologia, 

biomecânica, psicologia, 

filosofia, sociologia); os 

elementos rítmicos individuais, 

grupais, da natureza e do 

cotidiano urbano ou rural. 

Nesse sentido, a dança se 

insere no contexto da Educação 

Física por fazer parte da cultura 

corporal de movimento 

historicamente construída e por 

ser uma das mais antigas 

formas de linguagem e 

expressão do ser humano. 

Assim, o corpo em movimento 

na dança é o corpo em 

movimento criativo, com 

consciência e conhecimento de 

si, que vai além da mecânica, 
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pois com a intenção, a energia 

ou a fluência ele se transforma 

em gesto, caracterizando-a 

como uma forma de 

comunicação em que o indivíduo 

se expressa, conversa, desenha, 

pinta, escreve, ama, se diverte 

prazerosamente com o que está 

fazendo ou reproduzindo 

(GASPARI, 2005). 

A dança inserida nas aulas de 

Educação Física escolar 

consiste em educar os alunos 

para a cidadania plena, ou seja, 

explorar suas capacidades de 

comunicação, verbal ou não 

verbal, levando-o a conhecer, 

valorizar e experimentar as 

manifestações rítmicas e 

expressivas não somente 

estrangeiras, mas da sua própria 

cultura, que é fruto da cultura 

dos povos que possuem suas 

raízes no Brasil (os índios), das 

danças trazidas pelos africanos 

na colonização e da cultura 

trazida pelos imigrantes 

(portugueses, espanhóis, 

holandeses, alemães, italianos 

japoneses e outras nações) 

quando aqui se instalaram 

(BARRETO, 2004; GASPARI, 

2005).  

Gaspari (2005) salienta que é 

importante a sistematização e 

apropriação crítica, consciente e 

transformadora dos conteúdos 

específicos da dança, não só 

reproduzir, mas também, 

instrumentalizar e construir 

conhecimento em/através da 

dança, pois ela é a forma de 

conhecimento, elemento 

essencial para a educação do 

ser social, cabendo ao professor 

determiná-la, assim como os 

conteúdos, segundo os objetivos 

propostos, considerando sempre 

o contexto dos alunos. 

Portanto, Silva e Schwartz 

(2000) apontam que o valor 

educacional da dança na escola, 

vai além do domínio técnico, 

promovendo também a 

expressão, a sensibilidade e a 

criatividade. O professor deve 

viabilizar estes conteúdos 

inferindo e motivando a 

participação efetiva e 

significativa de todos, 

adequando as habilidades para 

definir objetivos reais de 

aprendizagem, visando um 

desenvolvimento gradual e 

progressivo conforme são 

desenvolvidas as 

potencialidades.  

Dessa forma, Lima; Frota 

(2007) reforçam que a dança 

tem inúmeras possibilidades nas 

aulas de Educação Física e 

atende     aos     mais    diversos  
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objetivos. O eixo jogos com danças e atividades rítmicas/dança, 

incluídos nos conteúdos curriculares, pode contribuir em muito na 

formação e desenvolvimento integral de nossas crianças. 

 

Eixo 5 – Jogos e Lutas/Lutas 

 

As lutas ou as artes marciais eram praticadas com o objetivo 

guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida 

bastante significativo. As raízes orientais foram se disseminando, 

ora pela necessidade de luta pela sobrevivência ou para a “defesa 

pessoal”, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como 

própria filosofia de vida (CARRERO, 2005). 

Nesse sentido, as lutas são práticas corporais historicamente 

criadas pelos seres humanos, ricas em sentidos e significados, haja 

vista o número de praticantes, expectadores, consumidores e 

interessados nas mais diversas modalidades de lutas e artes 

marciais existentes. Assim, existe um contexto rico e diversificado 

com relação às lutas na sociedade, gerando novos desdobramentos 

em relação ao que se entende por lutas, bem como seus valores, 

normas de conduta e representatividade social, razão pela qual 

merecem uma discussão apropriada e um tratamento pedagógico 

adequado nos mais diversos contextos educativos (RUFFINO; 

DARIDO, 2013). 

De acordo com Brasil (1998), nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs –, a luta pode ser conceituada como jogo de 

oposição, no qual os alunos podem se utilizar de técnicas e 

estratégias para vencer seu oponente, desde que, sejam seguidos 

os princípios de inclusão e diversidade de movimento e, 

principalmente, a cultura dos alunos, atendendo assim, suas 

necessidades.  

De acordo com Ruffino e Darido (2013), uma das principais 

estratégias que podem ser utilizadas são os jogos e brincadeiras 

relacionados às lutas, que apresentam grande potencial 
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pedagógico, além de serem 

atrativos e significativos aos 

estudantes. São exemplos de 

jogos de lutas: cabo de guerra, 

braço de ferro, luta de galinhas, 

mini-sumô, etc. 

Como parte da cultura 

humana, as lutas representam, 

também, um meio eficaz de 

educação, contemplando 

conhecimento sobre o respeito 

às regras e aos oponentes, à 

hierarquia e à disciplina, 

valorizando a preservação da 

saúde física e mental de seus 

praticantes. As lutas, assim 

como os demais conteúdos da 

educação física, devem ser 

abordadas na escola de forma 

reflexiva, direcionada a 

propósitos mais abrangentes do 

que somente desenvolver 

capacidades e potencialidades 

físicas (SOUZA JUNIOR; 

SANTOS, 2010). 

Carreiro (2005) indica como 

possibilidade pedagógica para o 

conteúdo de lutas, a discussão 

dos conceitos 

(equilíbrio/desequilíbrio, 

imobilizações, história e outros), 

procedimentos (aprendizagem 

dos movimentos) e atitudes 

(respeito ao próximo, formação 

de caráter, dentre outras). 

Independentemente do tipo de 

luta abordada, o professor de 

Educação Física, a partir de sua 

formação pedagógica, reúne 

competências e habilidades para 

inserir em suas aulas alguns 

elementos das lutas como 

possibilidade de formação 

integral do aluno.  

No entanto, a função da 

escola não é formar atletas, 

muito menos lutadores ou 

competidores de determinada 

modalidade, e sim formar o 

cidadão que se apropriará da 

cultura corporal em suas 

diferentes formas de 

manifestação, visando à 

formação de pessoas éticas e 

autônomas. Portanto, a 

importância das lutas na escola 

vai além da simples apropriação 

ou execução de golpes, 

movimentos e gestos técnicos 

considerados corretos e 

destituídos de significado para 

os alunos. Ensinar as lutas é 

muito mais do que ensinar os 

alunos a submeterem seus 

companheiros por meio de 

golpes ou movimentos de 

oposição, mas sim de ampliar a 

visão sobre elas, possibilitando a 

aquisição de novos olhares a 

respeito dessa temática. Assim, 

é importante que os alunos 

compreendam                        as  
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especificidades das lutas: sua organização e lógica interna; aquilo 

que todas as modalidades têm em comum; as principais ações 

táticas relacionadas às lutas; suas dinâmicas de ação; alguns 

aspectos conceituais referentes a sua história, incluindo regras, 

diretrizes, valores e atitudes envolvidos nas lutas (RUFFINO; 

DARIDO, 2013). 

Nessa perspectiva, é importante o desenvolvimento do conteúdo 

lutas na escola, ampliando o rol de conhecimentos no ensino 

formal, contribuindo, assim, para a valorização das lutas nas aulas 

de educação física. Para tanto, é importante abordar esse conteúdo 

de maneira mais lúdica, e assim promover vivências significativas 

nas quais os alunos se apropriem criticamente desses conteúdos, 

sendo capazes de absorvê-los, transformá-los e ressignificá-los. 

 

Eixo 6 – Jogos e Atividades Gimnicas/Ginásticas 

 

A ginástica se configura como uma das mais antigas formas de 

exercitação, atendendo, desde a antiguidade, a diferentes objetivos 

em distintas épocas e sociedades. Schiavon (2003, p.7), afirma que, 

“[...] herdeira das peripécias do circo, da arte e da alegria, 

incorporou também ao longo da história os avanços da 

biomecânica, da ciência e deu origem às formas sistematizadas de 

movimentos até a sua desportivização”, apresentando atualmente 

beleza plástica, estética e harmônica de movimentos.  

Com o desenvolvimento da ginástica ao longo da história, em 

diferentes contextos, ela acumulou saberes e conhecimentos 

ímpares e que, desenvolvidos adequadamente, podem contribuir 

com a formação dos alunos (COLETIVO DE AUTORES, 1992).  

Schiavon (2003) afirma que as modalidades gímnicas na escola 

devem estar ligadas às propostas e princípios educacionais com 

vivências diversificadas e sem fins competitivos, indo além do 

“saber fazer” (prática), percebendo os conhecimentos construídos a 

partir das manifestações humanas e seus contextos e, portanto, ser 

vivenciados, apropriados e reinventados pelos autores/atores 

sociais da escola. A ginástica deve ser concebida como um saber 

produzido historicamente pela humanidade, necessitando ser 
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ensinada na escola para que os alunos possam se apropriar dela 

(CESÁRIO; PEREIRA, 2007). 

As atividades gímnicas foram aqui elencadas partindo das 

manifestações de ginásticas. Etimologicamente, a palavra ginástica 

vem do grego gymnastiké – arte ou ato de exercitar o corpo para 

deixá-lo forte e ágil. O termo gymnós (sem vestes, despido, nu) 

associa exercício físico à nudez do ser humano para que, desse 

modo, este se aproxime da sua essência (SÃO PAULO, 2009). 

É possível compreender a ginástica como forma de trabalho 

corporal, realizado em espaço fechado, ao ar livre, na água, com ou 

sem aparelhos e materiais, com ou sem utilização de música, 

proporcionando experiências corporais que visam à conscientização 

do próprio corpo, suas possibilidades de movimentos ritmados, 

alegres, expressivos, com variações dinâmicas, geral e localizados 

(VIEIRA, 2013). 

Considerando o espaço escolar, é importante que os saberes da 

ginástica, ao serem trabalhados em aulas de educação física, 

promovam aos alunos a sua compreensão como área de 

conhecimento, em sua totalidade, superando a fragmentação 

estabelecida por rótulos como: ginástica rítmica; ginástica artística; 

step; body pump; body atack; body combat; jump; entre outros e 

buscando compreender as características, princípios, objetivos, 

técnicas de movimentos, próprios da ginástica. Ao longo da história, 

a ginástica tem sido direcionada para atingir diversos objetivos, 

ampliando as possibilidades de sua utilização. Encontramos cinco 

campos de atuação: ginásticas fisioterápicas; ginásticas de 

condicionamento físico; ginásticas de conscientização corporal; 

ginásticas de competição; ginásticas demonstração (GONZÁLEZ, 

2014). 

Nessa perspectiva, a ginástica presente no currículo de 

Educação Física escolar é um conteúdo muito importante, pois 

possibilita a construção do conhecimento, contribuindo com o 

processo de formação integral dos alunos. 
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CICLOS DO CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A divisão por ciclos foi utilizada como estratégia pedagógica 

em virtude dos professores entenderem que as necessidades e 

expectativas dos alunos nas faixas etárias correspondentes a cada 

ciclo estavam muito próximas. Tal proposição estabelece um 

objetivo com características mais flexíveis, oferecendo mais tempo 

e arranjos, tanto da parte do professor quanto do aluno, para a 

consecução das metas definidas. Nesse sentido, segue os 

elementos que caracterizam o que denominamos por “orientações 

curriculares”. 

  

CICLO I - 1os, 2os e 3os anos (alunos de 6 a 8 anos de idade) 

OBJETIVO GERAL DO CICLO I 

Experimentação variada dos conteúdos da Educação Física por parte dos 
alunos e iniciação à sistematização do conhecimento escolar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CICLO I 

 Resgatar e valorizar as experiências motoras vividas pela criança fora da 
escola; 

 Possibilitar que o aluno tenha uma experimentação motora diversificada no 
âmbito das práticas corporais e que comece a estabelecer as primeiras 
identificações entre os diferentes eixos da mesma; 

 Conhecer e exercitar as reflexões iniciais acerca de cada movimento, tanto 
nos aspectos da aprendizagem social quanto dos conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ciclo I o foco está em possibilitar ao aluno o maior 

número e variedade possível de experiências corporais, uma vez 

que a criança tem uma forte demanda pelo movimento na sua 

relação com o mundo e as pessoas. Essa diversificação amplia 

suas referências e possibilidades corporais, dando condições para 

que o aluno se conheça melhor (enquanto corpo e movimento) e 

comece a estabelecer as primeiras relações de abstração acerca do 
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conhecimento escolar, tanto entre os outros componentes 

curriculares quanto para a Educação Física. 

Demarcam este ciclo os seguintes conteúdos temáticos: jogos e 

brincadeiras; jogos com atividades rítmicas; jogos de atividades 

gimnicas; jogos de conhecimento sobre/do corpo; jogos de luta. 

O termo “jogos” se faz presente em todos os conteúdos 

temáticos na medida em que se pretende “rechear” as experiências 

corporais dos alunos deste ciclo com vivências que sejam nutridas 

pelo elemento lúdico. Em tal perspectiva, o lúdico deve ser o 

recurso fundamental para a construção do prazer, da inclusão, da 

diversidade, da criatividade, da sensibilidade. Como escreve 

Snyders (1988) em sua obra “A alegria na escola”, não se trata de 

uma alegria despropositada ou do não fazer nada, mas da alegria 

de superar o desafio, de ir além, de descobrir-se fazendo coisas que 

antes lhe parecia impossível de serem feitas. 
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO CICLO I - 1os, 2os e 3os anos 

Introdução 
VALORIZAÇÃO DAS VIVÊNCIAS E DAS REFLEXÕES INICIAIS SOBRE AS 
PRÁTICAS CORPORAIS 

Objetivo 

geral do 

componente 

curricular 

- Resgatar e valorizar as experiências motoras vividas pela criança fora da 
escola 
- Possibilitar que o aluno tenha uma experimentação motora diversificada no 
âmbito das práticas corporais e que comece a estabelecer as 1° 
identificações entre os diferentes eixos da mesma. 
- Conhecer e exercitar as reflexões iniciais acerca de cada movimento tanto 
nos aspectos da aprendizagem social quanto dos conceitos. 

 

 

Temas e 

sub-temas 

(Conteúdos) 

 

1º ano 

(3 aulas por 

semana) 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

1 semana para 
cada eixo 

 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 
 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

1 semana para 
cada eixo 

 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 
 
Jogos de luta 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
Jogos e 
brincadeiras 

1 semana para 
cada eixo 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de luta 

1 semana para 
cada eixo 

 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de luta 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 
 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
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2º ano 

(1 aula por 

semana) 

3 semanas 

para cada eixo 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

3 semanas para 

cada eixo 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

3 semanas para 

cada eixo 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 

3 semanas para 

cada eixo 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
 
 
 

 

3º ano 

(1 aula por 

semana) 

3 semanas 

para cada eixo 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

3 semanas para 

cada eixo  
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos com 
atividades 
rítmicas 
 
Jogos de 
conhecimento 
sobre/do corpo 

3 semanas para 

cada eixo 
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 

3 semanas para 

cada eixo  
 
Jogos e 
brincadeiras 
 
Jogos de luta 
 
Jogos de 
atividades 
gímnicas 
 
 

 

Estratégias 

- Jogos diversos 
- Desenhos feitos pelos alunos 
- Estabelecer “combinados” quanto ao revezamento das lideranças em aulas 

e nas escolhas de equipes, bem como, no respeito às regras de 
convivência e dinâmicas das aulas 

- Envolver os alunos no auxílio da organização e andamento das aulas 
- Aulas historiadas 
- Atividades em grandes grupos, pequenos grupos e individuais 
- Vídeos (desenhos, filmes curtos) 
- Datashow 
- Rodas de conversa, sobretudo, para iniciar e finalizar as aulas, bem como, 

para discutir um problema emergencial 
- Primeiras pesquisas (familiares, amigos, internet) 
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Avaliações - Observação do desenvolvimento e ampliação das experiências motoras 
- Participação nas aulas 
- Atitudes e comportamentos  
- Rodas de conversas 
- Registros 
- Auto-avaliação 
- Primeiras pesquisas 
- Trabalhos escritos individuais 
- Apresentação de trabalhos 

 

CICLO I - 4os, 5os e 6os anos (alunos de 9 a 11 anos de idade) 

OBJETIVO GERAL DO CICLO II 

Ciclo de identificação dos conteúdos da Educação Física escolar por parte dos 
alunos e ampliação da sistematização do conhecimento escolar 

OBJETIVO ESPECÍFICO DO CICLO II 

 Articular o que a criança aprende na escola com que vive fora dela; 

 Iniciar a relação entre as práticas corporais não institucionalizadas e as 
institucionalizadas; 

 Estabelecer as relações de semelhança entre as diversas práticas corporais 
de um mesmo eixo; 

 Identificar as estruturas e dinâmicas comuns de cada eixo; 

 Refletir sobre as lógicas externas de cada eixo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ciclo II a lógica empreendida está assentada na ideia de que 

é preciso partir do todo para as partes e não o contrário. Neste 

sentido, devemos romper a tradição do ensino da Educação Física, 

sobretudo nos esportes, marcado pelos fundamentos técnicos e 

táticos para depois propor o jogo. A proposta aqui é que iniciemos o 

ensino do jogo, de modo simples, porém, com sua ideia de 

totalidade.  

Demarcam este ciclo os seguintes conteúdos temáticos: jogos e 

brincadeiras; jogos esportivos coletivos; jogos esportivos individuais; 

atividades rítmicas e danças; atividades gímnicas; lutas; 

conhecimento sobre/do corpo. 
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Embora o termo “jogos” 

permaneça na composição dos 

conteúdos temáticos 

denominados jogos e 

brincadeiras populares, jogos 

esportivos coletivos e jogos 

esportivos individuais, a 

concepção se modifica em 

relação ao ciclo anterior, ou seja, 

aqui o objetivo é permitir que os 

alunos aprendam sobre estes 

conteúdos vivenciando-os numa 

perspectiva de totalidade e não 

das partes. Deste modo, 

interessa mais ao professor 

avaliar se o aluno, ao jogar um 

jogo esportivo coletivo da família 

do basquete, está 

compreendendo mais qual seu 

papel no ataque do que se ele 

está fazendo um drible 

tecnicamente adequado.  

O exemplo anterior é 

importante para entendermos a 

ideia de totalidade que estamos 

apresentando. Ao ensinarmos os 

jogos esportivos coletivos com a 

expectativa de que nossos 

alunos estabeleçam as 

identificações entre tais jogos é 

importante que reconheçamos 

suas características comuns. 

Neste sentido, de acordo com 

Parlebás (2008), as práticas 

motrizes, entendendo-as aqui 

como sinônimos dos conteúdos 

temáticos, podem ser 

classificadas a partir de três 

referências: companheiro (na 

mesma equipe), adversário (em 

confronto direto) e incerteza (o 

ambiente é instável, geralmente 

refém da natureza, e não pode 

ser controlado absolutamente 

pelo sujeito). A queimada 

tradicional, por exemplo, seria 

um jogo coletivo, com 

companheiros, adversários (em 

confronto indireto – uma vez que 

não estão em uma relação de 

corpo a corpo) e em um 

ambiente estável (uma quadra 

determinada). Já a corrida de 

orientação em grupos, seria um 

jogo coletivo, com 

companheiros, adversários em 

confronto indireto e em um 

ambiente instável (na natureza – 

sujeito a chuvas, obstáculos pelo 

caminho, como galhos de 

arvores, buracos...). O basquete, 

com esta referência, seria um 

jogo coletivo, com 

companheiros, adversários em 

confronto direto e em ambiente 

estável. 

Influenciado por esta 

concepção teórica, Gonzalez e 

Fraga (RIO GRANDE DO SUL, 

2009) apresentam uma 

subdivisão que também nos 

auxilia neste exercício de buscar  
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as identificações entre as práticas corporais presentes em cada um 

dos conteúdos temáticos. Para os autores, são denominados 

esportes coletivos de invasão aqueles nos quais uma equipe deve 

buscar o campo adversário para ficar mais próxima ao alvo e fazer o 

ponto. São exemplos destes esportes: basquete, handebol, futebol, 

rugby, futebol americano... Já os esportes com rede divisória ou 

parede de rebote são aqueles que têm o elemento rede ou parede 

como referência, separando os pontos do jogo ou os adversários. 

São exemplos destes jogos: voleibol, badminton, tênis de campo, 

tênis de mesa, squash... Há também os esportes de combate (boxe, 

judô, esgrima etc.) e os esportes de campo e taco (beisebol, 

críquete, softbol etc.). 

Articulados a estas classificações que permitirão aos alunos 

conhecer e estabelecer as identificações entre as diversas práticas 

corporais presentes num mesmo conteúdo temático (exemplo: nas 

lutas – O que são as lutas? Quais os seus princípios norteadores? 

O que são o ataque e a defesa? Quais práticas corporais podemos 

classificar como lutas? Quais lutas não são institucionalizadas e 

quais são?), ressaltamos a necessidade do desenvolvimento do 

entendimento das práticas corporais não institucionalizadas e as 

institucionalizadas. As não institucionalizadas são aquelas que não 

apresentam uma norma globalizada e, por isso, são alimentadas 

pelas dinâmicas culturais de cada região onde são praticadas. Já as 

institucionalizadas, passam necessariamente por um processo de 

padronização, o que lhes confere um modo de se estabelecer 

reconhecido por federações estaduais, nacionais e/ou 

internacionais, podendo ser olímpicas ou não. 

É no momento em que os alunos forem compreendendo estes 

cenários das identificações e das institucionalizações que 

entenderão os sentidos de cada conteúdo temático e também a 

diferença entre jogos e esportes, por exemplo. Com este 

conhecimento desenvolvido, entendemos que os alunos estarão 

prontos para aprender as especificidades de cada prática corporal, 

caracterizando a meta do ciclo seguinte. 
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO CICLO II - 4os, 5os e 6os anos 

Introdução DESENVOLVIMENTO DA NOÇÃO DE ESPECIFICIDADE DE CADA EIXO, 
CONFERINDO-LHE IDENTIDADE. (exemplo: O que é o eixo jogos? Qual a 
semelhança entre as atividades que fazemos neste eixo? E qual a diferença deste 
eixo para com o eixo lutas?) 

 

Objetivo geral 

do 

componente 

curricular 

- Articular o que a criança aprende na escola com que vive fora dela 
- Iniciar a relação entre as práticas corporais não institucionalizadas e as 
institucionalizadas. 
- Estabelecer as relações de semelhança entre as diversas práticas corporais de um 
mesmo eixo. 
- Identificar as estruturas e dinâmicas comuns de cada eixo.  
- Refletir sobre as lógicas externas de cada eixo específico. 

Temas e sub-

temas 

(conteúdos) 

 

 

4º Ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

6º Ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

1 aula por 

semana 

 
Jogos e 

brincadeiras  
(4 aulas) 

 
Jogos esportivos 

coletivos 
(4 aulas) 

1 aula por semana 
 

Jogos esportivos 
individuais  
(4 aulas) 

 
Atividades rítmicas 
e danças (4 aulas) 

1 aula por semana 
 

Jogos esportivos 
individuais e 

coletivos (4 aulas) 
 

Atividades 
gímnicas  
(4 aulas) 

1 aula por semana 
 

Jogos e 
brincadeiras  

(4 aulas) 
 

Lutas (2 aulas) 
 

Conhecimento 
sobre/do corpo  

(2 aulas) 

1 aula por 

semana 
 

Jogos esportivos 
coletivos  
(4 aulas) 

 
Lutas (4 aulas) 

 

1 aula por semana 
 

Conhecimento 
sobre/do corpo  

(4 aulas) 
 

Atividades rítmicas 
e danças (4 aulas) 

 

1 aula por semana 
 

Jogos esportivos 
individuais  
(4 aulas) 

 
Jogos e 

brincadeiras  
(4 aulas) 

1 aula por semana 
 

Atividades 
gímnicas  
(4 aulas) 

 
Jogos esportivos 

individuais e 
coletivos  
(4 aulas) 

2 aulas por 

semana 
 

Jogos e 
brincadeiras  

(8 aulas) 
 

Conhecimento 
sobre/do corpo (8 

aulas) 
 

2 aulas por 

semana 
 

Lutas (8 aulas) 
 

Atividades rítmicas 
e danças (8 aulas) 

2 aulas por 

semana 
 

Atividades 
gímnicas  
(8 aulas) 

 
Conhecimento 
sobre/do corpo  

(8 aulas) 

2 aulas por 

semana 
 

Jogos esportivos 
coletivos  
(8 aulas) 

 
Jogos esportivos 

individuais  
(8 aulas) 
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Estratégias - Jogos e atividades vivenciais diversas 
- Estabelecer “combinados” quanto ao revezamento das lideranças em aulas e nas 
escolhas de equipes, bem como, no respeito às regras de convivência e dinâmicas 
das aulas 
- Envolver os alunos no auxílio da organização e andamento das aulas 
- Atividades em grandes grupos, pequenos grupos e individuais 
- Vídeos (desenhos, filmes curtos, sites do youtube) 
- Datashow 
- Rodas de conversa, sobretudo, para iniciar e finalizar as aulas, bem como, para 
discutir um problema emergencial 
- Pesquisas 

Avaliações - Observação do desenvolvimento das experiências motoras e da identificação das 
particularidades que caracterizam os diferentes blocos de conteúdos 
- Participação nas aulas 
- Atitudes e comportamentos  
- Rodas de conversas 
- Registros 
- Auto-avaliação 
- Primeiras pesquisas 
- Trabalhos escritos individuais e em grupo 
- Apresentação de trabalhos 
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CICLO I - 7os, 8os e 9os anos (alunos de 12 a 14 anos de idade) 

OBJETIVO GERAL 

Ciclo de aprofundamento das especificidades dos conteúdos da Educação 
Física identificação dos conteúdos da Educação Física escolar por parte dos 
alunos e aprofundamento da sistematização do conhecimento escolar 

OBJETIVO ESPECÍFICO DO CICLO 

 Aprofundar a relação entre as práticas corporais não institucionalizadas e 
institucionalizadas. 

 Articular o que o adolescente aprende na escola com o que ele vive fora 
dela; 

 Identificar e aprofundar as diversas práticas corporais presentes em cada 
eixo (exemplo: eixo esportes coletivos: basquetebol, handebol, voleibol, 
futebol/futsal, rugby, badminton, hockey, etc.). 

 Refletir sobre as lógicas externas das diversas práticas corporais presentes 
em cada eixo. 

 Identificar as relações de distinção entre as práticas de um mesmo eixo, 
tanto em suas estruturas e dinâmicas quanto em suas lógicas externas. 

 

Dois princípios são fundamentais para a construção e efetivação da 

proposta curricular de Educação Física que ora se apresenta: o 

princípio da espiralidade e o princípio que nos conduz em ir do 

genérico para o específico. 

O princípio da espiralidade (SOARES et al,1992) demarca que os 

conteúdos da Educação Física podem sim ser retomados de um ciclo 

para o outro, desde que esta retomada implique em ampliação do 

nível de conhecimento anterior. Exemplo: Se os conteúdos jogos e 

brincadeiras serão retomados com os alunos do 9º. ano eles precisam 

ser desenvolvidos de um modo mais elaborado do que fora antes, no 

3º. ano. No 9º. ano, embora a experiência corporal também seja 

importante, o ensino deste conteúdo não pode ficar refém deste 

propósito. Neste sentido, é preciso ampliar este cenário de análise, 

envolvendo a vivência, as reflexões sobre os jogos e brincadeiras na 

sociedade contemporânea, a presença ou ausência deste conteúdo 

temático nas culturas jovens e adultas, dentre tantas outras 

possibilidades.  Outro  princípio  também  relevante  é  o  princípio  que  
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aponta para o ensino dos conteúdos temáticos partindo de uma 

dimensão genérica para outra mais específica. Não são poucos os 

estudiosos que vem defendendo uma perspectiva mais ampliada 

para que possamos nos relacionar com o mundo e as pessoas, com 

vista a compreendermos o outro e a nós de um modo melhor, isso 

nas mais diversas áreas como: medicina, astrofísica, biologia, 

sociologia, filosofia. Essa ideia foi extraída para pensarmos esta 

proposição curricular da Educação Física para o ensino 

fundamental na prefeitura municipal de Bauru.  

Neste princípio defendemos a perspectiva de que o aluno 

precisa, antes de se aprofundar em uma determinada prática 

corporal, conhecer de modo amplo o cenário destas práticas 

corporais. Este conhecimento amplo implica em saber que tal 

prática corporal está assentada em um determinado conteúdo 

temático, que lhe confere identidade, sentido, dinâmica. De posse 

deste conhecimento geral podemos partir para as especificidades, é 

o que estabelecemos para este 3º ciclo. 

Demarcam este ciclo os seguintes conteúdos temáticos: esportes 

coletivos; esportes individuais; jogos e brincadeiras; lutas; 

ginásticas, atividades rítmicas e danças; conhecimento sobre/do 

corpo. 

Tal demarcação, ainda que defenda a especificidade, possibilita 

adaptações dependentes das mobilizações dos alunos, dos 

professores, dos pais dos discentes, da direção, do projeto 

pedagógico da escola, da comunidade escolar como um todo, bem 

como, das estruturas físicas e materiais da escola. Por exemplo, 

nos esportes coletivos, podem estar presentes: futebol, 

basquetebol, voleibol, rugby, biribol, handebol, futebol americano, 

badminton, dentre tantos outros. 

Vale destacar, como apontando nas páginas iniciais deste texto, 

que o desenvolvimento dos conteúdos temáticos abaixo 

apresentados passa necessariamente por uma prática pedagógica 

docente comprometida com reflexões conceituais (exemplos: 

história das práticas corporais, frequência cardíaca, estética 

corporal etc.), e também das aprendizagens sociais (exemplos: 

preconceito, gênero, exclusão, corpo, respeito, violência etc.) que 

estão intrinsecamente articuladas com as experiências corporais 

que o aluno vivencia na Educação Física. 
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO CICLO III - 7os, 8os e 9os anos (alunos de 12 a 14 anos de 

idade) 

Introdução 

RECONHECIMENTO E APROFUNDAMENTO DAS PECULIARIDADES 

DAS DIVERSAS PRÁTICAS PRESENTES EM CADA EIXO. (exemplo: No 

eixo lutas está o judô. O que é o judô? Qual a característica desta prática 

corporal? Quais suas origens e histórias? Quais são seus fundamentos e 

seu funcionamento? O que esta prática corporal representa na atualidade?) 

Objetivo geral 

do 

componente 

curricular 

- Articular o que o adolescente aprende na escola com o que ele vive fora 

dela. 

- Aprofundar a relação entre as práticas corporais não institucionalizadas e 

institucionalizadas. 

- Identificar e aprofundar as diversas práticas corporais presentes em cada 

eixo (exemplo: eixo esportes coletivos: basquetebol, handebol, voleibol, 

futebol/futsal, rugby, badminton, hockey, etc.). 

- Refletir sobre as lógicas externas das diversas práticas corporais 

presentes em cada eixo. 

- Identificar as relações de distinção entre as práticas de um mesmo eixo, 

tanto em suas estruturas e dinâmicas quanto em suas lógicas externas. 

Temas e sub-

temas 

(conteúdos) 

 

7º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

2 aulas por 

semana 
 
Esportes 
coletivos (Futsal) 
 
Jogos e 
brincadeiras 
(Queimadas) 

2 aulas por 

semana 
 

Esportes 
individuais 
(Atletismo – 
corridas) 
Atividades 
rítmicas e 
danças (Hip-
Hop) 
 

2 aulas por 

semana 
 
Lutas (Capoeira) 
 
Ginásticas 
(Ginástica 
Artística) 

2 aulas por 

semana 

 
Conhecimento 
do/sobre o 
corpo (O corpo 
quando se 
submete ao 
exercício e os 
Primeiros 
socorros) 

 
Jogos e 
brincadeiras 
(Petecobol) 
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8º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Ano 

2 aulas por 

semana 
 
Esportes 
individuais 
(Atletismo – 
saltos) 
 
Lutas (Judô) 

2 aulas por 

semana 
 

Esportes 
coletivos 
(Rugby) 

 
Ginásticas 
(Ginásticas de 
academia) 

2 aulas por 

semana 
 
Conhecimentos 
sobre/do corpo 
(Anatomia e 
musculação) 
Jogos e 
brincadeiras 
(Jogos de 
tabuleiro) 

2 aulas por 

semana 
 

Atividades 
rítmicas e 
danças (forró) 

 
Esportes 
individuais e 
coletivos (Tênis 
de campo e 
Tênis de mesa) 

2 aulas por 

semana 
 
Ginásticas 
(Atividades 
circenses) 
 
Atividades 
rítmicas e danças 
(Ballet) 
 

2 aulas por 

semana 
 

Jogos e 
brincadeiras 
(Jogos 
cooperativos) 
 
Conhecimentos 
sobre/do corpo 
(O que é o 
treinamento? 
Aspectos 
nutricionais e 
exercício físico) 

2 aulas por 

semana 
 

Esportes 
individuais 
(Ciclismo) 
Lutas (Kung Fu) 
 

2 aulas por 

semana 
 
Esportes 
coletivos 
(Basquetebol) 
Atividades 
rítmicas e 
danças (Danças 
circulares) 

Estratégias - Vivências diversas de práticas corporais específicas 
- Estabelecer “combinados” quanto ao revezamento das lideranças em 
aulas e nas escolhas de equipes, bem como, no respeito às regras de 
convivência e dinâmicas das aulas 
- Envolver os alunos no processo de elaboração, organização e andamento 
das aulas 
- Atividades em grandes grupos, pequenos grupos e individuais 
- Filmes curtos, sites do youtube, blogs, revistas, jornais, livros 
- Datashow 
- Jornalzinho da Educação Física, mural, maquetes 
- Organização de eventos esportivos e artísticos 
- Rodas de conversa, sobretudo, para iniciar e finalizar as aulas, bem como, 
para discutir um problema emergencial 
 - Visitas às instituições 
- Palestras com profissionais 
- Pesquisas 
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Avaliações - Observação do desenvolvimento das experiências motoras circunscritas 
às práticas corporais específicas (exemplos: hip hop, judô, futebol de salão, 
queimada, ginásticas de academia) 
- Participação nas aulas 
- Atitudes e comportamentos  
- Rodas de conversas 
- Registros 
- Auto-avaliação 
- Pesquisas 
- Trabalhos escritos em grupo 
- Apresentação de seminários 
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ANEXO I: QUADRO DE SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS DOCENTES 

DO CICLO I  (1os, 2os e 3os anos) 

QUADRO DE SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS DOCENTES DO 

CICLO I (1os, 2os e 3os anos) 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

Coelho na toca 
Dentro e Fora 

Paredão, paredão 1, 2, 3 
Seu mestre mandou 

Morto vivo 
Rouba o rabo do macaco 

O cachorro e seu osso 
O gato e o rato 

Telefone sem fio 

Mamãe polenta 
Batata quente em pé 

Jogo da matemática – formar grupos 
Brincadeira da estátua 
Conquista de território 

Bola ao túnel 
Bola ao corredor 

Cada macaco no seu galho 
Pega-pega sobre as linhas 

 
 
 

JOGOS DE CONHECIMENTO DO/SOBRE O CORPO 

Gato mia 
Cobra cega 

Siga o mestre 
Estátua (em duplas, trios... colocando “as 
mãos” em determinadas partes do corpo, 

seguindo as orientações do professor) 

Paredão 1, 2, 3 
Jogos com vendas para trabalhar os sentidos 

(consciência corporal) 
Músicas 

 
 
 
 
 

JOGOS ESPORTIVOS/ESPORTES COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

Perseguição (pega-pega, pega americano, 
pega congela, pega do sapinho, pega 

ameba, pega na linha, pega corrente, rio 
vermelho, mãe da rua) 

Jogos com bola (queimada, alerta, pique-
bandeira, base 4, bets/taco, fora do círculo) 

Disputas (estafetas: por tempo, por 
quantidade de objetos, por voltas, com 

inúmeras variações), carrinho de mão, corrida 
de jornais, pet-boliche) 
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JOGOS COM ATIVIDADES RITMICAS/ATIVIDADES RITMICAS DANÇAS 

Jogos de imitação 
Jogos de percussão corporal simples 

Jogos de percussão corporal com objetos 
Pega-pega com dança/ritmo 

Estátua 
Espelho 
Sombra 

Cantigas/cirandas/ 
parlendas 
Trenzinho 

Centopeia 
Cabeça, ombro, perna e pé 

Escravo de jó 
Borboletinha 

Baruca da lata 
Formiguinha 
Vivo morto 

Elaborar instrumentos musicais 
Bandinha 

 
 
 

JOGOS DE LUTAS/LUTAS 

Luta do dedão 
Luta dos agachados 

Puxar e empurrar 
Luta do desequilíbrio com apoio em uma 

perna só 
Luta da força 

Estrela 
Cabo de guerra 

Luta do galo 
Tapa no ombro 

 
 
 
 
 

JOGOS COM ATIVIDADES GIMNICAS/GINÁSTICAS 

Paredão/paredão 
Morto vivo 
Colchonete 

Cambalhotas 

Estrelinhas e rolamentos 
Siga seu mestre 

Atividades com músicas e movimentos 
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ANEXO II: QUADRO DE SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS DOCENTES 

DO CICLO II (4os, 5os e 6os anos) 

QUADRO DE SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS DOCENTES DO 

CICLO II (4os, 5os e 6os anos) 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

Acerte o alvo 
Pega-pega (com bola, mãe da rua, pega congela, 
americano) 
Jogo da memória humano 
Jockey pô humano 
Corrida do Jockey pô 
Alerta 
Queimada 

Gruda aranha 
Corrida contra a bola 
Bola numerada com 4 colunas 
Defesa 
Conhecer e criar regras para jogos 
Conceito de jogo (tipos de jogos) 
Diferenças/Semelhanças entre jogos e 
brincadeiras 

JOGOS DE CONHECIMENTO DO/SOBRE O CORPO 

Aferição da frequência cardíaca, texto conceituais 
Reconhecimento de objetos com os olhos vendados 
Atividades sensoriais (bola com guizo, chocalhos, gritos...) 
Atividades de andar, correr, saltitar (reconhecendo os limites e 
 potenciais do corpo/ andar com um pé só, na ponta dos pés, agachados...) 
Diferença entre atividade física e exercício físico 
Imagem corporal 
Consciência corporal 
Suor e hidratação no exercício físico 
Atitude saudável 
 

JOGOS COM ATIVIDADES RITMICAS/ATIVIDADES RITMICAS 

E DANÇAS 

Escravo de Jó (com perna, com outras partes do 
corpo, com objetos) 
Conceito de ritmo 
Estátuas com vários tipos de músicas ritmos 
Espelho/sombra 
Identificação do colega com gestos 
Vrum/Palma/Samurai 
Construção com passos e coreografias com 
ritmos bem marcados 

Reprodução de coreografias bem 
familiares 
Andar de várias formas nos ritmos da 
músicas 
Discussão sobre gênero x atividades 
rítmicas 
Ritmos nas diferentes situações 
cotidianas 
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JOGOS DE LUTAS/LUTAS 

Circuito de roda, atividade de estrela e sai no 
rolamento (da capoeira) 
Em dupla, de braços dados, tentar o desequilíbrio 
do oponente com o pé (do judô) 
Soco da força, movimento de chute na bola (do 
caratê) 
Agachados tentando empurrar ou puxar o outro 
(do sumô) 
Cabo de guerra 
Luta do galo/galinha 

Tapa no ombro 
Roda (pular para fora) 
Exercícios específicos (exemplo: 
rolamentos) 
Discussões sobre os movimentos 
comuns em alguns tipos de lutas 
Quais atividades podem ser 
consideradas lutas? Porquê? 
(Discussão). 
 
 

JOGOS COM ATIVIDADES GIMNICAS/GINÁSTICAS 

Atividades no colchonete e movimentos com bolas, bambolês, bastão, cordas e fitas. 
Exercícios rítmicos com bolas, cordas, arcos, fitas, sucatas (ex.: jornal), pandeiro, bastão. 
 

JOGOS ESPORTIVOS/ESPORTES COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

JOGOS ESPORTIVOS COLETIVOS: Dez passes 
com as mãos, 
Dez passes com os pés, 
Handebol zoneado, 
Câmbio, 
Futebol aos pares, 
Bobinho, 
Três toques, 

Mata-mata de lance livre 
Pique-bandeira 
 
JOGOS ESPORTIVOS INDIVIDUAIS: 
Salto em distância com corda no chão,  
Salto em altura com corda 
paralela/inclinada 
Corrida de revezamento 
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ANEXO III: QUADRO DE SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS 

DOCENTES DO CICLO III (7os, 8os e 9os anos) 

QUADRO DE SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS DOCENTES 

DO CICLO III (7os, 8os e 9os anos) 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

Handeboliche 
Dez passes numerados 
Rouba bandeira 
Queimada e suas variações 
Rede humana 
Volei  
Câmbio 

Jogos dos passes 
Criar jogos com regras mais elaboradas 
Organizar jogos e refletir sobre sua construção 
e dinâmica 
História dos jogos e brincadeiras de outras 
culturas 
Jogos e brincadeiras de ontem e de hoje 
Reflexões sobre lúdico e lazer 
 
 

JOGOS DE CONHECIMENTO DO/SOBRE O CORPO/CONHECIMENTO DO/SOBRE O 

CORPO 

Textos 
Vídeos, discussões 
Análise de imagens 
Circuitos de musculação/ 
Exercícios resistidos 
Visitas 
Palestras 
Frequência cardíaca em circuitos 

Fisiologia humana e atividade física 
Capacidades físicas 
Corpo, saúde e beleza 
Noções sobre primeiros socorros 
Anatomia e fisiologia 
Conceitos de treinamento e elaboração de um 
treino 
Distúrbios alimentares 
 
 

JOGOS COM ATIVIDADES RITMICAS/ATIVIDADES RITMICAS E DANÇAS 

Danças que estejam presentes na realidade 
dos alunos (material/vídeos) 
Danças típicas e folclóricas (catira, coco, 
xaxado, cirandas, quadrilhas...) 
Danças de salão ou sociais (forró, samba, 
tango, street dance, axé...) 
Danças artísticas (balé, jazz, sapateado...) 

Danças étnicas (africanas, indígenas e de 
outras culturas...) 
Discussão sobre gênero x dança 
Discussão sobre os benefícios de se saber 
dançar (algum tipo específico de dança) 
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JOGOS DE LUTAS/LUTAS 

Capoeira 
Caratê 
Judô 

Discussões sobre lutas x brigas 
Boxe 
 
 

JOGOS COM ATIVIDADES GIMNICAS/GINÁSTICAS 

Formação de coreografias com músicas e 
movimentos em materiais como: bolas, 
bambolês, bastão, cordas e fitas 
Ginásticas de academia (exercícios individuais 
localizados com elásticos, pesos, cordas, bolas 
– trabalhos de pesquisa – vídeos mostrando os 
diferentes tipos de ginásticas – conscientização 
sobre anabolizantes e alimentação) 

Atividades circenses (atividades de equilíbrio 
com cabo de vassoura, bolas pequenas, 
bambolês – truques de mágica) 
 
 
 
 
 
 
 

JOGOS, JOGOS ESPORTIVOS/ESPORTES COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

Futebol 
Futsal 
Voleibol 
Vôlei de Praia 
Basquetebol 
Handebol 

Tênis de mesa 
Tênis de campo 
Polo aquático 
Nado sincronizado 
Atletismo (corridas, saltos e arremessos) 
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elaboração do texto introdutório desde currículo ocorreu ainda 

em 2012 com a coordenação da Prof.ª Maria José e 

professores especialista de Geografia e professores generalistas. A 

atual versão do texto de 2012 foi mantida, sendo alterado apenas os 

objetivos e alguns temas que foram deslocados com relação aos 

bimestres e acrescentados ou retirados conforme pedido dos 

professores. Também foram realizadas pequenas correções 

pontuais no texto original.  
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A GEOGRAFIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR: BREVE 

TRAJETÓRIA 

 

Prof.ª Drª. Maria José da Silva Fernandes (FC/UNESP/Bauru)  

Professores e Professoras de Geografia das Escolas Municipais de 

Bauru 

 

A Geografia, assim como outras ciências, foi marcada por um 

processo permanente de interpretação do espaço, seu objeto maior, 

e de busca de soluções para problemas observados na sociedade, 

tendo sido marcado este processo pelas condições e necessidades 

dos diferentes momentos históricos. Desta forma, a Geografia teve 

historicamente um movimento que lhe permitiu evoluir na 

interpretação dos fenômenos espaciais. 

Ao longo dos anos, a ciência geográfica evoluiu e a interpretação 

baseada no reducionismo histórico/espacial, no determinismo e na 

linearidade dos fenômenos foi, aos poucos, sendo substituída pela 

compreensão dialética das relações, permitindo avanços 

significativos, já que a paisagem, elemento observável do espaço, 

passou a ser analisada a partir da relação entre a sociedade e a 

natureza mediada pelo trabalho humano. 

As concepções acerca da Geografia como ciência influenciaram 

“o que” e “de que forma” esta foi ensinada nas escolas. Em 

momentos marcados por uma concepção positivista, esta ciência 

traduzia-se numa disciplina que se pautava pela descrição acrítica e 

determinista da paisagem. 

Nas escolas brasileiras, a Geografia teve início no século XIX, 

inicialmente no Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, 

depois foi sendo incorporado ao currículo oficial das demais escolas 

do país. Segundo Cavalcanti (1998, p. 18), a introdução da 

disciplina no referido momento histórico teve como objetivo a 

formação de cidadãos a partir da difusão da ideologia do 

nacionalismo patriótico. Neste sentido, a autora afirma que a 
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Geografia foi caracterizada como uma disciplina voltada para a 

“transmissão de dados e informações gerais sobre os territórios do 

mundo em geral e dos países em particular”. Desta forma, 

identificamos a ideologia científica traduzir-se num ensino acrítico, 

descritivo e superficial nas escolas, fato que marcou a história da 

Geografia como disciplina.  

Os delineamentos epistemológicos da Geografia caracterizaram, 

por muitos anos, esta ciência de caráter conservador. Segundo 

Silva (1996), apesar da iminência dos temas políticos abarcados 

pela ciência geográfica, esta se caracterizou:  

 

 

Primeiro por ser uma ciência que se articulava de forma 

neutra; segundo, elucidadora de uma realidade com base 

exclusivamente nas descrições, resultando numa análise 

sempre sem vida, enfadonha. Terceiro consolidadora de uma 

visão fragmentada. Situações que creditamos também ao 

distanciamento que ocorreu entre as questões epistêmicas e 

as questões pedagógicas (SILVA, 1999, p. 107). 

 

 

Uma ciência e uma disciplina com tais características que 

desconsideravam as contradições presentes na sociedade, pouco 

contribuía para a análise crítica da organização espacial, 

favorecendo a alienação, a descrição, a memorização e a 

fragmentação analítica. Silva (1986, p. 130) afirma que essa 

concepção científica também ganhou forças na década de 1970, 

quando, durante o regime militar, foi legitimada a falar de temários 

políticos de forma despolitizada: 

 

 

Por esse motivo, os livros de Geografia, por tratarem de 

temas políticos sem a sua essência circulavam com 

desenvoltura em exaltações de realizações do Estado 

Ditatorial. Falava-se, por exemplo, das transformações das  
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paisagens da Amazônia, das novas migrações e 

assentamentos ao longo das grandiosas obras de redenção 

da região norte, mas não se falava das transformações 

geográficas em curso no campo brasileiro com o avanço do 

capitalismo monopolista em busca da terra. Ou quando esse 

tema era tratado, a análise ficava limitada ao aspecto 

fisionômico, descrição daquilo que os levantamentos 

empíricos estavam mostrando (SILVA, 1996, p. 130-131). 
 

 

A Geografia consolidou-se, assim, como uma ciência a favor do 

Estado e da manutenção do status quo. Moreira (1988) afirmou que 

esta ciência, dependendo do uso que dela se faz, poderia servir 

tanto para tornar os homens cidadãos esclarecidos como para 

aliená-los. O mesmo autor provoca nossa reflexão ao apontar que: 

 

 

Tal propriedade, que encontramos em qualquer forma de 

saber, assume na geografia significado maior. Aquele saber 

que fala do que parece o óbvio, no fundo se mostra mais 

perigoso que aquele outro de maior requinte. Já se disse que 

a geografia é um “saber terra-a-terra”, porque aquilo com que 

lida é por demais evidente. Capta-se, bastando apenas a 

percepção. Nossa percepção, todavia, não é capaz de nos 

pôr em contato com a realidade. Só nos permite o contato 

com o que ela aparenta. A percepção dá-nos um 

conhecimento empírico, que em si mesmo não é ainda 

conhecimento. Justamente porque a geografia é um saber 

apreendido pela própria vivência direta do mundo circulante, 

um saber vivido, é que pode compreendê-lo de modo mais 

imediato. Não de pronto, se o que se vê são as aparências. 

Diz o povo que “as aparências enganam”. A geografia não 

pode manter-se neste nível do conhecimento. A realidade 

esconde-se por trás da aparência, sobretudo porque possui 

forte carga ideológica. Cabe torná-la revelada (MOREIRA, 

1988, p 26). 
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Ao ficar atrelada à descrição 

e explicação superficial e 

aparente da realidade, a 

Geografia pouco contribuiu para 

a compreensão do espaço 

geográfico como resultado da 

materialidade do trabalho 

(MOREIRA, 1988), portanto, um 

espaço resultante das 

contradições da sociedade. 

Nas escolas, essa Geografia 

de base empirista e descritiva 

ficou conhecida como 

“tradicional”, perdurando por 

muitos anos não só na estrutura 

curricular, mas também nas 

práticas pedagógicas 

apresentadas pelos professores. 

De acordo com Moreira (1988), 

Silva (1996) e Cavalcanti (1998) 

essa concepção de ciência 

traduzia-se pela tentativa de 

explicação quantitativa e objetiva 

da realidade, pela ideia 

predominante de neutralidade da 

ciência e pela abordagem da 

relação homem/natureza sem 

privilegiar as relações sociais, 

abstraindo o homem das 

explicações espaciais. Pautada 

pela estruturação mecânica dos 

fatos, fenômenos e 

acontecimentos divididos em 

aspectos físicos, humanos e 

econômicos, a Geografia 

tradicional adotava como 

procedimento didático a 

memorização. 

Apenas nas décadas finais do 

século XX, é que esta 

concepção de Geografia e suas 

repercussões no currículo 

escolar começaram a perder 

força no cenário educacional 

brasileiro. Silva (1996, p. 193) 

afirma que a publicação da obra 

“Estudos de Geografia”, de 

Melhem Adas, em 1974, trouxe 

grandes contribuições para o 

debate e para “a superação 

dessa lógica de organização do 

jogo conceitual e temários dessa 

ciência”, o que, segundo o autor, 

foi favorecido pelo “calor de uma 

série de (novas) discussões que 

começaram a permear a 

realidade nacional e 

especialmente a seara 

geográfica”. 

Neste sentido, os encontros 

organizados pela Associação de 

Geógrafos do Brasil (AGB) 

também contribuíram para o 

movimento de renovação do 

ensino de Geografia, o que se 

ampliou a partir da década de 80 

com a redemocratização do 

país. Cavalcanti (1998), afirma 

que as reformulações da ciência 

geográfica enquanto “conjunto 

de reflexões mais gerais sobre 

os                            fundamentos  
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epistemológicos, ideológicos e 

políticos” levaram a alterações 

significativas no campo de 

ensino da Geografia, agregando 

a esta discussão elementos 

importantes da análise marxista 

e de suas categorias. A partir 

das discussões iniciais sobre o 

caráter ideológico da Geografia, 

passaram a ser incorporados 

elementos importantes para a 

análise dos arranjos espaciais, 

passando estes a serem 

interpretados em sua totalidade 

e de forma dialética. A nova 

Geografia proposta, 

comprometida com o papel 

transformador do professor e da 

sociedade, passou a ser 

denominada “Geografia Crítica”. 

Embora tenha levado muitos 

anos a chegar às escolas (ainda 

temos dúvidas se de fato a 

Geografia Tradicional 

desapareceu do cotidiano e da 

cultura escolar), essa nova 

perspectiva de ensino ganhou 

força nos espaços universitários 

e de discussão 

acadêmicaSegundo Cavalcanti 

(1998), a Geografia Crítica 

apresentou-se como uma nova 

possibilidade de organização do 

ensino da disciplina, já que: 

 

 

As propostas de reformulação do ensino de Geografia 

também têm em comum o fato de explicitarem as 

possibilidades da Geografia e da prática de ensino de 

cumprirem papeis politicamente voltados aos interesses das 

classes populares. Nesta perspectiva, os estudiosos alertam 

para a necessidade de se considerar o saber e a realidade do 

aluno como referência para o estudo do espaço geográfico. O 

ensino de Geografia, assim, não deve pautar pela descrição e 

enumeração de dados, priorizando apenas aqueles visíveis e 

observáveis na sua aparência (na maioria das vezes impostos 

à “memória” dos alunos, sem real interesse por parte deles). 

Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a compreensão 

do espaço geográfico na sua concretude, nas suas 

contradições (CAVACANTI, 1998, p.20). 
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Neste sentido, a Geografia apresentou avanços, pois passou a 

priorizar as relações sociais, o trabalho, a produção e a 

transformação do espaço geográfico, analisando a apropriação da 

natureza em função dos interesses sociais, portanto, numa 

sociedade capitalista, sempre desigual e contraditória. Com uma 

perspectiva crítica e política, esta ciência favoreceu a compreensão 

da “realidade que esconde-se por trás da aparência, sobretudo 

porque possui forte carga ideológica. Cabe torná-la revelada” 

(MOREIRA, 1988). Desta forma, a Geografia além de explicar o 

mundo passou a ser compreendida como ciência que contribui para 

transformá-lo. 

Nas escolas, com muitas resistências iniciais, houve 

necessidade de rearranjos do ponto de vista dos conteúdos, dos 

métodos e dos objetivos de ensino. Uma nova concepção de ciência 

implicou numa forma diferente de ensinar. Para Cavalcanti (1998, 

p.25), 

 

 

Para cumprir os objetivos do ensino de Geografia, sintetizados 

na ideia de desenvolvimento do raciocínio geográfico, é 

preciso que se selecionem e se organizem os conteúdos que 

sejam significativos e socialmente relevantes. A leitura do 

mundo do ponto de vista de sua espacialidade demanda a 

apropriação, pelos alunos, de um conjunto de instrumentos 

conceituais de interpretação e de questionamento da 

realidade socioespacial. 
 

 

Considerando-se a importância desta mudança epistemológica 

em relação à Geografia, discussões e reflexões passaram a 

permear os cursos de formação inicial e continuada de professores, 

repercutindo em alterações na organização didática da disciplina. 

Mais de um século depois de sua introdução nas escolas como 

disciplina escolar, a Geografia caminhou, mesmo que a passos 

lentos, no sentido proposto por Marx ao afirmar que “a ciência seria  
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desnecessária se toda essência coincidisse com a sua aparência” 

(Marx  apud Moreira, 1988, p. 27). 

 

O PROFESSOR E O ENSINO DE GEOGRAFIA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DE 

ENSINO 

 

Prof.ª Drª. Maria José da Silva Fernandes (FC/UNESP/Bauru) 

Professores e Professoras de Geografia das Escolas Municipais de 

Bauru 

 

Não, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito 

de caminhar (Thiago de Mello) 

 

Ser professor de Geografia é desempenhar uma tarefa 

importante na promoção da aprendizagem e no desenvolvimento de 

alunos críticos e comprometidos com a transformação do mundo 

em que vivem. Não é uma tarefa fácil. Abordar os conceitos 

próprios da disciplina – lugar, paisagem, território, natureza, 

sociedade, região (Cavalcanti, 1998) - e preparar os alunos para a 

interpretação e análise crítica da sociedade exigem grande 

comprometimento do professor. Exigem um compromisso com a 

aprendizagem significativa e com a responsabilidade social em 

relação ao papel histórico da escola. 

A Geografia ocupa um lugar privilegiado no currículo escolar e 

na formação da cidadania participativa e crítica. A partir dos 

objetivos estabelecidos e do desenvolvimento dos conteúdos 

podemos auxiliar os alunos a interpretar a realidade do mundo atual 

e nela atuar sobre o ponto de vista da espacialidade. Trabalhar com 

Geografia é criar situações favoráveis para a apreensão de 

conceitos geográficos e desenvolver conhecimentos que possam 

auxiliar na contextualização espacial dos fenômenos, das estruturas 

e dos processos, na compreensão mais profundo do mundo em que 

vivem, e na atuação mais consciente como cidadãos em escalas 

local, regional, nacional e global (CAVALCANTI, 1998). 
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Com o objetivo de superar a visão fragmentada e descritiva da 

Geografia tradicional, propomos junto aos professores da rede 

municipal de Bauru, um trabalho que privilegiou a utilização de 

diferentes recursos e procedimentos didáticos. A seleção dos 

conteúdos, definidos a partir das discussões com os pares, 

procuraram superar a visão fragmentada e mecânica da disciplina 

calcada no empirismo e na descrição acrítica dos fenômenos. 

Começando, nos anos iniciais, com os espaços próximos e 

vivenciados pelos alunos, propomos uma organização por escala, 

sendo o próximo e o distante abordados numa perspectiva dialética 

e articulada, visando suplantar o trabalho estanque em unidades de 

conteúdos. Além disso, procurou-se dar ênfase, em todos os anos, 

à cartografia escolar. Tomando como ponto de referência os 

estudos realizados por Almeida (2003 e 2011), buscamos tirar da 

cartografia o caráter de unidade fragmentada trabalhada 

tradicionalmente em apenas um ou outro momento do ensino de 

Geografia. 

Considerando que a cartografia é espinha dorsal na 

aprendizagem dos conteúdos geográficos, atribuímos às atividades 

de leitura e análise de mapas uma importância fundamental desde 

o primeiro ano, não devendo ser esta abordada em momentos 

específicos e fragmentados, mas, sim, articulada aos diferentes 

conteúdos abordados. 

Os procedimentos que foram sugeridos e discutidos privilegiam 

diferentes recursos e linguagens - mapas antigos e atuais, letras de 

músicas, gráficos, tabelas, pinturas, textos literários e jornalísticos, 

charges, histórias de vida, entre outros recursos - com o objetivo de 

promover a aquisição do conhecimento e a participação dos alunos. 

As atividades que poderão ser realizadas, em grupo ou 

individualmente, são propostas importantes para o desenvolvimento 

de conceitos nesta etapa da escolaridade. 

A articulação dos conteúdos desenvolvidos ao longo do Ensino 

Fundamental com a realidade vivenciada pelos alunos foi outra 

preocupação que tivemos durante a definição curricular.  
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Os conteúdos selecionados a partir das discussões com os 

professores e da realidade apresentada pelas escolas, possibilita o 

desenvolvimento de aprendizagens por meio de estudo de temas 

que fazem parte da realidade vivenciada pelos alunos que estão no 

Fundamental I, como também por meio de temas que abrangem 

tempos e espaço maiores.  

Importante reforça que ao trabalho com os temas próximos do 

cotidiano do aluno os articule com outras diferentes e distantes 

realidades. Embora o aluno tenha um espaço de vivência de pouca 

abrangência, este espaço sofre as influencias e interferências de 

fatos e acontecimentos que ocorrem em outros espaços e lugares. 

E por outro lado, o aluno tem contato com as realidades distantes 

por meio dos meios de comunicação de um modo geral e as 

mídias. É necessário considerar estas questões. 

Nesse sentido, o currículo que ora se apresenta é uma linha 

mestra, não uma camisa de força. Respeitamos o papel ativo do 

professor no processo ensino/aprendizagem que, assim como seus 

alunos, pode desenvolver atividade fundamental na seleção dos 

conteúdos, na definição de procedimentos e no desenvolvimento de 

um trabalho fundamentado nas necessidades específicas da escola 

e de seus sujeitos. O currículo que ora apresentamos, fruto de um 

trabalho coletivo, é, portanto, um apoio para a prática docente, que 

esperamos ser útil e enriquecedor na prática pedagógica. 

 

ALFABETIZAR O ALUNO: CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA 

PARA A INTERPRETAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

A Geografia tem um importante papel no estudo das relações 

entre a sociedade, a natureza e a constituição do espaço 

geográfico. Esta disciplina deve trabalhar com uma abordagem 

dialética que aborde as diferentes noções espaciais e temporais, 

bem como os fenômenos sociais, culturais e naturais que lhe são 

relacionados. O ensino de Geografia deve levar os alunos a 

compreenderem de forma mais ampla a sociedade em que vivem, 

possibilitando que nela interfiram de maneira crítica e propositiva. 
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No Ensino Fundamental, a Geografia deve privilegiar a aquisição 

de conhecimentos, a apropriação das categorias e conceitos 

básicos da disciplina, além da capacidade de pensar na realidade a 

partir do conhecimento geográfico, aplicando esses saberes em 

outras situações de ensino. Nesse sentido, o currículo que 

produzimos procura trabalhar com os conteúdos fundamentais da 

disciplina numa perspectiva participativa, permitindo que alunos e 

professores sintam-se sujeitos do processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, buscando desenvolver um trabalho que apresente 

sentido e significado para os professores e seus alunos, 

selecionamos intencionalmente alguns conceitos fundamentais 

relacionados a esta área do conhecimento. Com a preocupação de 

trabalhar os conceitos científicos e sua estruturação em conceitos 

escolares – conceitos científicos articulados aos conceitos 

cotidianos (Cavalcanti, 1998, p. 75), elegemos o espaço de vivência 

dos alunos como ponto de partida para a compreensão da 

apropriação e transformação do espaço pela sociedade em tempos 

distintos. 

Para Callai (1999, p. 75), “o lugar não se explica por si mesmo, 

ou melhor, os fenômenos que acontecem no município, as relações 

entre os homens, o processo de organização do espaço local não 

tem as explicações a partir do próprio local apenas”. Desta forma, é 

necessário estabelecer as ligações históricas e geográficas com os 

alunos, buscando as explicações entre diferentes escalas e tempos, 

já que é “o local onde vivemos que nos oportuniza as bases 

concretas para encaminharmos a compreensão das relações 

sociais, do acesso ao espaço para viver e das condições para 

tanto” (CALLAI, 1999, p. 75). 

A proposta que apresentamos tem como foco o conhecimento e 

a interpretação do mundo vivido na perspectiva proposta por 

Kaercher (1999) que defende a preparação dos sujeitos para a 

“leitura-entendimento do espaço geográfico”. Para este autor (p. 12) 

“a simples vivência no mundo – seja no país, estado ou na cidade – 

não nos transforma em entendedores  críticos  deste  mundo.  Tal  
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qual saber ler letras e números não nos transforma em cidadãos 

críticos”. 

Na mesma direção, Callai (1999, p. 75) afirma que ensinar 

Geografia nos anos iniciais de escolarização permite “basicamente 

ler o mundo e construir a cidadania. O conteúdo das ciências 

sociais pode ser considerado, nesta perspectiva, o pano de fundo 

que embasa todo o processo de iniciação escolar, que tem como 

fundamental a alfabetização”. 

Neste sentido, Oliveira Jr. (2011, p. 15) nos auxilia a 

compreender o papel que temos na formação e alfabetização dos 

alunos em relação ao espaço geográfico: 

 

 

A questão da Geografia escolar não é simplesmente levar até 

os alunos um conjunto de conhecimentos científico-

acadêmicos. É também realizar com eles a iniciação e o 

aprofundamento de conhecimentos relativos à “dimensão 

espacial” ou “territorial”, do mundo, conhecimentos que, em 

conjunto com aqueles relativos à “dimensão temporal”, 

possibilitam aos escolares a melhor aproximação que pode 

ser feita da “dimensão social” deste mundo no qual vivemos. 

 

 

Se muito já fizemos até aqui, mais ainda temos pela frente! 

Contribuir para a formação ampla e crítica dos alunos é, pois, papel 

a que não podemos nos furtar. 

 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

O processo de ensino/aprendizagem da Geografia na Educação Fundamental tem por objetivo 
desenvolver no aluno a compreensão do espaço geográfico como resultado da intervenção da 
sociedade em que vive, possibilitando que nela possa atuar de maneira crítica e propositiva. Deve 
privilegiar a aquisição de conhecimentos, a apropriação das categorias e conceitos básicos da 
disciplina, que permitam pensar na realidade a partir do conhecimento geográfico, aplicando 
esses saberes em outras situações de ensino. Ou seja, espera-se que ao final de um processo de 
ensino aprendizagem desenvolvido durante todo esse percurso, o aluno adquira a capacidade de 
analisar e atuar criticamente na sociedade contribuindo para que esta seja mais justa e igualitária. 
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TEMAS E CONTEÚDOS: JUSTIFICATIVAS 

 

A escolha dos conteúdos e sua organização em temas 

estruturantes foi realizada durante os encontros de discussões com 

os professores especialistas e generalistas durante o ano de 2015. 

Nesses encontros os professores, num processo de discussões e 

reflexões juntamente com os coordenadores de áreas, realizaram 

uma revisão dos conteúdos presentes no currículo comum existente 

e com base em suas experiências e estudos foram fazendo 

adequações e alterações nos mesmos. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I – TEMAS E OBJETIVOS  

 

O Ensino Fundamental I tem por objetivo promover a apropriação 

das linguagens desta área - mapas antigos e atuais, letras de 

músicas, gráficos, tabelas, pinturas, textos literários e jornalísticos, 

charges - e o desenvolvimento de noções dos conceitos da 

Geografia enquanto ciência e o domínio básico de procedimentos 

de estudo da área tais como, observação, leitura, interpretação e 

análise de dados e mapas cartográficos.  

Para que tais objetivos sejam atingidos, os componentes 

curriculares estão sendo apresentados por meio de temas 

estruturantes acompanhados da descrição dos propósitos de ensino 

e objetivos a serem alcançados ao longo do processo de 

ensino/aprendizagem desenvolvido em cada ano escolar.  

A atividade de estudo desenvolvido no 1º ano está voltado para 

a inserção do aluno  no ensino de Geografia enquanto ciência e  

abordará os temas Identidade “Eu”, Família, Eu e os lugares, Eu 

e os Caminhos. 

O estudo destes temas tem por finalidade proporcionar o 

entendimento de que o aluno é um ser social e que possui 

identidade e características pessoais únicas. É um momento 

oportuno para desenvolver as  noções  de  localização  e  direção 
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tendo como base o próprio 

corpo. Compreender que faz 

parte de um grupo que possui 

organização, regras e normas 

particulares, que permite seu 

desenvolvimento e a inserção na 

sociedade. Ainda entender que o 

modo de se organizar e viver de 

sua família é um entre tantos 

outros existentes nos espaços 

geográficos. Que vive num 

determinado lugar que possui 

características físicas, sociais e 

culturais que são resultados dos 

arranjos humanos e das 

diversas relações com outros 

lugares e espaços. E por fim, 

desenvolver algumas noções 

sobre meios de transportes e 

deslocamentos, bem como 

desenvolver o sentido de direção 

a partir de um ponto 

referencialOs temas propostos 

para o 1º ano devem estar 

articulados entre si. A realidade 

do aluno é ponto de partida, mas 

os conceitos geográficos 

ensinados devem produzir no 

aluno a compreensão de que 

não é um sujeito isolado na 

realidade e que sua ação 

interfere no espaço geográfico, 

bem como é produzido e gerado 

neste mesmo espaço.  

No 2º ano o estudo dos 

temas As moradias, A Escola, 

Ruas e Bairro e Organização 

do Bairro, tem por objetivo 

proporcionar o conhecimento 

que os vários tipos de moradias 

são resultados das diversas 

ações do homem sobre a 

natureza em diferentes espaços 

e tempos. É oportuno também 

trabalhar noções de 

representação cartográfica tendo 

a moradia base para esta 

atividade. Entender a escola 

como um espaço organizado 

para realização de diversas 

atividades por vários autores 

cujo estabelecimento de regras 

e normas é necessário para que 

possa cumprir seu papel. Ainda 

com base neste tema é 

importante ampliar as noções de 

representação cartográfica do 

espaço e dos elementos que o 

compõe, bem como desenvolver 

as noções de legendas, pontos 

de referências, etc. Proporcionar 

a compreensão da rua como um 

componente importante na 

organização de um bairro, cuja 

configuração é resultado de 

muitas transformações causadas 

pelas ações humanas, e, lugares 
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de vivências individuais e 

coletivas e inter-relações sociais.  

E por fim, desenvolver algumas 

noções conceituais tais como 

espaços públicos e privados, 

serviços públicos, infraestrutura 

e com base nestes, entender 

que a organização do bairro é 

resultado das ações de vários 

agentes e que há a necessidade 

de ações coletivas para sua 

transformação visando o bem 

comum.  É oportuno desenvolver 

as noções de localização, 

orientação, deslocamento. 

Espera-se que ao final do 2º ano 

o aluno possa compreender-se 

como sujeito ensinado em uma 

coletividade e entender o espaço 

público como pertencente e 

produzido por todos. 

No 3º ano o estudo dos 

temas Cidade e campo, 

Trabalho humano, As relações 

campo/cidade, 

Interdependência 

campo/cidade, tem por 

objetivos proporcionar 

aprendizagens de conteúdos 

sobre cidade e campo, 

paisagens naturais e culturais 

dando destaque as principais 

diferenças e semelhanças 

desses espaços constituintes de 

um município. Ainda é oportuno 

trabalhar análises de imagens 

sob vários pontos de vistas. Visa 

a apropriação do conhecimento 

sobre os diferentes tipos de 

trabalho existentes na cidade e 

no campo bem como reconhecer 

que este tem grandes 

implicações nas transformações 

das paisagens e como meio de 

garantia da subsistência humana 

e seu desenvolvimento. Ainda, 

promover a aprendizagem sobre 

as diversas relações existentes 

entre cidade e campo 

destacando os papeis 

desenvolvidos nestes espaços 

sendo o campo responsável, 

entre outras coisas, pelo 

fornecimento de matéria-prima e 

outros produtos e a cidade, 

responsável pela transformação, 

comercialização de bens e 

serviços. E por fim, proporcionar 

a aquisição de conhecimentos 

sobre as relações de 

dependência existentes entre o 

espaço urbano e rural, bem 

como, identificar os meios, 

transporte e comunicação, como 

fundamentais para o 

estabelecimento destas relações 

e ainda, compreender que é no 

espaço urbano que se concentra 

os principais serviços 

necessários à vida das pessoas, 

tais como, saúde, educação, 

cultura e lazer.   
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No 4º ano o estudo dos 

temas A criança e o município, 

O município de Bauru, O 

Estado de São Paulo, tem por 

objetivo promover o 

desenvolvimento de noções 

conceituais sobre município e 

sua constituição e organização 

política e econômica. É um 

momento oportuno para 

desenvolver a alfabetização 

cartográfica destacando a 

representação cartográfica e 

noções de localização. 

Promover conhecimentos sobre 

as características físicas do 

município de Bauru, bem como, 

conhecer as principais suas 

atividades econômicas e os 

problemas sociais e ambientais 

que o município enfrenta. É um 

momento oportuno para 

desenvolver a alfabetização 

cartográfica destacando a 

representação e a leitura da 

planta da cidade, gráficos e 

tabelas. Proporcionar a 

aprendizagens sobre 

organização e divisão política do 

Estado em municípios. Ainda 

desenvolver o trabalho da 

Alfabetização cartográfica 

explorando as noções de 

representação, localização, 

direção e pontos de referencias. 

Proporcionar conhecimentos 

sobre as principais atividades 

econômicas desenvolvidas no 

estado, bem como caracterizar 

sua população e identificar e 

discutir aspectos dos problemas 

sociais e ambientais enfrentados 

pelo estado.  No que se refere à 

alfabetização cartográfica pode-

se explorar a realização de 

observação, leitura e 

interpretação de mapas e 

imagens.  

No 5º ano o estudo dos 

temas O Brasil no mundo, O 

Brasil e seu território, Brasil, 

aspectos físicos e culturais, 

Brasil: povo e trabalho, tem 

por objetivo definir continentes, 

oceanos e países, bem como, 

identificá-los numa 

representação cartográfica 

destacando a localização do 

Brasil e seus países vizinhos no 

continente americano. Dar 

importância a alfabetização 

cartográfica com foco em 

atividades de leitura e 

interpretação de mapas. 

Proporcionar a compreensão da 

organização e divisão política do 
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território brasileiro em estados e regiões de acordo com critérios 

estabelecidos. É oportuno desenvolver a capacidade de realizar a 

leitura cartográfica considerando as várias escalas e se utilizando da 

legenda. Proporcionar conhecimentos sobre noções conceituais 

sobre as características físicas país considerando sua vegetação, 

clima predominante, formas de relevo, rede hidrográfica, bem como, 

reconhecer o Brasil como um território com enorme riqueza natural. 

No desenvolvimento do trabalho valorizando a alfabetização 

cartográfica, é oportuno desenvolver atividades com a leitura e 

análise de mapas temáticos com base em informações sobre as 

características físicas do país. Proporcionar conhecimentos sobre a 

constituição do povo brasileiro valorizando as contribuições étnicas 

bem como conhecer aspectos sobre população sob o ponto de vista 

econômico, distribuição de rende, desigualdade sociais, etc. É 

oportuno trabalhar com leitura e análise de mapas, gráficos e tabelas 

como instrumento para se compreender aspectos sobre a população. 

É importante ressaltar que os aspectos físicos e culturais do país 

devem ser trabalhados de forma conjunta, de forma a desenvolver no 

aluno a ideia de que o território é produto das relações que os seres 

humanos estabeleceram com ele. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II – TEMAS E OBJETIVOS  

 

O Ensino no Fundamental II tem por objetivo promover a 

apropriação dos conceitos próprios da disciplina – lugar, paisagem, 

território, natureza, sociedade, região – com vista compreensão das 

diversas realidades que fazem parte do mundo, tanto numa escala 

local como numa escala global, e nele atuar com base nos 

conhecimentos científicos desta área. 

Para que tais objetivos sejam atingidos, os componentes 

curriculares estão sendo apresentados por meio de temas 

estruturantes acompanhados da descrição dos propósitos e objetivos 

a serem alcançados ao longo do processo de ensino/aprendizagem 

desenvolvido em cada ano escolar. 
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Desta forma, a atividade de estudo desenvolvida no 6º ano 

abordará os temas Lugar, paisagem e espaço geográfico, 

Representação da Terra no espaço: localização e orientação, 

tempo geológico, tempo, clima e vegetação, Sociedade e 

natureza e Campo e cidade e tem  objetivos proporcionar a 

aquisição dos conceitos de lugar, paisagem e espaço geográfico 

entendendo-os como resultado das ações humanas ao longo da 

história e como arranjos realizados pela sociedade. Desenvolver 

capacidades relacionadas a leitura do mundo por meio da 

compreensão de representação cartográfica e sua linguagem, 

bem como o domínio dos conceitos –coordenadas geográficas, 

latitude e longitude e zonas térmicas. Proporcionar a 

compreensão da dinâmica que envolve o planeta Terra 

destacando os constantes movimentos e transformações 

causados por fenômenos naturais e por ações humanas ao longo 

da história e tem impacto significativo na organização e modo de 

vida dos seres vivos. Ainda conhecer a importância dos recursos 

hídricos disponível no planeta para a humanidade bem como sua 

desigual distribuição no espaço e a dinâmica de suas águas. 

Promover a aquisição de conhecimentos sobre as características 

e dinâmica dos climas e vegetação existentes no planeta e 

especificamente no Brasil, bem como, analisar suas paisagens 

vegetais como resultantes das diversas influências que ocorrem 

entre clima, vegetação e ação humana. E por fim, tem por objetivo 

compreender a dialética existente entre sociedade e natureza, 

campo e cidade, materializada pelas atividades econômicas 

desenvolvidas nesses espaços resultando na produção de bens e 

serviços necessários à subsistência humana como também em 

diversos problemas ambientais e sociais a serem superados. 

No 7º ano o estudo dos temas O Brasil no mundo, A 

população brasileira, A urbanização no Brasil, A econômica 

brasileira, Regiões Brasileiras, Sudeste, Sul, Nordeste, Centro 

Oeste e Norte tem por objetivos situar o nosso país no mundo 

destacando o continente   em   que   está   locado,   seus   países  
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vizinhos e a organização espacial considerando a divisão política de 

seu território em regiões e estados. Importante atentar para que os 

estudos e as análises das regiões valorizem a percepção do país 

como um todo e não fragmentado. Devemos promover a aquisição 

de conhecimentos sobre a população considerando sua formação 

étnica, migrações, crescimento, distribuição e estrutura, o que 

permite realizar análise crítica da realidade da sociedade no qual 

fazemos parte, percebendo as contradições e desigualdades que a 

permeiam. E sobre a organização e dinâmica das cidades brasileiras, 

visar a compreensão de seus problemas sócio/econômicos, políticos 

e ambientais e serem superados, bem como, a apreensão dos 

conceitos redes urbanas e regiões metropolitanas. Compreender as 

bases econômicas no qual se assenta o desenvolvimento do país, a 

agropecuária, a indústria, atividades extrativistas, comércio e 

prestação de serviços. Analisar de forma dialética como esses 

setores se articulem e contribuem para o crescimento econômico 

com também para o surgimento de problemas sociais e ambientais. 

Proporcionar a aquisição de conceitos e conhecimentos sobre as 

regiões em seus aspectos, físicos, econômicos, políticos, sociais e 

culturais o que permite uma análise do país em sua totalidade 

percebendo suas riquezas e diferenças, bem como identificando os 

grandes desafios para a formação de uma nação mais igualitária. 

No 8º ano o estudo dos temas O Capitalismo e Socialismo, A 

população mundial, O continente americano, América do Norte e 

Central e América do Sul, tem por objetivos proporcionar a 

apropriação desses conceitos, bem como, a aquisição de 

conhecimentos sobre o mundo enquanto espaço geográfico 

organizado com base em critérios políticos e econômicos, 

culminando com a configuração do espaço mundial de acordo 

interesses de grupos e países. Compreender a organização e 

distribuição pelo mundo, bem como, analisar as razões dos fluxos 

migratórios e seu impacto para a humanidade. Adquirir 

conhecimentos  gerais  sobre   o   continente,   em   seus   aspectos  
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históricos, naturais, culturais, 

sócio/econômico, político e os 

contrastes existentes no 

continente, bem como, entender 

sua divisão de acordo com 

critérios adotados. Visa também 

a aquisição de conhecimentos 

mais aprofundados sobre o 

continente americano, com 

destaque para os aspectos 

físicos, socioeconômicos e 

culturais da América do Norte e 

Central, esses conhecimentos 

adquiridos permitirão analisar o 

domínio e influência de alguns 

países sobre os outros, bem 

como perceber que os 

problemas enfrentados pelos 

países pobres estão ligados, em 

boa medida, ao desenvolvimento 

desigual ocorrido nesta porção 

do continente proporcionando 

por arranjos e imposições. E por 

fim, proporcionar a aquisição de 

conhecimentos mais 

aprofundados sobre o continente 

americano, com destaque para 

os aspectos físicos, 

socioeconômicos e culturais da 

América do Sul. Os 

conhecimentos adquiridos 

permitirão compreender a forma 

como esses países organizam 

suas economias e a analisar o 

grau de autonomia e 

dependência com relação aos 

países mais desenvolvidos, bem 

como perceber que os 

problemas enfrentados pelos 

países pobres estão ligados, em 

boa medida, ao desenvolvimento 

de dependência ocorrido nesta 

porção do continente 

proporcionando pela condição 

de ex-colônias e por arranjos 

econômicos e políticos da 

atualidade.  

No 9º ano o estudo dos 

temas A Europa no mundo, 

Organização mundial a partir 

do final do séc. XIX, A África 

no mundo, A Ásia no mundo, 

A Oceania, tem por objetivos 

proporcionar conhecimentos 

sobre o continente europeu em 

seus aspectos naturais, 

populacional, organização 

econômica e conflitos existentes. 

Tais conhecimentos 

contribuíram para se fazer uma 

análise crítica sobre o papel e 

influência, política, econômica e 

cultural que este contente teve e 

tem sobre o restante do mundo, 

principalmente aos continentes 

que enfrentam grandes desafios 

sociais e econômicos. 
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Compreender que a atual 

organização espacial do mundo 

atual é resultado de um 

processo histórico marcado por 

confrontos em escala mundial 

cujo resultado, com perdas de 

vidas humanas, foi uma nova 

configuração do espaço com 

surgimento e desaparecimento 

de países. Promover a aquisição 

de conhecimentos sobre o 

continente africano em seus 

aspectos naturais, populacionais 

e culturais, socioeconômicos e 

políticos, bem como, analisar as 

razões dos constantes conflitos 

fronteiriços que culminam com 

grandes problemas 

humanitários. Ainda, é de 

fundamental importância 

identificar e analisar as grandes 

contribuições econômicas, 

culturais e científicas que este 

continente tem proporcionado ao 

mundo ao longo de sua história. 

Quanto ao aspecto de 

localização geográfica, é muito 

oportuno explorar um estudo 

cartográfico visto que o 

continente é muito pouco 

conhecido em sua 

complexidade. E por fim, adquirir 

conhecimentos sobre o 

continente asiático em seus 

aspectos naturais, populacionais 

e culturais, socioeconômico e 

político, com destaque ao 

reconhecimento que este 

continente vem assumindo 

posições de destaque ao 

influenciar direta e indiretamente 

a economia, a religião e a 

cultural em escala global, como 

também, tem se tornado palco 

de grandes conflitos armados e 

ideológicos o que tem 

acarretado consideráveis perdas 

humanas. 
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COMPONENTES CURRICULARES  

 

1 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 Identidade “Eu”  

Meu corpo: localizando o que existe ao redor.  

Eu e o outro: semelhanças e diferenças culturais.  

Conviver: solidariedade e respeito.  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Família  

Organização familiar.  

Tipos de famílias  

Funções e regras familiares.  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 Eu e os Lugares  

Os lugares que conheço: a casa, a escola e o bairro.  

Viver em lugares diferentes.  

As transformações dos lugares onde vivo.  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Eu e os caminhos  

Os caminhos: trajetos e meios de transporte.  

O trânsito.  
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2 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

As moradias:  

A moradia da criança.  

Diferentes tipos de moradias.  

Diferentes recursos na construção das moradias.  

Representação da moradia.  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

A escola:  

Espaços da escola.  

Atividades realizadas na escola.  

A organização dos espaços e as regras.  

Representação dos espaços da escola.  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Ruas e bairro:  

A rua onde moro.  

A rua dentro do bairro.  

Transformações no bairro.  

Representação cartográfica do bairro.  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Organização do bairro:  

Noções de espaços públicos e privados.  

Serviços públicos.  

Os espaços públicos e a questão da cidadania.  
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3º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Cidade e campo:  

O campo e a cidade e suas paisagens.  

População do campo e da cidade.  

As transformações das paisagens: natural e cultural.  

Alfabetização cartográfica: análises de paisagens sob diferentes pontos de vista.  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

O trabalho humano:  

Diferentes tipos de trabalho: profissões do campo e da cidade.  

O trabalho e a transformação da natureza constituindo novas paisagens.  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

As relações campo/cidade:  

Inter-relações culturais, sociais e econômicas.  

A produção e transformação da matéria-prima.  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Interdependência campo/cidade:  

Os meios de transportes.  

Os meios de comunicação.  

Serviços essenciais: saúde, educação, cultura e lazer.  
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4 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

A criança e o município:  

Conceito e constituição de município.  

O município Bauru: dados e estatísticas.  

Coordenadas geográficas: localização.  

Área urbana e área rural do município.  

Alfabetização cartográfica: foto aérea/croqui. 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

O município de Bauru:  

A natureza no município – clima, relevo, hidrografia e vegetação.  

As mudanças na paisagem do município.  

O trabalho e as atividades econômicas do município.  

Problemas sociais e ambientais.  

Representação cartográfica, gráficos e tabelas.  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

O Estado de São Paulo:  

Localização do Estado no Brasil.  

Divisão política: regiões e municípios.  

As paisagens.  

Alfabetização cartográfica: direções e pontos de referência.  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

O Estado de São Paulo:  

O trabalho e as atividades econômicas,  

População.  

Problemas sociais e ambientais.  

Alfabetização cartográfica: leitura e interpretação de imagens.  

 



Matriz Curricular 

 

620 
 

5 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Brasil no mundo:  

O Brasil no mundo: os continentes e oceanos.  

O continente americano.  

As fronteiras do país: países vizinhos.  

Alfabetização cartográfica: leitura e interpretação de mapas.  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Brasil e seu território:  

A divisão política do território brasileiro: os estados.  

As regiões segundo o IBEG.  

As regiões geoeconômicas.  

Alfabetização cartográfica: representação, escalas e legendas.  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 Brasil, aspectos físicos e culturais:  

Vegetação, clima, hidrografia e relevo.  

Diversidades culturais.  

Alfabetização cartográfica: leitura e interpretação de mapas.  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Povo e trabalho:  

População: formação do povo brasileiro.  

População e economia.  

Distribuição de renda.  

Alfabetização cartográfica: análise de mapas, gráficos e tabelas.  
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6 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Lugar, paisagem e espaço geográfico.  

Lugar e paisagem em geografia.  

Espaço geográfico.  

Representação da Terra no espaço: localização e orientação  

Coordenadas Geográficas  

Latitude e longitude  

Fuso horário  

Zonas Térmicas  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Tempo geológico  

Estrutura da Terra  

Deriva dos continentes  

Placas tectônicas  

Terremotos, maremotos e atividades vulcânicas  

Agentes modeladores do relevo e a ação humana  

A água no mundo  

Bacias hidrográficas e aquíferos  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Tempo, clima e vegetação:  

Diferença entre clima tempo e vegetação  

Elementos e fatores do clima  

Principais tipos de clima terrestre  

Clima do Brasil  

Relação clima e paisagem  

Vegetação brasileira  

Principais paisagens vegetais terrestre  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Sociedade e natureza  

Relação sociedade e natureza  

Atividades econômicas e os problemas ambientais  

Campo e cidade  

Diferentes paisagens  

Relação campo e cidade  
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7 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

O Brasil no mundo  

Localização do Brasil no mundo  

Fusos horários  

A organização espacial  

Divisão territorial – Estados e Regiões IBGE Geoeconômica  

A população brasileira  

O crescimento, a distribuições e a estrutura da população brasileira  

A estrutura econômica  

Formação étnica da população  

As migrações no Brasil: presente e passado.  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

A urbanização no Brasil  

O crescimento das cidades brasileiras  

As redes urbanas  

As regiões metropolitanas  

Os problemas presentes nas cidades brasileiras  

A economia brasileira  

Agropecuária  

Industrialização  

As atividades extrativistas  

O comércio e a prestação de serviços  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 Regiões brasileiras:  

Região Sudeste  

Região Sul  

 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Regiões brasileiras:  

Região Nordeste  

Região Centro Oeste  

Região Norte  
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8 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Capitalismo e socialismo  

Comércio internacional  

Blocos econômicos  

Regionalização mundial  

A economia mundial atual  

A população mundial  

Crescimento populacional  

Estrutura populacional  

Fluxos migratórios  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

O continente americano  

A América no mundo: localização geográfica  

Características naturais  

Ocupação espacial e formação do território  

Regionalização da América  

O continente e seus contrastes: norte e sul, latina e Anglo-Saxônica  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

América do Norte e Central  

Aspectos físicos e socioeconômicos  

Estados Unidos  

Canadá  

México  

América central: continental e insular  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

América do Sul  

Aspectos físicos e socioeconômicos  

Guiana, Suriname e Guiana Francesa  

América Andina: Chile, Bolívia e Peru.  

América Platina: Uruguai, Paraguai e Argentina  

Brasil  
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9 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

A Europa no mundo  

Localização geográfica  

As paisagens naturais  

População e distribuição no território  

Organização econômica  

Movimentos migratórios  

Conflitos na Europa  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Organização mundial a partir do final do séc. XIX  

Configuração mundial pós-segunda guerra  

Configuração mundial pós-guerra fria  

 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

A África no mundo  

Localização geográfica  

As paisagens naturais  

Regionalização, população e distribuição no território  

Organização econômica  

As fronteiras e os conflitos  

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

A Ásia no mundo  

Localização geográfica  

As paisagens naturais  

População e distribuição no território  

Organização econômica, com destaques aos países: Japão, Tigres Asiáticos, China  

Oriente Médio  

Conflitos na Ásia  

Oceania :Aspectos físicos e socioeconômicos.  
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História 

 

A representação do passado e do que consideramos importante 
representar é um processo constante de mudança. Se a memória 

muda sobre fatos concretos e protagonizados por nós, também 
muda para fatos mais amplos. A História está envolvida em um 

fazer orgânico: é viva e mutável. Um livro sobre uma guerra escrito 
há cem anos continua válido como documento, mas é muito 

provável que a visão de quem o escreveu esteja superada. Por 
superação entendemos o que não é mais compartilhado pela 

maioria. (KARNAL ET AL, 2016, p.8). 
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O ENSINO DA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: construção 

histórica 

 

História é uma ciência cujo conhecimento e sua representação 

sofrem transformações à medida que a sociedade se 

reorganiza e se desenvolve. Os fatos no passado não mudam, mas 

a forma de analisá-lo e as intenções e interesses com que cada 

pesquisador realiza seu trabalho   se   transforma   e   precisa    ser  
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compreendido, considerando o contexto atual ou realidade que está 

inserido.  

Da mesma forma devemos compreender o ensino da História 

dentro de um processo histórico, como descreve este mesmo autor 

“Sendo o “fazer histórico” mutável no tempo, seu exercício 

pedagógico também o é. [...] A ação pedagógica muda porque 

mudam seus agentes: mudam professores, mudam os alunos, 

mudam as convenções de administração escolar e mudam os 

anseios dos pais” (IBID). 

De acordo com o exposto acima, a compreensão sobre o ensino 

da História requer uma análise que considere sua historicidade uma 

vez que as concepções que o fundamentam sofreram e ainda sofre 

transformações com o passar dos tempos. Desta forma, 

consideramos que o ensino da História praticado atualmente é 

resultado das ações dos homens no tempo e no espaço e que para 

compreendê-lo é preciso a partir da sua própria historicidade.  

Com base nessas ideias, este texto pretende realizar um 

levantamento sobre o ensino da História no Brasil, desde sua 

implantação a partir das primeiras décadas do século XIX até os 

dias atuais. Esse levantamento será realizado procurando fazer 

uma contextualização de acordo com os aspectos político, 

econômico e sociocultural de cada período, uma vez que o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem não ocorre de forma 

isolada, mas está impregnado de intenções segundo essas 

instâncias. 

 Para facilitar a compreensão, iremos sistematizar as discussões 

por meio de recortes cronológicos, destacando alguns períodos 

históricos tais como o Período Imperial, a República Velha, a 

Ditadura e Brasil contemporâneo.   

Outro aspecto importante a ser levado em consideração é que se 

procurará identificar as mudanças e permanências do papel de 

ensino e, quando possível, identificar as tendências pedagógicas 

que se destacaram em cada período.   
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O ENSINO DA HISTÓRIA NO PERÍODO IMPERIAL BRASILEIRO. 

 

Nas décadas que se 

seguiram a sua independência 

em 1822, o Brasil era uma 

imensidão territorial constituído 

por diversas províncias 

organizadas quase totalmente 

de forma independente com 

relação a capital do país, 

localizada no Rio de Janeiro. 

Essa fragmentação era uma das 

grandes preocupações do 

Imperador Dom Pedro I que 

acabava de assumir o país.  

Nesse contexto a sociedade 

estava constituída por uma 

pequena elite de proprietários 

rurais, comerciantes, 

banqueiros, médicos, advogados 

por um lado e por outro por uma 

grande massa constituída em 

sua maioria por escravos e 

descendentes e por "[...] uma 

massa de homens livres e 

pobres, que se distribuíam de 

maneira irregular pela imensidão 

do território, esses preocupavam 

as autoridades governamentais 

e demais componentes da boa 

sociedade” (TOLEDO, 2005, 

p.5). Essa grande massa 

populacional não foi beneficiada 

com a independência do país, 

ou seja, não encontrava lugar 

nem no mundo do trabalho e 

muito menos cabia no mundo do 

novo governo. 

Diante desse quadro, a 

classe senhorial tinha duas 

preocupações principais, por um 

lado precisava ser reconhecida 

como condutora da nova 

sociedade brasileira marcada 

por grandes contrastes 

econômicos e sociais e por 

outro, precisava que fosse 

criada uma sociedade 

harmônica e pacífica que desse 

amparo para a continuidade de 

uma econômica que mantivesse 

sua base no trabalho escravo. 

Era preciso que todos se 

sacrificassem para que a jovem 

nação não se dissolvesse e se 

mantivesse em perfeita unidade. 

Para isso era necessário que se 

criasse nas mentes dos vários 

grupos sociais a ideia de 

pertencimento a uma mesma 

nação onde a contribuição de 

todos era imprescindível. Neste 

caso, a escravidão deveria ser 

entendida como necessária para  
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o desenvolvimento da nação e aceita por todos os extratos da 

sociedade, inclusive pelos próprios escravos (TOLETO, 2005).  

Diante desse quadro, a educação escolar e especificamente o 

ensino da História, passaram a serem vistos como um instrumento 

importante para a transição e consolidação da nação brasileira 

unificada em torno do governo e da elite.  

 

 

Nesse processo de criar a imagem de Nação tornou-se 

necessário construir um saber sobre o passado nacional, pois 

se um conhecimento sobre as nações apresentava-se 

necessário àqueles sujeitos que de maneira ativa viviam o 

momento de consolidação do Império brasileiro, da mesma 

forma construir um saber sobre o passado nacional era um 

dos caminhos considerados mais acertados para que se 

reconhecesse o país como uno (IBID, p.4).   
 

 

A construção do saber sobre o passado da nação brasileira, 

origem e trajetória, deveria cumprir um papel específico, formar a 

elite para continuar exercendo o controle político, econômico e 

social, tendo como base a ideia de unidade nacional em torno do 

imperador e, ao mesmo tempo formar um povo que aceitasse as 

condições de suas vidas e colaborasse para o desenvolvimento da 

jovem nação conduzida pela elite senhorial.   

É com base nesse ideário que ocorre implantação do ensino de 

História no Brasil com a criação, em 1837, do Colégio Pedro II, no 

Rio de Janeiro. Os professores desse colégio, reconhecidos como 

catedráticos, eram também integrantes do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). Esses professores, além de 

desenvolverem o ensino, eram responsáveis pela escolha dos 

conteúdos e elaboração do material didático a ser utilizado também 

por todos os estabelecimentos de ensino (TOLEDO, 2005). 

Assim o IHGB também contribuiu para que fosse oferecido um 

saber histórico cuja ideia de nação unificada deveria ser a base e 
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finalidade do ensino e ao mesmo 

tempo “[...] mostrar que à essa 

elite caberia a responsabilidade 

de demonstrar que a vasta 

extensão do território e suas 

diferentes regiões exigiam como 

regime político a monarquia, 

tendo a unidade figurada no 

imperador” (IBID, p. 5). 

A escolha dos conteúdos 

destinados ao ensino da História 

ensinada no Colégio Pedro II e 

demais estabelecimentos seguia 

o modelo francês que valorizava 

a o estudo das origens das 

nações. Adquirir o conhecimento 

das origens das nações 

europeias, sempre envolto das 

ações de lideres individuais, que 

por meio da dedicação 

proporcionaram grandes 

conquistas, reconhecidos como 

heróis parecia ser “[...] o 

caminho e a linguagem mais 

adequada para se reconhecer 

como um sujeito identificado 

com sua Pátria tornar-se-ia 

capaz de lutar por sua 

legitimação” (IBID). As origens 

das nações deveriam ser 

estudas e apresentadas como 

um conjunto de características 

homogêneas com vista ao 

progresso da humanidade, o que 

só seria possível por meio das 

ações dos heróis. Assim, 

introdução da História como 

disciplina escolar visou fortalecer 

os objetivos nacionalistas e 

deveria apresentar aos alunos o 

Brasil como uma nação 

possuidora de um passado 

glorioso resultado dos feitos dos 

grandes heróis (CARDOSO, 

2006).  

Com relação à tendência 

pedagógica predominante neste 

período, de acordo com Libâneo 

estava assentada nas ideias 

liberais divulgadas a partir da 

Revolução Francesa. Dentre as 

várias tendências que se 

desenrolou ao longo da História, 

a que mais se assemelha ao 

ensino desse período foi 

Pedagogia Liberal em sua 

tendência tradicional. Essa 

tendência caracteriza-se pelo 

entendimento de que o aluno 

deveria ser educado para atingir, 

pelo próprio esforço, sua plena 

realização como pessoa. Os 

conteúdos, os procedimentos 

didáticos, a relação professor-

aluno desconsidera o contexto 

social em que o aluno está 

inserido. Há predomínio da 

palavra do professor, das regras 

impostas, do cultivo a 

intelectualidade (LIBANEO, 

2001).  
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O papel da escola consiste na preparação intelectual e moral dos 

alunos para assumir sua posição na sociedade, por meio de um 

esforço individual, devem superar suas dificuldades e conquistar um 

posto mais elevado.  Durante todo o período Imperial a escola foi 

um espaço de ensino e aprendizagem voltada para a formação de 

uma pequena elite que com seus esforços deveriam atingir um alto 

grau de conhecimento para continuar os estudos na Europa.   

Sobre métodos de ensino, na Pedagogia Liberal Tradicional, 

baseava-se na exposição verbal da matéria pelo professor que 

normalmente seguia alguns passos tais como “aplicação 

(explicação de fatos adicionais e/ou resoluções de exercícios), 

ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas na 

memorização visa disciplinar a mente e formar hábitos” (IBID, p. 9). 

As aulas no Colégio Pedro II ministradas pelos catedráticos seguia 

os passos de explicação do professor, com exercícios repetidos e 

memorização.   

Os professores no período Imperial desfrutavam de grande 

prestígio e estavam muito acima de seu aprendiz. O que os levavam 

a ter uma relação vertical com seu aluno, cujo papel era seguir a 

risca todas as orientações. Ou seja, os professores assumiam o 

papel de formação do cidadão portador de um sentimento de 

pertencimento à civilização de um modo geral e a nação em 

particular. Essa postura vai ao encontro da Pedagogia Liberal 

Tradicional sobre a relação professor/aluno: “o professor transmite o 

conteúdo na forma de verdade a ser absorvida; em consequência, a 

disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e 

o silêncio” (IBID, p. 10).    

Esse modelo de ensino da História perdurou por todo o período 

Imperial, embora não deixasse de existir e influenciar os 

estabelecimentos de ensino após a derrubada do governo Imperial 

e nas primeiras décadas do período republicano, quando por volta 

de 1930 começaram a surgir movimentos contrários a este modelo 

e a aparecer propostas de renovação do ensino com um todo, o que 

vai afetar também o ensino de História.  
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Em síntese pode-se afirmar que durante o período Imperial e 

início do período Republicano, até por volta de 1930, o ensino de 

História assumiu o papel de construir a ideia de nação brasileira e a 

identidade nacional. Como descreve Santos (2009), o ensino dos 

conteúdos "História da Civilização" e "História do Brasil" tinham 

como objetivo operar como formadores da cidadania e da moral 

cívica, possibilitar às crianças e jovens da elite conhecimentos 

acerca de como conduzir o país ao progresso, a uma grande nação 

onde o nacionalismo e patriotismo fossem a base do pensamento e 

comportamento de todos os cidadãos formados nas escolas.  

 

O ENSINO DA HISTÓRIO APÓS A PROCLAMAÇÃO DA 

REPÚBLICA 1889 

 

Na República Velha (1889 – 1930), o contexto político, 

econômico e social foi marcado pelo predomínio dos estados de 

São Paulo e Minhas Gerais na condução política do país 

denominada café com leite, por uma economia essencialmente 

agrário-exportadora e por séries de movimentos em defesa de 

transformações. Além disso, o mundo foi abalado pela eclosão da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Revolução Russa (1917). 

Esses fatos, de certa forma, contribuíram para que o país vivesse 

nesse momento uma efervescência social. Destaca-se o 

florescimento do movimento operário, série de levantes dos 

tenentes, disputas eleitorais entre os diferentes segmentos da 

oligarquia rural e no campo educacional, movimentos contrários aos 

programas educacionais existentes até o momento. No campo 

econômico, em decorrência da guerra, havia a necessidade do 

Brasil investir na sua industrialização (IVASHITA, VIEIRA, 2009). 

Nesse contexto, o ensino público no Brasil também apresentava 

alguns problemas, tais como: alto índice de analfabetismo, 

desistência escolar e a inexistência de uma educação básica 

comum. O acesso ao ensino de qualidade era privilégio de uma 

pequena elite em detrimento da grande massa cuja educação 

escolar possibilitava mero preparo para o trabalho (IBID). 
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Dentre os movimentos que visavam a transformação na 

educação ganha destaque o movimento dos pioneiros ou grupo da 

Escola Nova formado por um grupo de intelectuais cujos 

representantes mais expressivos foram Fernando de Azevedo, 

Licínio Cardoso, Carneiro Leão, entre outros. Esses intelectuais 

entendiam a escola como uma necessidade à “capacitação 

intelectual e moral e ainda como forma de garantir um número 

substantivo de aptos para o setor urbano. [...] Havia necessidade 

urgente de preparar jovens para ocupar os novos espaços 

originários da civilização da técnica urbana e industrial” (LIMA, 

2011, p. 81).  

O movimento da Escola Nova tinha três frentes principais:  

 

 

Economicamente, objetivavam substituir uma economia 

agrária pela produção industrial e pelo trabalho livre e 

assalariado. Lutavam pela ampliação das indústrias para 

atingir um desenvolvimento industrial desejável.  

Politicamente, lutavam pela expansão da escola pública, que 

era entendida como responsável pela formação do 

trabalhador.  

Educação, alfabetizar era sinônimo de preparar para a 

cidadania, para o voto, era preciso formar mão-de-obra 

nacional especializada (IVASHITA, VIEIRA, 2009, p.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a essas reivindicações, a partir de 1930, o governo 

assume a direção da educação no Brasil que, desde 1854, estava 

subordinada às províncias que seguiam os programas do Pedro II e 

impõem uma série de reformas e decretos,  

Destacam-se de inicio as Reformas de Francisco Campos (1931) 

e Gustavo Capanema (1942), que estabelecem orientações de 

procedimentos metodológicas e objetivos para o ensino de História 

com o propósito “[...] fortalecer o sentimento de identidade nacional, 

num processo de uniformização que permitisse o ocultamento da 
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divisão social e a direção das massas pelas elites orientando os 

estudos para a história biográfica e episódica” (FONSSECA, 2005, 

P. 49).  Segundo Nadai (1992, p.151), para que tais objetivos 

fossem alcançados e os sentimentos patrióticos da população 

reforçados, articulou-se o ensino da História a Instrução Moral e 

Cívica. O governo cuidou “da constituição da galeria dos heróis 

nacionais, pela instituição tanto de feriados e festas cívicas quanto 

da seleção dos personagens a serem cultuados”.  

De acordo com a Bittencourt (2012, p. 64), o ensino de História,  

 

 

 

 

 

[...] deveria inculcar determinados valores para a presença da 

ordem, da obediência à hierarquia, de modo que a nação 

pudesse chegar ao progresso, modernizando-se segundo os 

modelos dos países europeus. Os conceitos de cidadania, 

criado com o auxílio dos estudos de História, serviria para 

situar cada individuou em seu lugar na sociedade: cabia ao 

político cuidar da política e ao trabalhador comum restava o 

direito de votar e de trabalhar dentro da ordem institucional. 

Os efeitos dos grandes homens, ser de uma elite 

predestinada, haviam criado a nação, e os representantes 

dessas mesmas elites cuidariam de conduzir o país ao seu 

destino.  
 

 

Observa-se que as manifestações por transformações na 

educação não modificou o ensino de História que continuou sendo 

utilizado como um instrumento de controle da população por meio 

do governo. Fato que ainda nos nossos dias é motivo de 

encaloradas discussões.  

No que diz respeito às tendências pedagógicas, no momento em 

que ocorreram estas transformações na educação, o ensino 

marcado pela influência da tendência Liberal Renovada 

Progressista (LIBANEO, 2001, p. 07). De acordo com este autor, 

essa tendência “entende a educação como  um  processo  interno,  
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parte das necessidades e interesses individuais necessários para a 

adaptação ao meio”. Ela foi difundida pelos pioneiros da educação, 

dentre os quais se destacou Anísio Teixeira um dos integrantes do 

movimento da Escola Nova, que segundo ideias,  

 

 

A educação é baseada nos princípios da aprendizagem activa 

e na confiança nos recursos de cada um, baseando-se na 

realidade a partir da escolha livre de actividades, valorizando-

se a experiência pessoal: é o learning by doing (aprender 

fazendo) de Dewey; é a aprendizagem experimental, por 

tentativa e erro, de Freinet; ou a aprendizagem a partir dos 

centros de interesse de Decroly. A aprendizagem é entendida 

como factor de desenvolvimento integral do aluno, em vez de 

se reduzir a um acumular de conhecimentos (DUARTE, 2010, 

p. 35).  
 

 

A Escola Nova defendia uma educação que respeitasse a 

individualidade dos alunos, procurando levar em conta o 

desenvolvimento das suas aptidões, suas necessidades, 

especificidades e interesses inatos, visando à cooperação coletiva, 

seus deveres para com o próximo, com sua nação e com a 

humanidade. O aluno tinha um papel ativo no processo de ensino e 

aprendizagem (IBID, 2010). 

Segundo essa tendência, o professor tem como papel ser um 

orientador, um facilitador, um guia no processo de ensino e 

aprendizagem centrado no aluno que deverá aprender com base 

em sua experiência e esforço pessoal. Neste sentido, “[...] o 

professor orienta os alunos no seu percurso alicerçado na 

liberdade, respeitando as diferenças, os ritmos de cada um e as 

suas necessidades educativas. Proporcionando aos alunos 

descobrirem a si, aos outros e o mundo” (IBID p. 54).  

Quanto ao método de ensino de história, a memorização 

continuou sendo considerada fundamental no processo de ensino e 
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aprendizagem. Um exemplo, a realização das avaliações exigia um 

preparo por parte do aluno para o domínio de extenso conteúdo. 

Sua tarefa consistia em responder questões cujas respostas 

deveriam ser a repetição dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula. (BITTENCOURT, 2012). 

Em síntese, o período compreendido entre 1930, contexto da 

reforma Francisco Campos (1931) até o Decreto Lei n.5692/71, 

contexto da ditadura Militar, a educação de um modo geral passou 

por transformações, contudo o propósito do ensino da História, 

embora existissem muitas resistências de movimentos contrários, 

estava ligado à preocupação com a unidade nacional, o patriotismo 

e o nacionalismo.  

 

O ENSINO DA HISTÓRIA NO CONTEXTO DA DITADURA 

MILITAR  

 

A partir de 1964, com imposição da ditadura Militar, o ensino da 

História passa a ser controlado de forma direta pelos governos que 

entendiam a educação como um instrumento de controle e defesa 

de suas ideias, ou seja, seu papel estava vinculado à segurança 

nacional e ao desenvolvimento econômico, assim, deveria estar em 

comum acordo com as medidas econômicas e institucionais 

(FONSECA, 2005). “Com a criação da Lei 5692/71, o governo edita 

uma série de leis, pareceres e resoluções, normalizando e 

clareando os princípios e doutrinas, enfim, regulamentando a 

implantação da reforma educacional” (IBID, p.53).  

Um dos resultados da referida Lei, culminou com a reforma do 

currículo do Ensino Médio onde parte dos conteúdos ficou destinada 

a formação para a habilitação profissional, atendendo aos 

interesses do mercado de trabalho. Nesse contexto de formação 

específica para o Trabalho, identificam-se duas mudanças: a 

primeira refere-se à quase extinção das disciplinas que visavam a 

formação da consciência crítica como História e Geografia e em 

segundo, os professores especialistas destas áreas passaram a 

sofrer por parte do governo ações com o propósito de desqualificá-

lo como profissionais (IBID, 2005). 
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Com a criação da disciplina 

Estudos Sociais, a História e 

Geografia perdem espaço, bem 

como, os especialistas destas 

áreas que, por meio da portaria 

n° 760/1976, foram impedidos 

de lecionar a matéria de Estudos 

Sociais que ficou sob a 

responsabilidade dos 

professores formados nas 

licenciaturas curtas. Segundo 

Fonseca, estes professores 

“estavam mais propensos a 

atender aos interesses do 

governo sem questionar, ou 

seja, aplicavam os conteúdos 

dos livros didáticos sem nenhum 

criticidade” (IBID, p. 35).  

Os conteúdos dos Estudos 

Sociais eram formados a partir 

de outras áreas como Geografia 

Humana, Sociologia, Economia, 

História e Antropologia Cultural. 

A integração dessas áreas tinha 

como propósito “[...] explicar o 

mundo capitalista organizado 

segundo o regime democrático 

norte-americano, que favorece a 

ação individual e o espírito de 

competividade como garantia de 

sucesso, condição que exige um 

desenvolvimento de 

capacidades de crítica segundo 

os moldes liberais” 

(BITTENCOURT, 2012, p. 74). 

Ainda, sob a ótica da doutrina 

da segurança Nacional, a 

instituição do AI – 5 de 1968 

tornou obrigatória a inclusão de 

Educação Moral e Cívica como 

disciplina e prática educativa em 

todos os sistemas e graus de 

ensino no país, cuja finalidade 

era fortalecer a unidade 

nacional, o sentimento de 

solidariedade e patriotismo, o 

culto à Pátria e aos símbolos, a 

obediência às leis, a fidelidade 

ao trabalho, etc. Nesse contexto 

o ensino deveria assumir a 

missão de conduzir os alunos a 

cultuar os símbolos e os heróis 

nacionais através de 

homenagens ao hino, à 

Bandeira, aos heróis tradicionais 

aos novos heróis e 

comemorações (FONSECA, 

2005). 

Assim os conteúdos mínimos 

do ensino de História para o 1º 

grau, aparecem contidos nos 

Estudos Sociais que “não tinha a 

finalidade de refletir sobre a 

história construída pelos 

homens, mas “localizar e 

interpretar fatos”, utilizando 

instrumental das Ciências 

Sociais em geral e não da 

História especificamente” (IBID, 

p. 42).  
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Segundo Bittencourt (2012, 

p.77), “as datas cívicas e as 

comemorativas dos feitos dos 

heróis e dos grandes 

acontecimentos nacionais eram, 

na prática, os únicos conteúdos 

históricos para alunos dessa 

faixa etária”.  Exemplificando, as 

comemorações das datas da 

“descoberta do Brasil” e sua 

independência, da abolição dos 

escravos, da proclamação da 

República, etc. tornaram-se 

sinônimos de ensino de História 

para as séries iniciais. 

Quanto ao método de ensino 

de História, sob a ótica do 

tecnicismo educacional, a 

preocupação passou a ser a 

descoberta da melhor técnica de 

ensino. Assim, a utilização de 

variados materiais e recursos 

didáticos originais, como jornais, 

filmes, revistas, etc. e de 

técnicas para o trabalho em 

grupo, para leitura de textos, 

para realizar excursões, etc. 

direcionava o estudo cuja 

necessidade a ser atendida era 

o aperfeiçoamento dessas 

técnicas e não como meios para 

repensar o conteúdo (IBID, 

2012). 

No processo de ensino e 

aprendizagem, cabia ao aluno a 

tarefa de receber os conteúdos 

como um expectador, copiar as 

anotações e questionários que 

seriam cobrados na prova e 

deveriam ser devolvido tal qual 

havia recebido em sala de aula. 

Assim, a História era encarada 

desde cedo como disciplina que 

não exigia reflexão e elaboração 

por parte dos alunos 

(FONSECA, 2005).  

Aos professores competiam 

dosar, adaptar, selecionar 

conteúdos e procedimentos de 

acordo com o ambiente e em 

conjunto com o diretor, que 

assumia a operacionalização, a 

execução e o planejamento 

pensado e articulado as esferas 

de poder às quais ele estava 

subordinado (IBID, 2005). Sob o 

regime militar, tanto os 

professores quanto os diretores, 

não possuíam autonomia, suas 

ações eram controladas pelo 

sistema do governo.  

No que se refere à tendência 

pedagógica desse período, 

destaca-se a Liberal tecnicista, 

que segundo Libâneo (2001) 

tinha como objetivo a 

preparação de mão de obra para 

indústria. Valoriza as técnicas de 

descoberta e aplicação, e não os 

conteúdos. Segundo essa  
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tendência, a educação "é encarada como um instrumento capaz de 

promover o desenvolvimento econômico pela qualificação da mão 

de obra, pela redistribuição da renda, pela maximização da 

produção e pelo desenvolvimento da 'consciência política 

indispensável à manutenção do Estado autoritário” (LIBANEO, 

2001, p.08).   

Segundo essa tendência, o papel da escola consiste em modelar 

do comportamento humano, através de técnicas específicas, no 

aperfeiçoamento da ordem social vigente com base no sistema 

capitalista, articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Seu 

interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes para o 

mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações 

precisas, objetivas e rápidas (IBID, 2001).  

Para ensinar História neste período o professor se defrontava 

com duas situações: uma a de subverter as orientações 

estabelecidas e correr o risco de pagar com a própria vida, uma vez 

que o governo não admitia críticas ou seguir as orientações; a outra 

seria a de ser um contribuidor para o desenvolvimento de um 

ensino acrítico, que produzia a passividade e aceitação das 

atrocidades que ocorriam contra a população.  

 

TRANSFORMAÇÕES NO ENSINO DA HISTÓRIA A PARTIR 

DAS DÉCADAS DE 1980 

 

Para início de discussão, é importante destacar que durante todo 

o percurso descrito sobre o ensino da História de 1930 até a década 

de 1980, ocorreram resistências por parte de movimentos sociais 

organizados de trabalhadores, mulheres, negros, indígenas e outros 

grupos que lutavam pela redemocratização do país e contra as 

imposições governamentais. Não é objetivo aprofundá-las neste 

texto que, por hora, pretende tratar das transformações ocorridas a 

partir das décadas de 1980, fruto das ações desses movimentos. 
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Algumas mudanças na constituição dos conteúdos de História 

podem-se observar já a partir de 1970, quando o campo desta área 

amplia-se para novos temas e documentos. Estudos sobre as 

classes trabalhadoras são ampliados e enriquecidos, abordando 

temas como a família, o lazer, a sexualidade, mulheres, feitiçaria, 

loucura e muitos outros e, ao mesmo tempo, amplia-se a 

possibilidade de se trabalhar com um universo de objetos e 

documentos como fontes, aceitando interpretações que nos 

possibilita apreender múltiplas leituras do social (FONSECA, 2005).  

Assim, nos anos 80 seguem as discussões e elaboração de 

propostas visando mudanças no ensino fundamental de História. O 

repensar sobre o ensino da História ganha espaços em associações 

científicas como a Associação Nacional de História (ANPUH) e 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); 

associações sindicais como o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) e Sindicato Único dos 

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (UTE-MG); 

congresso, seminário, entre outros movimentos (IBID, 2005).  

De acordo com as novas propostas, “a escola passa a assumir a 

tarefa de produtora de saber. Professores e alunos superam a 

condição de meros expectadores, receptáculos de uma saber 

produzido em outras esferas e assumem o trabalho pedagógico 

como reflexão, como pesquisa” (FONSECA, 2005, p. 91). Essas 

propostas reivindicam a construção de um novo papel e função 

social da escola, bem como, nova concepção a respeito do que e 

para que ensinar história. 

Frente à necessidade de transformar a educação, os estados 

como São Paulo e Minas Gerais, destacam-se na elaboração de 

propostas para o ensino de História.  

No caso do Estado de São Paulo a reformulação do ensino de 

História se baseia em duas correntes, na Historiografia Social 

Inglesa e na Nova História Francesa, que colocam para os 

historiadores a possibilidade do alargamento do conceito de História 

e de Política.  
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Seguindo a corrente 

historiográfica da Nova História 

Francesa, surge a possibilidade 

de inserir a investigação de 

temas sobre as diversas 

dimensões do social. Temas 

considerados marginais podem 

ser investigados, ampliando-se 

também as possibilidades de 

fontes e interpretações. Essa 

corrente historiográfica permitiu 

dar voz a grupos sociais 

esquecidos pela História como 

as mulheres, negros, indígenas, 

operários, as crianças, etc. 

(IBID, 2005).   

Com relação à corrente 

Historiografia Social Inglesa, 

inspirada em Thompson (1963) 

esta influenciou o repensar das 

abordagens sobre a história das 

classes trabalhadoras, 

contribuindo com a revisão de 

estudos marxistas sobre classe, 

além de questionar firmemente 

premissas do conhecimento 

histórico em geral. Essa 

proposta sugere o resgate das 

ações dos seres humanos 

enquanto sujeitos produtores de 

História e de cultura, num 

processo de inter-relações 

sociais na medida em que 

buscam atender suas 

necessidades materiais e 

imateriais (IBID, 2005).  

Nessa perspectiva, a 

proposta curricular fundamenta-

se na concepção de História que 

faz crítica à antiga segmentação 

passado/presente/futuro e à 

visão processual progressiva e 

linear, princípio/meio/fim e 

defende a História como uma 

“prática social e o vir a ser é 

construído pelo ser social em 

suas várias dimensões do 

presente” (IBID, p.94).  

Nesse sentido, pode-se 

concluir que existe hoje uma 

diversidade de formas para 

pensar o ensino de História, o 

que significa considerar os 

diversos caminhos e 

possibilidades: a ampliação do 

campo da História, novos temas 

e fontes; a multiplicação de 

leituras e concepções 

historiografias – a História única 

e globalizante que privilegia o 

viés heroico e os mitos nacionais 

passa a ser combatida; as 

problemáticas do presente como 

forma de repensar o passado;  

utilização e incorporação de 

diferentes linguagens; trabalho 

interdisciplinar, abrangendo 

múltiplos campos de saber: 

artes, ciências da natureza, etc. 

(IBID)  

Atualmente o ensino de 

História tem comportado desde 
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aquelas vertentes que propõem, “uma perspectiva da dialética 

marxista, o estudo das formações sociais, das totalidades 

contraditórias, até aquelas que têm como pressuposto a abordagem 

a partir do cotidiano, da micro-história, onde não se guarda 

nenhuma hierarquia nos assuntos” (NADAI, 1992, 159). 

Com o surgimento de novas concepções historiográficas, final do 

séc. XX, proporcionados pela História Cultural e História social, 

novos sujeitos e temas antes excluídos dos estudos históricos 

passam a ampliar a perspectiva de pesquisa e também do ensino 

de História. 

Com base nessas novas vertentes e concepções, o currículo 

comum da área de história enfatiza a importância de valorizar a 

História e Cultura afro-brasileira e História e cultura indígena e 

incorpora ao ensino da história o estudo de temas ligados ao 

cotidiano e que são próximos à realidade do aluno como a História 

do município de Bauru.  

Sobre o ensino da história local, este possibilita “a construção de 

relações entre micro e a macro-história, entre os aspectos locais, os 

regionais e nacionais, entre os tempos de longa e curta duração 

(SILVA; PORTO, 2012, p.28)”, ao mesmo tempo em que “amplia a 

capacidade do aluno observar o seu entorno para a compreensão 

de relações sociais e econômicas existentes em seu próprio tempo 

e reconheçam a presença de outros tempos em sua dia a dia” 

(PCN, História, 1997, p. 40). 

Contribui também para o entendimento sobre as várias 

temporalidades tais como a curta, a média e longa duração, bem 

como, sobre as noções de tempo Histórico, no que se referem às 

transformações, as mudanças, continuidades, rupturas, etc. E por 

fim, possibilita o desenvolvimento da construção da noção de 

pertencimento, identificação e diferenciação com grupos sociais 

maiores (SILVA; PORTO, 2012). 

Como resultado das lutas dos movimentos sociais a partir da 

década de 1970, por meio das Leis 10.639/2003 e 11.645/2011, foi 

incluído nos currículos das redes de ensino brasileiras o estudo da 

História e Cultura Afro-Brasileira e História e Cultura Indígena.  
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2 A pedagogia 
histórico‐crítica surgiu no 

início dos anos 1980 como 
uma resposta à 
necessidade amplamente 
sentida entre os 
educadores brasileiros de 
superação dos limites tanto 
das pedagogias 
não‐críticas, representadas 

pelas concepções 
tradicional, escolanovista e 
tecnicista, como das visões 
crítico‐reprodutivistas, 

expressas na teoria da 
escola como aparelho 
ideológico do Estado, na 
teoria da reprodução e na 
teoria da escola dualista 
(SAVIANI, 2008, p. 24). 
 
 
 

3 Para maior 
aprofundamento sobre essa 
relação no que diz respeito 
à metodologia na 
perspectiva da pedagogia 
histórico-crítica, sugerimos 
o estudo do capítulo que 
compõe este currículo, 

intitulado “O método 

pedagógico da pedagogia 

histórico-crítica: desafios 

e possibilidades”, de 
autoria de Lucas André 
Teixeira e Marcela de 
Moraes Agudo. 

 

Embora estes conteúdos sempre fizessem parte do ensino da 

História contundo, era um ensino carregado de estereótipo e 

transmitiam uma visão negativa da história e da cultura desses 

povos. No caso dos povos indígenas, como efeito dessa abordagem 

negativa ainda hoje “[...] para a maior parte dos brasileiros, o “índio” 

continua sendo concebido como um “silvícola”, que para ser 

reconhecido como morador de “cultura indígena” deve viver “no 

mato”, morar em “ocas”, “fazer pajelança”, usar “cocar”, etc.” 

(GALLOIS, 2006, p. 18 apud SILVA; PORTO, 2012, p. 34). 

Assim, espera-se que o ensino da História desses povos seja 

realizado por meio de uma abordagem que contribua para o resgate 

de sua memória, como instrumentos de luta e afirmação de sua 

identidade e cultura e reconheça suas contribuições no processo de 

formação nacional nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à História do Brasil ao mesmo tempo em que respeite a 

heterogeneidade e dinamismo cultural, econômica e política de 

cada povo (SILVA; PORTO, 2012). 

Sobre as tendências pedagógicas que se destacaram a partir da 

década de 1980, por conta da base teórica do currículo comum 

atualizado, verificaremos a pedagogia histórico-crítica, doravante 

PHC2, engendrada pelo professor Dermeval Saviani. Para esta 

perspectiva teórica a educação é parte integrante do processo de 

formação humana, sendo a educação escolar um espaço especial 

de constituição do ensino intencionalmente planejado com o 

objetivo de desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, as ideias 

disseminadas pela PHC perpassam pela primazia dos conteúdos a 

serem trabalhados, em estreita relação com a forma de se trabalhar 

cada um deles. A relação conteúdo-forma3 é assim explicitada por 

Oliveira e Duarte: 

 

 

Nessa relação conteúdo-forma, o conteúdo é o polo 

determinante, mas essa determinação não é absoluta. A 

forma mantém com o conteúdo uma autonomia relativa. Na 

medida em que essa autonomia relativa não é percebida, a 

forma que vem sendo dada àquele conteúdo (e que pode 
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estar servindo a determinados interesses diferentes daqueles 

que se proclama) acaba refreando o desenvolvimento o 

conteúdo, sendo este apresentado (sem se ter consciência 

disso) como algo estático, já acabado, como uma verdade 

pronta, eterna (OLIVEIRA; DUARTE, 1992, p. 32-33).  
 

 

Nessa direção, segundo a PHC, o trabalho educativo é 

movimento histórico e deve produzir em cada indivíduo "a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens (SAVIANI, 2005, p. 13)". A humanidade 

anunciada pelo autor caminha na direção do direito a que todos têm 

de se apropriar das máximas produzidas pelo conjunto dos homens. 

Como isso se dá? Esse processo se efetiva por meio da educação, 

mais precisamente por meio dos conteúdos a serem trabalhados na 

escola, os quais contêm os conceitos científicos que qualificam as 

funções psicológicas. Assim sendo, os conteúdos selecionados 

dizem respeito àqueles que asseguram ao ser humano humanizar-

se. Mas, o que isso significa? Significa que cabe à escola garantir 

os conteúdos que se tornaram representativos das explicações 

científicas, filosóficas e artísticas dos fenômenos, ou seja, os 

clássicos. Para o referido autor, "O clássico não se confunde com o 

tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e 

muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como 

fundamental, como essencial (SAVIANI, 2005, p. 13)".  

Dessa forma, nessa concepção teórica, o papel desempenhado 

pela escola na sociedade atual traduz-se pela transmissão-

assimilação, pelo professor, do saber elaborado e sistematizado e 

pela apropriação desse saber pelo aluno, diferente do saber 

espontâneo que este tem contato em seu cotidiano (SAVIANI, 

2005). Corroborando essas asserções, Oliveira e Duarte (1992) nos 

declara que o saber escolar torna-se "uma ferramenta cultural na 

superação de necessidades da sua prática social de modo geral 

(OLIVEIRA; DUARTE, 1992, p. 16)", sendo um instrumento 

imprescindível na vivência do aluno. Portanto, a escola precisa 

garantir a cada pessoa a apropriação dos conhecimentos 

necessários à sua emancipação enquanto ser humano. 
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4 Saviani explica o 
movimento da lógica 
dialética da seguinte forma: 
“[...] o pensamento parte do 
empírico, mas este tem 
como suporte o real 
concreto. Assim, o 
verdadeiro ponto de partida, 
bem como o verdadeiro 
ponto de chegada é o 
concreto real. Desse modo, 
o empírico e o abstrato são 
momentos do processo de 
conhecimento, isto é, do 
processo de apropriação do 
concreto no pensamento. 
Por outro lado, o processo 
de conhecimento em seu 
conjunto é um momento do 
processo concreto (o real-
concreto). Processo, porque 
o concreto não é o dado (o 

empírico), mas uma 

totalidade articulada, 
construída e em 
construção. O concreto, ao 
ser apropriado pelo homem 
sob a forma de 
conhecimento, é a 
expressão, no pensamento, 

das leis que governam o 

real. A lógica dialética se 
caracteriza, pois, pela 
construção de categorias 
saturadas de concreto. 
Pode, pois, ser denominada 
a lógica dos conteúdos, por 
oposição à lógica formal 
que é, como o nome indica, 
a lógica das formas 
(SAVIANI, 2015, p. 28 - 
grifo nosso)". 

Nesse contexto, o professor é a figura que, no início do processo 

educativo, tem a visão sintética à medida que já se apropriou dos 

conhecimentos científicos e de sua didática; enquanto que os 

alunos têm a visão sincrética do todo, ou seja, possuem uma visão 

caótica da realidade, necessitando ainda estabelecer relações e 

realizar abstrações. À vista disso, no ensino de História, área sobre 

a qual nos debruçamos neste momento, a responsabilidade em 

relação à qualidade almejada na passagem da síncrese à síntese 

teórica desponta no movimento, sendo este portador das 

manifestações históricas que são resultados de relações sociais 

empreendidas pela coletividade humana. Tais relações necessitam 

ser desveladas por meio do estudo encadeado, organizado, 

sequenciado na direção do entendimento de como o fenômeno 

chegou a ser o que é e de como poderá vir a se constituir.  

Nesse movimento de pensamento, a PHC assenta-se no 

materialismo histórico dialético4, para o qual: 

 

Dominar o pensamento significa transformá-lo em meio ainda 

mais eficiente na conquista prática das potencialidades da 

natureza e da sociedade, relacioná-lo de modo ainda mais 

estreito com o objeto que ele reflete. Para tanto, a lógica não 

deve se limitar à descrição e à interpretação de formas 

isoladas de pensamento mas estudá-lo no todo como 

processo de movimento no sentido de novos resultados 

(KOPNIN, 1978, p. 225).  
 

 

O autor referido nos explica que, para o marxismo, "o lógico 

(movimento do pensamento) é o reflexo do histórico (movimento 

dos fenômenos da realidade objetiva) (KOPNIN, 1978, p. 84)".  

Nesse sentido, a realidade objetiva é transformada por um homem 

real, que se torna sujeito na captação e na interação com a 

estrutura desse movimento histórico, à vista da compreensão de 

sua existência. Assim sendo, o fundamento da lógica dialética 

concebe, 
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[...] o homem, enquanto um ser pensante, produtor de 

significados, é um ser que, ao interagir com a realidade, 

conhece-a e explica-a, constituindo-se como produtor e, ao 

mesmo tempo, produto desse mundo, necessitando ser 

compreendido, em todos os seus aspectos e relações 

estabelecidas, por meio das mesmas ideias gerais que 

explicam a realidade na sua totalidade (ALMEIDA ET AL, 

2007, p. 47). 

  

 

Alicerçados pela visão histórica da realidade, enquanto 

educadores, temos que considerar a sociedade vigente na qual 

esse homem que educamos está inserido. No atual sistema 

capitalista, a relação dicotômica entre dominados e dominantes, 

requer da escola a urgência, para além do conceito de salvadora de 

todos os males, de uma educação consciente do seu dever de 

educar os homens, dando-lhes instrumentos necessários à 

transformação do entorno de cada um e do mundo como sua 

totalidade. Enfim, os conteúdos a serem trabalhados na disciplina 

de história devem garantir a ascensão do psiquismo humano, 

fazendo com que este alce patamares mais elevados de 

consciência dos fatos e acontecimentos que ocorrem na realidade 

objetiva. Diante do exposto, terminamos nossas considerações com 

o pensamento de Kopnin que nos diz que: “Quando for abolida a 

exploração do homem pelo homem, as pessoas terão uma atitude 

diferente, racional, humana face à natureza, transformando-lhe os 

processos e fenômenos em mundo verdadeiramente humano” 

(KOPNIN, 1978, p. 354).  

Nessa perspectiva o ensino de História neste currículo procura 

romper com a visão tradicional em que apenas alguns homens eram 

quem faziam a história, em que os fatos, os acontecimentos e 

personagens eram tratados de modo isolados, apenas num sentido 

de constatação, sem nenhuma relação com o presente. E propõem 
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um ensino que possibilite aos alunos compreender os movimentos 

da história de forma dialética e a partir da problematização da 

realidade. Compreendam a produção cultural como um processo e 

resultado das práticas concretas da coletividade humana. Que a 

história não é algo dado, pronto e acabado, mas é um processo e 

um produto dessas práticas.  Contribua ainda para que o aluno 

conscientize-se sobre sua condição de sujeitos históricos, que não 

apenas observe os acontecimentos do mundo, mas desenvolva a 

capacidade de compartilhar e modificar a realidade, assumindo a 

posição de sujeitos de sua própria história (CASAGRANDE; 

PELETTI, BATSITA, 2016). 

 

CONTEÚDOS E OBJETIVOS  

 

A escolha dos conteúdos e sua organização em temas e as 

definições dos objetivos foram efetuados durante vários encontros 

de discussões com os professores especialistas e generalistas 

durante o ano de 2015. Nesses encontros, os professores sob a 

coordenação de uma especialista da área, realizaram uma revisão 

dos conteúdos presentes no currículo comum em vigor e com base 

em suas experiências e estudos foram realizando adequações e 

alterações nos mesmos. Como resultados desse trabalho são 

apresentados a seguir os objetivos e conteúdos do o currículo atual. 

 

 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

O ensino da História no Ensino Fundamental tem por objetivo principal 
desenvolver no aluno a compreensão de forma crítica os processos históricos nos 
aspectos sociais, culturais, político e econômicos com vista a analisar a sociedade 
em que vive e adquirir consciência de seu papel enquanto agente histórico. Ou 
seja, espera-se que ao final de um processo de ensino aprendizagem 
desenvolvido durante todo esse percurso, o aluno adquira a capacidade de pensar 
e analisar criticamente a realidade entendendo-a como resultado de um processo 
histórico e, por tanto, é passiva de transformação para o bem comum por meio de 
sua ação como sujeito. 
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ENSINO FUNDAMENTAL I – TEMAS E OBJETIVOS  

 

No Ensino Fundamental I, o ensino visa promover a aquisição da 

linguagem desta área e o desenvolvimento de noções dos conceitos 

de História enquanto ciência e o domínio básico de procedimentos 

simples de estudo e pesquisa tais como observação, descrição e 

análise de documentos, textos, imagens históricos.  

Para que tais objetivos sejam atingidos, os componentes 

curriculares estão sendo apresentados por meio de temas 

estruturantes acompanhados da descrição dos propósitos de ensino 

e objetivos a serem alcançados ao longo do processo de 

ensino/aprendizagem desenvolvido em cada ano escolar.  

Desta forma, no 1º ano o estudo envolvendo os temas Minha 

História, História das Famílias, História da minha escola e 

História do Bairro, tem por finalidade proporcionar o entendimento 

de que o aluno está inserido numa sociedade onde estabelece inte-

relações e que suas ações, como sujeito histórico, contribuem para 

a construção sua história individual e a história coletiva construída 

ao longo do tempo e espaços nos contextos familiar, escolar e 

bairro, bem como, compreender que a história local do qual faz 

parte está integrada a história de espaços mais amplos, cujo estudo 

requer o aprendizado de noções sobre tempo e fontes históricas.  

No 2º ano, o estudo dos temas a criança em outros tempos e 

espaços, a família em outros tempos e espaços, comunidade: 

escola e bairro e Brasil, sociedade e cultura, tem por objetivo 

proporcionar ao aluno aprendizagens sobre a organização dos 

grupos sociais ao qual faz parte, sendo capaz de conhecer e 

respeitar o modo de vida dos diferentes grupos e comunidades em 

diversos tempos e espaços bem como identificar as transformações 

e permanências nos modos de viver. Ainda, reconhecer a 

importância da coletividade no processo histórico, em âmbito local e 

nacional, de modo a compreender que a nação do qual pertence é 

resultado de um processo histórico conflituoso cujo resultado foi à 

formação do povo brasileiro marcado pelas diversas influências 

culturais. 
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No 3º ano, o estudo dos temas História e cultura de outros 

povos: indígenas e africanos e História do Município de Bauru, 

tem por objetivo conhecer a história dos povos indígenas do  Brasil, 

em especial os caingangues, suas formas de organização, suas 

produções; valorizando seus conhecimentos e cultura bem como 

conhecer a origem do município com a chegada dos primeiros 

imigrantes e a implantação das fazendas de café, o processo da 

criação do município Bauru e o desenvolvimento econômico e 

cultural da cidade, impulsionado pela chegada das ferrovias e dos 

imigrantes. Ainda, pretende-se que o aluno compreenda a África 

como um continente, cujo território é habitado por muitos povos, 

considerado o berço da humanidade e que possui, além dos 

recursos naturais, uma riqueza histórica e cultural imensa, bem 

como adquira consciência sobre a contribuição e importância da 

sua cultura para o Brasil. 

No 4º ano, o estudo dos temas As Grandes Navegações, Os 

portugueses no Brasil Colônia,  Os Africanos no Brasil e a   

Expansão do território brasileiro,  tem por objetivo  conhecer os 

acontecimentos e motivos que culminaram para a chegada dos 

portugueses ao território que no qual ocorreu a formação do Brasil, 

bem como analisar a relação do contato conflituoso entre os 

portugueses e vários povos que habitavam o território de  modo, 

dadas por meio das atividades econômicas exploratórias,  

miscigenação e troca de culturas, de forma a  valorizar a história e 

contribuições desses povos para a nossa cultura. Compreender o 

processo de efetivação da colonização com base na organização do 

território em Capitanias Hereditárias, cultivo da cana de açúcar e 

trabalho escravo, dando início aos primeiros povoados e cidades. 

Ainda reconhecer a importância da África e do seu povo para o 

desenvolvimento econômico do Brasil colônia e conhecer suas 

contribuições na produção de culturas material e imaterial nesse 

período.  E por fim, compreender os objetivos e ações das 

expedições dos bandeirantes, culminando por um lado, a expansão 
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do território e a atividade da mineração e por outro a propagação da 

violência contra o povo indígena por meio de um processo de 

escravidão e da extinção de diversas etnias, o que contribuiu para o 

aprofundamento dos problemas enfrentados por estes povos ao 

longo da história.  

No 5º ano, o estudo dos temas Brasil Império, Imigrações e 

Brasil Republicano – que tem por objetivo a aquisição de 

conhecimentos básicos sobre o processo de  independência e 

a organização política, econômica e social do Brasil bem como 

conhecer os principais movimentos e manifestações de lutas pelo 

fim da escravidão e melhores condições de vida. Conhecer e 

reconhecer o processo de imigração e as transformações 

econômicas, sociais e culturais desencadeadas a partir desse 

evento. E por fim, adquirir conhecimentos básicos sobre os períodos 

e principais eventos que marcaram a História do Brasil com o fim da 

monarquia e da escravidão. Ao se estudar o período ditatorial, é 

oportuno debater temas como a questão da liberdade e respeito ao 

ser humano, entre outros, desenvolvendo consciência crítica com 

relação a certos atos de violência praticada contra os cidadãos. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II – TEMAS E OBETIVOS  

 

O ensino no Fundamental II tem por objetivo promover a 

aquisição dos conceitos históricos, com base na exploração dos 

conteúdos, com vista ao desenvolvimento do pensamento histórico 

necessário para a análise das diversas realidades relacionando-as 

em várias temporalidades e espaços. Ainda é propósito nessa etapa 

de estudo desenvolver a aquisição de procedimentos utilizados 

nesta área para a aquisição de conhecimentos tais como realizar 

leitura e análise de fontes históricas, imagens, mapas, etc.  

Para que tais objetivos sejam atingidos, os componentes 

curriculares estão sendo apresentados por meio de temas 

estruturantes acompanhados da descrição dos propósitos e 

objetivos a serem alcançados ao longo do processo de 

ensino/aprendizagem desenvolvido em cada ano escolar.  
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Desta forma, no 6º ano o estudo dos temas Introdução ao 

estudo da História, Origem da Humanidade, Povos da 

Antiguidade e Sociedades Grega e Romana, tem por objetivo 

conhecer as ferramentas necessárias para se medir o tempo 

histórico e as formas de investigação necessárias para subsidiar o 

trato das informações. Dando sequência no primeiro bimestre letivo 

os conteúdos irão apoiar-se na origem da humanidade buscando 

sustentar às múltiplas origens dos povos e como a história pode ser 

contada de diferentes formas, tendo como referência os pontos de 

vistas tanto social, quanto econômico, político ou religioso. Além 

das origens da humanidade aprofundar o estudo sobre os primeiros 

povos e os povos africanos, ampliando gradativamente a relação 

com o desenvolvimento da sociedade, desmitificando elementos 

que ao longo dos anos foi tratado de forma errônea e 

preconceituosa. Nos demais bimestres, os temas estão voltados ao 

desenvolvimento de conteúdos relativos aos povos da antiguidade, 

passando pelo Egito Antigo e as civilizações orientais, Grécia Antiga 

e Roma Antiga. O objetivo com o trabalho com desses temas é de 

possibilitar a compreensão dos alunos acerca dos povos que deram 

origem a diferentes formas de concepção de sociedade e que 

refletem até os dias de hoje na formação das sociedades atuais, 

sendo uma oportunidade para realizar comparações e paralelos 

entre as sociedades antigas e a que vivemos hoje.  

No 7º ano, o estudo dos temas Feudalismo e sua crise, As 

Grandes Navegações, Colonização do Brasil, tem por finalidade 

compreender o feudalismo como um período no qual o 

desenvolvimento econômico, político e social contribuíram para o 

surgimento das sociedades europeias atuais e cuja produção do 

conhecimento, da cultura material e imaterial esteve sob o controle 

da religião ligada à Igreja Católica. Ainda conhecer as 

transformações ocorridas nas Europa Feudal como resultado das 

incursões realizadas pelas cruzadas proporcionando a reabertura 

do comércio, o renascimento urbano e fortalecimento de uma classe 
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comercial – burguesia -, o 

surgimento e de outras correntes 

religiosas, o que contribuíram 

para o desmantelamento das 

estruturas feudais e o 

surgimento dos estados nações, 

empreendedores das Grandes 

navegações e financiadores do 

pensamento moderno e de 

manifestações culturais. 

Compreender as transformações 

no mundo a partir das Grandes 

navegações, que com base em 

interesses econômicos e 

religiosos inaugura um período 

significativo na História da 

humanidade onde se coloca, de 

forma violenta, povos até então 

desconhecidos, resultando em 

profundas transformações nas 

formas de se organizar e viver. 

Conhecer que o processo de 

colonização do Brasil, 

administração e 

empreendimentos, 

fundamentou-se na ideia de 

enriquecimento baseado na 

exploração da natureza e de 

seres humanos, indígenas ou de 

origem africana, e que o trabalho 

escravo a base de toda 

sustentação do desenvolvimento 

econômico de Portugal e da 

colônia. Compreender as 

culturas indígenas e africanas a 

partir de seu ponto de vista 

procurando valorizar suas 

contribuições para além das 

manifestações culturais e 

religiosas. É oportuno 

desenvolver reflexões críticas 

sobre questões ligadas ao 

respeito a diversidades cultural e 

sobre a exploração de uns 

povos sobre outros. 

No 8º ano, o estudo dos 

temas O Antigo Regime e suas 

transformações, Era das 

Revoluções, Brasil Colônia, 

Período Monárquico, tem por 

objetivo proporcionar o 

entendimento do surgimento de 

regimes absolutista na Europa, 

caracterizado pela concentração 

de poder, privilégios de uma 

minoria e por uma política 

econômica baseada no 

mercantilismo e exploração de 

colônias, que vai entrar em crise 

com o surgimento e divulgação 

das ideias iluministas e do 

desenvolvimento tecnológico na 

produção culminando com 

ondas de revoluções 

inaugurando novo cenário 

político, socioeconômico e 

cultural no ocidente. Os estudos 

voltados para o Brasil, período 

colonial e monárquico, 

proporcionam conhecimentos 

sobre os principais 

acontecimentos  ou   processos  
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históricos desencadeados no 

país que contribuem para a 

compreensão de nossa 

sociedade em seus aspectos 

políticos, econômicos e sociais e 

dos grandes problemas e 

desafios enfrentados na 

atualidade.  

No 9º ano, o estudo dos 

temas Liberalismo e 

Nacionalismo no final do séc. 

XIX e início do séc. XX, A crise 

do liberalismo, Era Vargas, 

Ditadura militar, proporciona a 

compreensão dos grandes 

acontecimentos e 

transformações ocorridas no 

mundo a partir da expansão do  

liberalismo,  capitalismo e do 

imperialismo como políticas  de 

expansão e domínio territorial, 

cultural e econômico de uma ou 

várias nações sobre outras, ou 

sobre uma ou várias regiões 

geográficas bem como entender 

a crise do liberalismo como base 

a para compreensão do 

surgimento do nacionalismo e do 

desencadeamento das guerras 

em escala mundial e de 

revoluções e o  surgimento da 

formação de regimes totalitários 

contexto para o entendimento da 

Segunda Guerra Mundial e suas 

consequências humanitárias e a 

reconfiguração do mundo e com 

o surgimento de duas potências 

travando disputas por influências 

no mundo num contexto da 

Guerra Fria.  Ainda, 

compreender a Era Vargas como 

um período de grandes 

transformações econômicas, 

políticas e sociais destacando 

conquistas sociais e 

desenvolvimento econômico 

caracterizado pela valorização 

do nacionalismo e investimentos 

no processo industrial 

relacionando-os à formação da 

contemporaneidade do Brasil. E 

por fim, a apropriação de 

conhecimentos sobre o período 

ditatorial, caracterizado pela 

existência de governos cujas 

ações se pautaram nos 

instrumentos de repressão física 

e ideológica como forma de 

garantir sua existência o levou o 

país a viver tempos de grande 

de violência, perda da liberdade 

e diretos, mas por outro lado, foi 

um período de grande 

efervescência de movimentos 

sociais e surgimento e 

fortalecimento da luta por direitos 

e combate a todo tipo de 

violência. Ainda é importante 

compreender a interferência 

externa e as contradições 

internas que geraram a 

emergência de regimes ditatórias 

na América Latina e no Brasil e 

seus reflexos no mundo atual. 
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COPONENTES CURRICULARES 

 

1 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
 

 Minha História  

 História do nome: documentos pessoais.  

 Noções de tempo histórico: minhas recordações.  

 Objetos pessoais do passado e presente 

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 História das famílias:  

 Toda família tem sua História.  

 Fontes históricas: objetos antigos da família.  

 Noções de tempo histórico: passado e presente. 

 

3
º 

b
im

e
st

re
  História da minha escola:  

 Minha escola e sua história.  

 Eventos realizados na escola.  

 Noções de tempo histórico: transformações, mudanças e 
permanências. 

 

4
º 

b
im

e
st

re
 

 História do bairro:  

 Tradição oral: roda de conversa.  

 Tempo histórico: as transformações no bairro  

 Brincadeiras de rua: passado e presents 
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2 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
  A criança em outros tempos e espaços:  

 A criança em diversas sociedades: indígena, africana e outras.  

 Ser criança: passado e presente.  

 Dimensão temporal: brinquedos de todos os tempos.  

 Direitos e deveres das crianças.  

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 A família em outros tempos e espaços:  

 A família em sociedades: indígena, africana e outras.  

 A família no passado e presente.  

 Registro de acontecimentos no tempo: linha do tempo.  

 

3
º 

b
im

e
st

re
 

 Comunidade: escola e bairro.  

 Viver em comunidade: historia do bairro e a importância da 
coletividade.  

 A comunidade escolar: os grupos que a compõem e a importância 
da coletividade.  

  

4
º 

b
im

e
st

re
 

 Brasil, sociedade e cultura:  

 Formação do povo brasileiro: povos nativos e imigrações livres e 
compulsórias.  

 Contribuições culturais de diversas sociedades: indígenas, africana 
e outras.  
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3 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
  História e cultura de outros povos:  

 Povos indígenas: primeiros habitantes do Brasil.  

 Sociedades indígenas.  

 Cultura e formas de organização.  

 Conhecimentos e produções.  

 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 História do município:  

 Os povos Caingangues: primeiros habitantes.  

 Os pioneiros: economia de subsistência.  

 As fazendas de café: economia de exploração.  

 

3
º 

b
im

e
st

re
  História do município:  

 A criação do Bairro Bauru.  

 Criação do município.  

 O desenvolvimento econômico e cultural da cidade.  

 A chegada das ferrovias e os imigrantes.  

 

4
º 

b
im

e
st

re
  História e cultura de outros povos:  

 África: terra de muitos povos.  

 África: berço da humanidade.  

 Culturas africanas.  

 Tradição oral: contos africanos.  
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4 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
  As grandes navegações:  

 Viagens dos espanhóis e portugueses.  

 Chegada dos portugueses ao Brasil, os primeiros contatos com os 
povos indígenas.  

 Os indígenas: cultura, organização e suas contribuições.  

 

2
º 

b
im

e
st

re
  Os portugueses no Brasil Colônia:  

 Os primeiros anos dos portugueses no Brasil: exploração do Pau 
Brasil e o trabalho indígena.  

 A ocupação do território Brasileiro:  

 O sistema de capitanias hereditárias: os primeiros povoados.  

 

3
º 

b
im

e
st

re
  Os Africanos no Brasil  

 A África e sua diversidade  

 A economia açucareira e o tráfico de escravos.  

 Pluralidade cultural Afro-Brasileira  

 Influências africanas atualmente.  

 

4
º 

b
im

e
st

re
  Expansão do território brasileiro: 

 Ação dos bandeirantes.  

 As guerras com povos indígenas: processo de escravização e 
extinção de etnias.  

 Exploração do ouro: mineração e trabalho escravo.  

 Contribuições dos africanos para a cultural material e imaterial.  
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5 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
  Brasil Império:  

 A corte portuguesa no Brasil e o processo de independência.  

 Primeiro Reinado e Período Regencial: aspectos políticos, sociais, 
econômicos e culturais.  

 Movimentos e ações contra o tráfico e a escravidão.  

 

2
º 

b
im

e
st

re
  Brasil Império:  

 Segundo Reinado: aspectos políticos, sociais, econômicos e 
culturais.  

 Movimentos e ações de resistência contra a monarquia.  

 Movimentos abolicionistas.  

 

3
º 

b
im

e
st

re
  A imigração para o Brasil:  

 Os movimentos de imigração para o Brasil  

 Os imigrantes e suas contribuições para a formação da sociedade 
brasileira.  

 Fim da escravidão e do período monárquico.  

 

4
º 

b
im

e
st

re
  Brasil republicano:  

 Primeira República.  

 O Governo Vargas.  

 Período ditatorial.  

 Nova República.  
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6 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
 

 Introdução ao estudo da História  

 Formas de medir o tempo  

 Fontes históricas  
 

 Origem da Humanidade  

 Teorias sobre a origem do homem  

 As primeiras sociedades.  

 Reinos africanos. 
 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 Povos da Antiguidade  

 O Egito Antigo  

 As civilizações Orientais.  
 
 
 

3
º 

b
im

e
st

re
  A Grécia Antiga  

 Mitologia  

 Atenas e Esparta  

 Herança cultural  

 Educação  

 Democracia  

 Filosofia.  
 

4
º 

b
im

e
st

re
 

 Roma Antiga  

 Origem  

 Organização política e econômica  

 Herança cultural.  

 Expansão imperial. 
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7 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
 

 Feudalismo  

 Declínio do Império Romano  

 Formação da Europa Feudal  

 Povos germânicos  

 Estrutura social, economia e política Feudal  
 

2
º 

b
im

e
st

re
  Crise do feudalismo  

 Cruzadas  

 Rotas comerciais e renascimento urbano  

 Declínio do feudalismo  

 Reforma e contra-reforma  

 Renascimento e Humanismo. 
 

3
º 

b
im

e
st

re
  Grandes navegações  

 Expansão marítima  

 Povos pré-colombianos  

 América pré-colombiana  

 Povos africanos  

 Sociedades indígenas no território brasileiro. 
 

4
º 

b
im

e
st

re
 

 Colonização do Brasil  

 Administração da colônia portuguesa  

 Economia no Brasil colonial  

 Sistema escravista  
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8 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
 

 O Antigo Regime e suas transformações  

 O absolutismo  

 O iluminismo  

 Revolução industrial.  

  
 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 Era das Revoluções  

 Revolução Francesa  

 Era Napoleônica  
 
 
 

3
º 

b
im

e
st

re
 

 Brasil Colônia  

 Entradas e Bandeiras  

 Ciclo da Mineração  

 Revoltas Coloniais  

 Processo de Independência.  
 

4
º 

b
im

e
st

re
 

 Período Monárquico  

 Primeiro e Segundo Reinados  

 Regência  

 Movimento Abolicionista  
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9 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
st

re
  Liberalismo e Nacionalismo no final do séc. XIX e início do séc. 

XX  

 Imperialismo  

 Primeira Guerra Mundial  

 Revolução Russa  

 Primeira República do Brasil. 
 

2
º 

b
im

e
st

re
 

 A crise do liberalismo  

 Período entre guerras (Crise de 1929)  

 Regimes totalitários: Fascismo e Nazismo  

 Segunda Guerra Mundial  

 Guerra Fria. 
 

3
º 

b
im

e
st

re
 

 Era Vargas  

 Revolução de 1930  

 Estado Novo  

 Período Nacionalista  

 Período Democrático.  
 

4
º 

b
im

e
st

re
 

 Ditadura e Democratização do Brasil  

 A política desenvolvimentista  

 Os militares no poder  

 A redemocratização do Brasil  

 Atualidades. 
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ORIENTAÇÕES  METODOLÓGICAS 

 

INTRODUÇÃO  

 

A História a ser ensinada aos alunos durante o processo de 

ensino e aprendizagem pode ser trabalhada didaticamente 

seguindo procedimentos adequados ao ano/série de acordo com a 

escolha de cada docente considerando a realidade de seu contexto 

de trabalho e público alvo. Isso significa que o professor é 

entendido como sujeito no processo de ensino.   

Contudo, sugestões sobre procedimentos metodológicos podem 

vir a serem contribuições importantes uma vez que o ensino de 

História na Educação Fundamental é realizado também por 

professor que não possuem formação específica da área. E mesmo 

nos casos em ao professor possui tal formação, nunca é demais ter 

ao seu alcance sugestões que contribuam para a realizada de seu 

trabalho. Tendo a escola o papel de proporcionar a todos os alunos 

o acesso aos conhecimentos mais elaborados ao longo da História 

pela humanidade, caberá ao professor escolher os métodos mais 

adequados para que o aluno se aproprie do conhecimento com 

vista a se desenvolver nas máximas de suas capacidades tornando-

se sujeito para atuar na sociedade de forma crítica. 

Desta forma, apontamos algumas possibilidades para o 

desenvolvimento do ensino de História por meio do trabalho com a 

utilização de documento histórico como instrumento de 

aprendizado, da imagem fotográfica e gravuras em sala de aula, 

dos mapas históricos, da música como instrumento de 

aprendizagem, da historia oral e memória, de filmes e do patrimônio 

cultural: visitas a museus.  

Destacamos que a escolha de explorar um determinado recurso 

é subjetiva e como já foi destacado deve levar em consideração 

questões que envolvem a etapa, o contexto de trabalho, a realidade 

dos alunos, sua importância para o ensino de determinado 

conteúdo, entre outras coisas.   
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Este texto pretende apresentar e descrever de forma sintética 

algumas possibilidades de trabalho pedagógico utilizando os 

recursos citados acima. 

 

O DOCUMENTO HISTÓRICO COMO INSTRUMENTO DE 

APRENDIZADO 

 

O desenvolvimento do ensino e aprendizagem por meio de 

atividades utilizando fontes ou documentos históricos recebe 

considerável importância por possibilitar, entre outras coisas, a 

ampliação do entendimento sobre os procedimentos adotados no 

trabalho do historiador para a produção de conhecimentos 

históricos, além de desenvolver no aluno a capacidade de 

observação, leitura e análise que são necessárias num processo de 

aprendizagem e reflexão sobre os conteúdos por meio dos 

documentos históricos (BRODBECK, 2012).  

De acordo com Cano (2009, p. 19), “a utilização de documentos 

históricos em sala de aula, pode propiciar momentos de extremas 

riquezas e somar-se aos esforços de possibilitar ao aluno o contato 

com outras sociedades e temporalidades, por meio de registros 

textuais, iconográfico ou materiais.” Em outras palavras, os 

documentos históricos permitem o conhecimento das ações e 

modos de vidas de sociedades que a muito deixou de existir.  

O documento histórico pode se apresentar de varias outras 

formas além do texto escrito. 

 

 

[...] cartas, livros, relatórios, diários, pinturas, esculturas, 

fotografias, filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços, 

construções arquitetônicas ou paisagísticas, instrumentos e 

ferramentas de trabalho, utensílios, vestimentas, restos de 

alimentos, habitações, meios de locomoção, meios de 

comunicação. São, ainda, os sentidos culturais, estéticos, 

técnicos e históricos que os objetos expressam, organizados 

por meio de linguagem (escrita, oralidade, números, gráficos, 

cartografia, fotografia, arte) (PCN. HISTÓRIA, 1997 p. 55).  
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A atividade com o objetivo de analisar documentos históricos 

pode ser um ponto de partida para o desenvolvimento das 

capacidades de leitura e interpretação, do espírito crítico, do 

significado de fonte histórica e como também da percepção sobre “o 

ofício do historiador e sobre o trabalho de escrever a História a 

partir das fontes e [...] estabelecer a distinção entre documentos 

propriamente ditos, usados com finalidades didáticas” (BRODBECK, 

2012, p. 35).  

Contudo, é importante levar em conta algumas considerações 

sobre o documento histórico, tais como a sua não neutralidade, ou 

seja, sua produção e escolha como fonte de pesquisa, não está 

livre de interferências, intenções ideologias.  

Como descreve Cano (2009), a produção de um documento 

histórico está inserida no contexto de uma determinada sociedade e 

cultura onde atua um determinado grupo social detentor de uma 

visão de mundo. Além disso, a própria escolha como objeto de 

pesquisa, está carrega de intencionalidade por parte do historiador 

que pode ignorar ou aceitar determinado documento como fonte de 

pesquisa. Portanto, ao analisar um documento é importante estar 

ciente que ele fala por si, uma vez que ele esta imerso em 

intencionalidades e cabe ao docente elaborar questões que gostaria 

que fossem respondidas. (IBID).  

E por fim, o documento histórico, expressa o ponto de vista dos 

autores que o produziu ou do investigador que o utilizou como fonte 

e não a verdade sobre um período histórico ou uma sociedade. “Ele 

defronta-se com a ação de homens e mulheres reais que viveram 

esse período e que deixaram sua marca, explicitaram seus desejos 

e aspirações e de outro que se debruçaram no passado e 

produziam memórias, explicações, enfim, escreveram a historia de 

um povo ou período” (IBID p. 23). Exemplificando, a carta de Pero 

Vaz de Caminha, produzida no contexto da colonização é um 

documento histórico carregado de intencionalidades de uma 

determinada camada social. Dependendo o pesquisador que irá 
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utilizar este documento como fonte de conhecimento sobre a 

colonização poderá concordar com a visão europeia portuguesa 

sobre os povos indígenas ou poderá questioná-las. 

Desta forma, ao desenvolver atividades de estudos utilizando 

documento histórico devemos considerá-lo como um instrumento 

para o ensino e aprendizagem de História pode se tornar um 

grande aliado do aluno no seu processo de aprendizagem, mas que 

é necessário também cerceá-lo de questões elaboradas de acordo 

com o conteúdo em estudo e os objetivos a serem alcançados.  

 

A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVURAS EM 

SALA DE AULA 

 

A fotografia pode ser considerada um documento histórico que 

pode vir a ser utilizada como fonte de pesquisa e analise sobre um 

determinado acontecimento para a compreensão da realidade. Para 

que uma realidade seja compreendida por meio da fotografia torna-

se necessário sua interpretação levando em consideração, a 

intenção de seu registro que pode ser classificada em: jornalística, 

antropológica, etnológica, social, arquitetônica, urbana, etc. (CANO, 

2009).   

Ao se trabalhar com a fotografia é necessário levar em 

consideração o contexto e a intenção com que ela foi produzida, 

assim como ocorre com qualquer produção de texto, o autor possui 

suas concepções políticas, filosóficas e estas permeiam suas 

produções. Segundo Moreira (1993, p.26) apud Cano (2009, p.48), 

“compreender por que e para que algumas imagens foram 

construídas altera o conteúdo das imagens e amplia a visão desse 

conteúdo”.  

Cano (2009, p.48), afirma que a fotografia “sempre foi utilizada 

por diferentes correntes ideológicas como instrumentos de 

disseminação de ideias, formando e, consequentemente, 

manipulando a opinião pública”. Com esta mesma visão Rossi 

escreve que   
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[...] na publicidade, as imagens sugerem o que devemos 

fazer, o que devemos necessitar, o que devemos valorizar ou 

desejar. Moldam pensamentos e comportamentos. Portanto, a 

leitura da imagem feita por uma pedagogia crítica pode ajudar 

a construir uma consciência sobre o fato de que somos 

destinatários de mensagens que pretendem impor valores, 

ideais e comportamentos que não escolhemos (ROSSI, 2003, 

p. 9 apud BRODBECK, 2012, p. 39). 

 

 

Desta forma, a formação do aluno crítico passa também pelo 

ensino sobre leitura e interpretação das imagens fotografias, 

veículo muito utilizado para divulgação de ideias no mundo que o 

cerca. Contudo, como foi descrito, “a imagem não pode ser tomada 

como retratação fiel de determinado fatos. [...] é imprescindível que 

se desvende a imagem que vemos enquadrada. A fotografia [...] 

contempla aspectos explícitos e implícitos de uma determinada 

cena” (CANO, 2009 p.49). Assim, o potencial da fotografia como 

meio de aprendizagem de conteúdos diversos – sociais, políticos, 

religiosos, artísticos, culturais enfim - pode ser alcançado na 

medida em que sua análise seja realizada considerando os autores, 

contexto e intenções em que foi produzida.  

De acordo com este autor “a imagem registrada na fotografia 

precisa dialogar com outras fontes de pesquisa e ser 

contextualizada, para que se compreenda a trama na qual ela foi 

construída, os interesses que a cercam” (IBID). Neste caso, a 

atividade de análise de uma fotografia não poder ser realizada 

isoladamente, do contrário precisa estar pautada com outros 

documentos que contribuam para seu entendimento, ou seja, a 

imagem contida na fotografia não é um testemunho pronto e 

acabado do passado, mas precisa ser interpretada, partindo de “[...] 

um repertório que já possuímos baseados em condição 

socioeconômica e nossos filtros culturais, ideológicos e políticos” 

(IBID). 
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A análise de uma imagem fotográfica exige que se faça o 

questionamento se a mensagem direta transmitida pela fotografia 

corresponde com a verdade dos fatos.  Assim ao analisar as 

imagens fotográficas numa atividade de sala de aula, o professor 

precisa ira além de descrever seus elementos visíveis, mas 

também questioná-la e possibilitar que façam outras leituras de 

uma sociedade ali representada.  

E preciso também questionar a autoria da imagem: quem a 

produziu, quais intenções e profissionais que cercam essa 

produção, uma vez que, a produção fotográfica é passível de 

manipulação com propósitos variados.   

 

 

A análise fotográfica, primeiramente, passa pela sua 

descrição iconográfica [...] os elementos que contribuíram 

para a produção da imagem (assunto, fotógrafo, ano e local 

de produção, entre outros) e os elementos presentes na 

fotografia (conteúdo da imagem, o que retrata? Quem são os 

retratados? o que está retratado?)(IBID).  

 

 

Assim, ao realizar a interpretação da imagem busca-se decifrar a 

realidade retratada no seu interior considerando o contexto histórico 

de sua produção. 

As gravuras que acompanham os textos nos livros didáticos não 

tem como propósito ilustrá-los, visa também ampliar acrescentar ou 

trazer informações sobre eles. Como descreve Brodbeck (2012, p. 

36), “além de compor um acervo extenso de retratos e cenas 

históricas diversas, as obras artísticas são recursos que podem 

tornar mais concretos os conteúdos abordados em sala de aula.” 

Para sua leitura e interpretação é importante que se conheça o 

autor, como se deu a produção da obra e em que época foi 

produzida.  
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Finalizando, os trabalhos com fotografias e gravuras têm como 

objetivo apresentar novas possibilidades de leituras e compreensão 

dos fatos históricos “[...] levando os alunos à reflexão sobre o tempo 

histórico, os aspectos sociais e culturais, além do fato de se 

trabalhar com a percepção da atuação dos indivíduos e de suas 

concepções nas diversas realidades e contextos sociais” (CANO, 

2009 p. 55).  

 

MAPAS HISTÓRICOS 

 

Os mapas históricos, além de ser um instrumento de localização, 

são documentos de épocas, uma fonte histórica, cujo conteúdo é de 

fundamental importância para a compreensão dos acontecimentos.  

É constituído de uma linguagem específica, linhas, pontos, 

símbolos, cores, desenhos, etc., cuja leitura requer aprendizagem 

por parte dos alunos uma vez que para sua interpretação há 

necessidade do domínio dessa linguagem para o bom 

aproveitamento da imagem e conteúdo ali fornecidos. “Os mapas 

podem nos fornecer informações variadas que vão desde o aspecto 

físico de um determinado local até informações múltiplas sobre 

produtos, população, e inúmeras outros elementos” (BRODBECK 

2012, p. 40). Permite obtermos uma visão espacial privilegiada de 

lugares em que determinados eventos ocorreram, a divisão política 

de países entre outras informações.  

O trabalho com mapas antigos, assim como com as demais 

fontes históricas, contribui para que o aluno “entre em contato com 

diferentes visões e interpretações de regiões do planeta, 

possibilitando que o professor faça comparações e relações com 

outras informações históricas do passado mais distante, do 

passado mais recente e da atualidade” (IBID). Exemplo, as 

representações cartográficas sobre o Brasil no início do século XVI, 

retratam uma visão do colonizador europeu que no atual momento 

estavam em busca recursos naturais, minerais e apropriação  de  
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extensões de terras. Assim, um dos objetivos da produção dos 

mapas era garantir o registro de seus “achados” e comprovar sua 

legitimidade como colonizador.  

Sua utilização como recurso didático, como foi dito inicialmente, 

precisa partir de uma contextualização quanto a sua produção e 

finalidade bem como a identificação de seu autor, época, local de 

produção. “[...] é importante que o professor faça uma abordagem 

sobre os detalhes que ele contém, principalmente quando se trata 

de mapas com referência a períodos ou acontecimentos históricos 

do passado, buscando fazer relações com o presente” (IBID, p.41).  

Ainda com relação ao trabalho com mapas históricos com 

finalidade didática, cabe a explanação de esclarecimentos sobre os 

mapas produzidos até o século XIV cuja característica é permeada 

pela revelação do imaginário de quem o produziu.  Neles as 

informações técnicas propriamente ditas são minimizadas para dar 

lugar aos ornamentos, desenhos simbólicos, etc. Contudo, em 

muitos mapas produzidos sobre o Brasil, após o século XV, 

também estão repletos de desenhos indicando a grande quantidade 

de aves, animais selvagens, extensa vegetação, homens nus e, 

conjuntamente, a chegada de homens vestidos à moda europeia e 

seus barcos no oceano (IBID).  

Em síntese, os mapas históricos como os demais documentos 

são muito importantes no desenvolvimento do ensino de História, 

contudo, é preciso levar em conta algumas considerações como as 

descritas acima. 

  

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM 

 

A utilização da música em sala de aula como recurso didático 

para se trabalhar os conteúdos de História tem elevada importância 

por possibilitar a abordagem de diversos temas como o trabalho, 

migração, mentalidade, cotidiano, costumes, moda, entre outros. 

Ela pode ser utilizada como um recurso para animar ou  
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problematizar um determinado conteúdo, ilustrar temas, fatos 

históricos ou mesmo ou como fontes documentais. Sua utilização 

como “documento Histórico pode servir para despertar a 

consciência do aluno as realidades vividas uma vez que se 

constituiu como um importante espaço de revelação de 

representações cotidianas” (CANO, 2009, p. 63). Para Abud (2005, 

p. 312), as representações, não se constituem num discurso neutro, 

mas identificam o modo como, em diferentes lugares e tempos, 

uma determinada realidade social é pensada e construída. Por 

meio da música o ser humano expressa seus sentimentos, suas 

ideias, valores, indignação, frustrações, anseios, etc. Além disso,  

 

 
As letras de música se constituem em evidências, registros de 
acontecimentos a serem compreendidos pelos alunos em sua 
abrangência mais ampla, ou seja, em sua compreensão 
cronológica, na elaboração e re-significação de conceitos 
próprios da disciplina. [...] Permite que o aluno se aproxime 
das pessoas que viveram no passado, elaborando a 
compreensão histórica, que vem da forma como sabemos 
como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que 
tentaram fazer, sabendo o que sentiram em relação à 
determinada situação (IBID, p. 316). 
 

 

Nesse sentido é que a música pode se tornar um importante 

recurso didático nas aulas de História, atraindo e despertando a 

atenção de nossos alunos, auxiliando-os na aquisição de novos 

conhecimentos e desenvolvimento de consciência crítica da 

realidade (IBID).  

Sendo a música uma linguagem, torna-se imperativo que tanto 

professor quanto o aluno a perceba como tal. Assim, é necessário 

que exponhamos aos alunos “à linguagem musical de forma a criar 

um espaço de diálogo a respeito de música e por meio dela” 

(ABUD, 2005, p. 61), uma vez que, muitos setores da sociedade, ao 

longo da História, tiveram como instrumento de manifestação a 

música, ou seja, seu único documento histórico que hoje lhe permiti 

ter   voz   nas     produções     historiográficas,     possibilitando      a  
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reconstrução do o imaginário existente sobre homens, mulheres e 

as tensões da vida urbana (CANO, 2009).  Segundo esse autor,  

 

 

Atualmente, diversos estilos musicais podem ser utilizados 

para fins didáticos, tais como os choros do século XIX ou 

maxixes, sambas, baiãos, milongas e boleros do início do 

século XX. É possível trabalharmos com produções dos anos 

1960 e 1970, como Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicália e 

a MPB e, mais recentemente, temos outros estilos e gêneros 

como Rap, o HIP-Hop, o Rock, o Mangue Beat e o Funk, 

esses últimos tem uma relação mais próximas com nossos 

alunos, sendo a música habitual de muitos deles, o que, por 

sua vez, pode ser um fator importante a considerar para a 

aproximação do estilo musical (e a música em si) com as 

aulas de História (CANO, 2009, p. 65). 

 

 

Desta forma, as possibilidades de trabalho didático com a 

música são diversas, cada professor com base em sua realidade, 

pode criar formas variadas de se trabalhar com a música em sala 

de aula. Contudo, é importante que se a problematize como sendo 

portadora de culturas múltiplas, que são comercializadas e 

consumidas dentro de uma lógica de mercado onde, em muitos 

casos, seu conteúdo tem pouca importância. O que conduz seu 

consumo de forma acrítica pelos consumidores.   

Assim, o professor pode desenvolver as discussões trazendo 

para o debate questões como a vinculação da música, o local onde 

inicialmente ela circulou e a forma como o mercado musical a 

incorporou, o contexto da composição ou criação da obra, etc. 

Esses aspectos fazem parte da conjuntura da produção musical e 

servem de ponte para o diálogo com o contexto histórico mais 

amplo do período a ser estudado (ABUD, 2005).  

No trabalho de análise da música como fonte documental “é 

importante que se garanta a  analise da  letra  juntamente  com  a  
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escuta da música, tal procedimento visa assegurar que o aluno 

possa refletir sobre a melodia, sobre o ritmo, partes integrantes da 

obra musical, assim como a letra” (CANO, 2009, p. 71). Como já foi 

destacado anteriormente, o trato na análise da música como fonte 

histórica deve seguir o mesmo rigor como qualquer outra. Assim, 

“devemos buscar compreender a partir de sua criação, dialogando 

com seu compositor (quem era e em que momento produziu) e com 

sua mensagem (análise da letra da canção)” (IBID). 

E por fim, ao se trabalhar com a música, é importante trazer para 

a discussão quanto aos gêneros musicais, respeitando a faixa 

etária do (a)s aluno (a)s.    

 

 

Os gêneros musicais dizem muito sobre a história de uma 

sociedade ou período (seu surgimento, o espaço que 

conquistou no como artístico-cultural, a apropriação feita 

pelos grupos sociais, o espaço público de sua realização, 

origens, influencias que recebeu e que exerce) podem ser 

objeto de estudo em nossas aulas, em especial quando 

tratamos da História do Brasil, no século XX (IBID). 

 

 

Quanto à escolha do gênero musical a ser trabalhado é 

importante oferecer um leque amplo de possibilidades de forma a 

garantir que o(a) aluno(a) tenha o oportunidade de conhecer e 

analisar músicas que não fazem parte de seu cotidiano. Da mesma 

forma que ao estudar os conteúdos são oferecidos uma variedade 

de temas, no trabalho com a música a diversidade de gêneros 

precisa ser garantida.  

 

MEMÓRIA E HISTORIA ORAL  

 

Na área de História, assim como nas demais áreas com a 

Sociologia, a Antropologia, a Educação e a Geografia, a memória,  



Matriz Curricular  

675 

 

que pode ser influenciada pelo meio social, político e por estímulos 

provocados por objetos, textos e imagens, desempenha um papel 

importante na preservação e transmissão de conhecimentos, 

saberes, valores, culturas, etc. Para Jacques Le Goff (2003) apud 

Cano (2009, p. 81), “a memória teria o papel crucial nas sociedades 

em função da sua propriedade de conservação de informação do 

passado, possibilitando, assim, abordar os problemas referentes ao 

tempo e a historia”.  

As formas de preservação da memória variam conforme o tempo 

e o espaço e ao mesmo tempo em que vão surgindo novos meios 

de conservação, tais como, a tradição oral, a escrita, os 

monumentos, comemorações, patrimônios, ritos, fotografias, 

museus, dentre outras.  

Considerando sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem, o desenvolvimento de atividades que envolvam a 

utilização da memória como possibilidade de trabalho pedagógico 

sobre o ensino da História torna-se relevante para a aprendizagem 

dos alunos. “Ao fazer uso da memória como ferramenta de trabalho 

em sala de aula, esperamos que o saber escolar se torne algo 

dinâmico que valorize a tradição oral, a preservação da memória e 

a experiência humana” (IBID). 

O uso da história oral como fonte histórica no trabalho com a 

memória tem sido primordial pela articulação que possibilita entre a 

História e o cotidiano e também   por permitir que grupos até 

então excluídos das pesquisas pudessem ter reconhecidas suas 

ações e contribuições para as transformações nas sociedades ao 

longa da História.  

 

 

O relato oral de grupos poucos estudados tornou-se relevante 

por abrir frentes de pesquisas a partir do desenvolvimento de 

estudo sobre família, movimentos operários, movimentos 

sindical e sobre a historia urbana. [...] A historia oral provocou 

a  democratização  da  história  na  medida  em  que  alguns  
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grupos conseguiram, a partir de seu uso, apresentar suas 

versões sobre o processo histórico e seus embates (CANO 

2009, p. 84). 

 

 

Sobre a importância da História oral, Brodbeck (2012) corrobora 

dizendo que esta é usada também para o estudo da História local 

propiciando aproximação e o conhecimento da própria comunidade, 

estreitando “o relacionamento e valoriza os traços culturais locais, 

além de fornecer uma nova e envolvente dimensão às histórias 

regional, local e familiar porque as integra ao todo mais amplo da 

memória nacional” (BRODBECK, 2012, p. 35).  

Contudo, ao desenvolver atividades de estudos utilizando as fontes 

orais, pesquisas por meio de entrevistas, deve-se ter certos cuidados 

tais como, ter a sensibilidade de que estará lindando com pessoas, 

sentimentos, emoções, etc. Ou seja, são pessoas que estarão sendo 

motivados a rememorar fatos, acontecimentos de suas vidas. Como 

escreve Porttelli (1997) apud Cano (2009, p. 84), “Os alunos devem 

atentar ao fato de estarem dando voz a sujeitos históricos e 

contribuindo de alguma maneira, para que sejam ouvidos por um 

grupo e comunicadores.”  

Além disso, o trabalho com história oral requer um “[...] 

conhecimento prévio do assunto estudado, pois a historia oral se 

insere um uma problemática que se deseja estudar, portanto ela não é 

aleatória” (IBID, p.85). Desta forma, um trabalho antecipado por meio 

de leituras e pesquisas sobre o tema dará maior condições para que o 

aluno consiga desenvolver um rico trabalho de campo.  

O trabalho de campo, a ação propriamente dita, deve partir da 

escolha do tipo de entrevista que se pretende fazer: depoimentos 

sobre um determinado acontecimento ou uma história de vida. Essa 

definição contribui para a escolha do tipo de questões a serem 

perguntadas na organização posteriormente do trabalho, transcrição 

da entrevista, articulação com o tema, escrita dos resultados 

alcançados (IBID). 



Matriz Curricular  

677 

 

Dentre os instrumentos para coleta das informações, atualmente 

dispomos de inúmeras possibilidades: aparelhos celulares, câmeras 

fotográficas, filmadoras e gravadores.  

Para o professor, ao orientar as entrevistas, é importante atentar 

para a diversidade cultural e social tanto das experiências dos 

alunos e dos entrevistados que podem variar conforme o contexto. 

É uma boa oportunidade para os alunos perceberem que existem 

diferentes formas de compreender uma mesma realidade, a medida 

que o professor explore o confronto entre os pontos de vista sobre 

determinado tema, tanto com relação aos alunos entre si e destes 

com o entrevistado (BRODBECK, 2012).  

 

TRABALHANDO COM FILMES 

 

A utilização de filmes de curta ou longa duração nas aulas de 

História constitui mais uma possibilidade de reconstrução do 

passado, de ampliar o campo das fontes históricas, experimentar 

outras formas de abordar um tema, apropriar de conceitos, além de 

servir de estímulos para a realização de debates, discussões e 

proporcionar que o aluno reflita sobre seu próprio espaço histórico e 

social (SILVA; PORTO, 2012).  

Contudo, a utilização de filmes para trabalhar os conteúdos de 

História, além da preocupação de que este não sirva somente como 

momento de descontração e de que o conteúdo do filme esteja 

relacionado com o tema em estudo, é preciso ter uma metodologia 

que conduza sua realização.  

De acordo com Kornis (1992) apud Silva; Porto (2012), para 

realizarmos a análise de um filme é necessário dividi-lo em dois 

momentos, sendo o primeiro tratar de seus aspectos externos e no 

segundo, os aspectos internos.  

No plano externo, antes de assistir ao filme, o professor deve 

conduzir as atividades com o objetivo de preparar os alunos fazer 

uma leitura crítica das produções a que irão assistir, etc. Algumas  
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questões podem ser levantadas para que uma leitura crítica possa 

contribuir na preparação ou contextualização do filme. Dentre elas, 

discutir sobre os tipos de filmes a que os alunos assistem; o que mais 

valorizam no filme, atores, mensagem, conteúdo, etc.; quais filmes 

buscam: os que mexem com as emoções ou que valorizam o 

intelectual. Além disso, é importante que os alunos saibam utilizar os 

critérios de classificação, se é de natureza ficcional ou é um 

documentário; se é um curta ou longa metragem. Ainda, se o filme 

possui um roteiro original ou baseou-se em algum livro, a história é 

real ou é de algum outro filme; é uma produção nacional ou 

estrangeira; teve algum financiamento e de quem; quanto e onde foi 

filmado; o que os críticos especializados, as matérias de jornais e a 

imprensa comentam/comentaram sobre o filme. Essas são algumas 

questões que podem favorecer a análise de um filme quanto aos 

aspectos externos (SILVA; PORTO, 2012). 

No plano interno, depois de assistir ao filme, os alunos podem ser 

reunidos em grupos para compartilharem suas impressões sobre o 

que assistiram ou realizar atividades voltadas para a discussão sobre 

o conteúdo do filme que podem trazer abordagem sobre aspectos da 

vida cotidiana ou culturais, religiosos, políticos, econômicos, sociais 

entre outros. As questões elaboradas pelo professor deverá buscar 

analisar o conteúdo do filme considerando os aspectos externos que 

remetam à busca de informações necessárias ao produto final 

valorizando a visão crítica (IBID). O produto da análise do filme será 

resultado da articulação entre os aspectos externos, internos e tema 

estudado em sala de aula.  

Exemplificando a análise de filme, no plano interno, que trata da 

História da escravidão no Brasil e que narra a situação social dos 

afros-brasilieiros durante o período colonial. As questões de análise 

desse filme devem proporcionar aos alunos a reflexão sobre as 

condições sociais desse grupo social. Desta forma, pode-se perguntar 

qual a condição social dos afro-brasileiros que aparecem na história; 

qual é a condição social dos outros brasileiros retratados no filme; a 

situação social dos afro-brasileiros descrita no filme é semelhante à 

realidade que você observa (IBID). 
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TRABALHANDO COM O PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

A definição sobre patrimônio permite sua divisão em dois 

grandes grupos: patrimônio natural, tais como as reservas 

ecológicas e parques florestais e o patrimônio cultural constituído 

pelos bens arquitetônicos, arqueológicos, históricos, bibliográfico, 

receberam uma valorização social (SILVA; PORTO, 2012).  

Já de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 216, 

constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referencia à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

 

 

I – as formas de expressões. 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. (BRASIL, 1988 apud SILVA; 

PORTO, 2012, p.75). 

 

 

Embora os autores façam essa distinção, os mesmos 

consideram que as produções material e imaterial, monumentos 

naturais e culturais são indissociáveis e estão dialeticamente 

integradas (IBID). Ao interferir na natureza para atender suas 

necessidades o homem a transforma, mas também é transformado 

por esta.  

O patrimônio  cultural  pode  vir a  ser  um recurso  pedagógico  
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imprescindível ao ensino de História uma vez que possui forte 

associação com a memória. São muitos os lugares onde podemos 

localizar os patrimônios culturais, entre tantas possibilidades, o museu 

pode constituir um lugar privilegiado de estudos e aprendizagens por 

guardar grandes variedades produções humanas ao longo da história. 

O “Museu é uma instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço 

da sociedade e de seu desenvolvimento, e aberta ao público, que 

adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, 

educação e divertimento, testemunho materiais do povo e seu maio 

ambiente.” (ICOM, Estatuto do Conselho Internacional de Museus. §1,  

Ar. 2 apud SILVA; PORTO, 2012, p.75). 

Com relação à visita a um museu como atividade pedagógica 

Brodbeck (2012) descreve algumas considerações importantes que 

poderão servir de norte para a realização de um trabalho de ensino da 

História por meio de uma visita monitora.  

Primeiramente é necessário realizar um planejamento definindo os 

objetivos a serem alcançados, ou seja, é preciso perguntar o que se 

pretende aprender com a visita. Os objetos em exposição não falam 

por si, é preciso que haja alguém que durante a visitação possa 

realizar explicações, responder as questões levantadas pelos alunos, 

etc.  

O professor deve escolher qual museu ou exposição será mais 

adequado para trabalhar o tema escolhido, deve o local 

antecipadamente, verificar as atividades educativas disponíveis e a 

existência de equipes de apoio à visitação o número permitido de 

visitantes, entre outros aspectos.  Ainda, os alunos devem ser 

preparados  para a visitação por meio de atividades em sala de aula  

com enfoque no conteúdo e nos conceitos que estão sendo 

estudados.  

E por fim, é importante “elaborar atividades de continuidade à 

visitação, como: troca das experiências e impressões sobre o local e 

as pessoas a que tiveram acesso, relatório sobre o que aprenderam e 

auto avaliação dos alunos sobre sua participação durante a visita” 

(IBID p. 35). Quando se realiza uma visita ao museu sem preparação,  
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mesmo que simples, é comum os alunos não encontrarem 

significado ou não dar importância às produções deixadas por 

outras gerações.  

Em síntese, o desenvolvimento do ensino de História utilizando 

os recursos descritos neste texto precisa levar em consideração 

que para se realizar leitura e análises dos conteúdos contidos nos 

documentos ou imagens requer um procedimento que considere o 

contexto de produção, as intenções e ideologias de seus autores. 

Em outras palavras, “[...] é necessário que não tenhamos uma 

relação de submissão às fontes e demais materiais/recursos 

utilizados nas aulas, mas questioná-los, problematiza-los e explorá-

los amplamente com os alunos para que o ensino/estudo da 

História seja uma experiência gratificante (CASAGRANDE; 

PELETTI, BATSITA, 2016, p. 120)”.  
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aprendizado de uma língua estrangeira, em muitos contextos 

mundiais mais de duas, há muito é uma necessidade. Estudos 

indicam que seu aprendizado otimiza a função do cérebro e 

estimula a criatividade, possibilitando ver conexões não percebidas 

anteriormente, pois cada língua aborda o mundo de forma 

ligeiramente diferente.   Como resultado, torna-se possível entender  
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1 Os termos língua 
estrangeira e segunda 
língua são, nesse texto, 
utilizados(as) 
intercambiavelmente para 
significar o aprendizado de 
uma outra língua  que não a 
língua materna, não 
regularmente falada no 
país. Reconhecemos, 
contudo, a diferença entre o 
status do inglês como 
segunda língua (ESL – 
English as a Second 
Language) e como língua 
estrangeira (EFL – English 
as Foreign Language) que, 
no caso do Brasil, 
enquadramos como língua 
estrangeira, conforme 
Kachru (1982, 1988) e sua 
teoria dos(as) três círculos 
concêntricos (Inner, Outer 
and Expanding Circles). 
Também é utilizada LE, 
língua estrangeira. 

o mundo a partir da perspectiva 

da outra cultura e valorizar a 

sociedade humana em toda a 

sua diversidade. O aprendizado 

de uma segunda língua poderá 

ser um fator de inclusão 

importante, ampliando as 

possibilidades profissionais, 

relacionamentos, cultura e lazer. 

E nesse sentido, todo o 

ambiente escolar se torna 

mediador na formação da 

identidade social dos(as) 

aluno(as), possibilitando que o 

ambiente escolar se torne 

mediador para que a identidade 

social dos(as) estudantes seja 

valorizada e não 

desconsiderada, já que essa faz 

parte do conhecimento de 

mundo do estudante e parte 

imprescindível de sua vida fora 

da escola. 

Há, por parte dos(as) 

professores(as), 

coordenadores(as) 

pedagógicos(cãs) e pais/mães, 

uma grande expectativa no que 

se refere à oferta de ensino de 

língua estrangeira em séries 

iniciais, mas, ao mesmo tempo, 

requer um olhar mais atento 

quanto ao ensino a ser 

oferecido, à proposta 

metodológica, aos conteúdos e 

materiais didáticos específicos, e 

à avaliação do desenvolvimento 

no aprendizado da segunda 

língua1, para que o fazer 

pedagógico dos(as) profissionais 

envolvidos(as) se torne efetivo 

realmente. O componente 

curricular “Língua Estrangeira 

Moderna- Inglês” visa, portanto, 

oferecer parâmetros norteadores 

da prática docente dos(as) 

profissionais envolvidos(as) no 

ensino de língua inglesa de 

nosso município e para que, 

com um trabalho estruturado, 

possam oferecer aos aluno(as) 

espaços para que, por meio da 

linguagem e discurso, percebam 

desde cedo a diversidade 

cultural e linguística no mundo 

em que vivem e, dessa forma, 

construam significados dos 

fenômenos, acessem e se 

apropriem de conhecimentos de 

sua própria e de outras culturas  

com vistas à transformação 

social. 

Esta proposta parte de uma 

concepção de língua/linguagem 

como constituidora da própria 

consciência e organizadora do 

pensamento, e que o sujeito se 

constitui nas e por meio das 

relações sociais, a partir de 

situações significativas. Por seu 

caráter dialógico e situado, 

segundo as teorias bakhtinianas,  
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permite-nos perceber espaços 

singulares constituídos de 

sujeitos também singulares, e 

quanto maior a oportunidade e 

diversidade de interações, 

maiores serão as possibilidades 

de aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Para a efetivação dessa 

proposta, deve-se considerar 

que os contextos e as pessoas 

envolvidas são únicos e suas 

ações poderão ser 

diferenciadas, mas que a prática 

dos(as) profissionais 

envolvidos(as) deve estar em 

consonância com os 

pressupostos teórico-práticos 

que apoiam as propostas aqui 

apresentadas. Reforçamos a 

necessária autonomia do 

profissional de línguas que fará 

suas escolhas, mas essas 

devem ser fundamentadas e 

justificadas.  

Consideramos que há uma 

necessidade urgente de 

ressignificarmos a prática de 

ensino de inglês e também a 

necessidade do preparo 

desses(as) professores(as) ante 

os desafios desse novo mundo, 

globalizado, caracterizado por 

novas tecnologias, diferentes 

conhecimentos e saberes, além 

do preparo para enfrentar 

dificuldades encontradas na 

prática do ensino para o primeiro 

ciclo do ensino fundamental. 

Compreendemos que a 

formação docente deve ser 

contínua, de caráter reflexivo, 

coletivo e colaborativo, tornando 

possível desenvolver e aplicar 

ações investigativas da prática 

do professor, objetivando a 

busca da melhoria didático-

pedagógica e de todo o 

processo. Portanto, ancoramos 

essa prática no paradigma 

crítico-reflexivo, processo 

gradativo que demanda reflexão 

e aprofundamento teórico 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 1999), em 

que a autonomia de pesquisa e 

a elaboração de materiais se 

fazem essenciais, por 

considerarmos inadequado que 

somente discursos externos à 

sala de aula orientem essa 

prática.  

Para a elaboração deste 

documento, foram estudados e 

discutidos os seguintes 

documentos oficiais: Política 

Nacional  de  Educação   Infantil  
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(MEC/SEB, 2006), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (MEC/ SEB, 2006. 1v.), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (MEC/ Secretaria de Educação 

Fundamental, 2010), Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica (MEC, SEB, DICEI, 2013).Esta proposta também 

busca justificativa no fato de que a organização sequencial dos 

conteúdos curriculares pode ser um elemento orientador do trabalho 

dos(as) professores(as) em seus contextos específicos, apontando 

o que pode ser ensinado e as expectativas de aprendizagem 

dos(as) aluno(as) em cada etapa escolar, evitando-se, dessa forma, 

repetições não justificadas. O planejamento e a organização de 

conteúdos trazidos neste documento foram contribuições dos(as) 

professores(as) que fizeram parte desse projeto, sendo que, no 

processo de sua elaboração, partiu-se de uma visão macro do 

processo de ensino, visando a uma prática pedagógica motivadora, 

significativa, consciente, intencional, baseada nas referências 

teórico-metodológicas que norteiam este documento. 

Esperamos que as contribuições aqui trazidas possam fomentar 

discussões e motivar ainda outros olhares, e que novas 

possibilidades surjam para aqueles que buscam encontrar 

alternativas para um ensino significativo e efetivo da língua 

estrangeira-inglês e, consequentemente, tenhamos aluno(as) que 

possam transformar seus espaços e suas vidas por meio do uso da 

língua nas diversas situações da prática social.  

 

O ESTUDO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA-INGÊS E SUA OFERTA 

NAS SÉRIES INICIAIS 

 

O aprendizado de uma língua estrangeira é garantido aos 

cidadãos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996). Ainda 

que assegurado na lei, a realidade efetiva tem envolvido desafios 

para os(as) professores(as) e aluno(as), com resultados de 

aprendizagem pouco satisfatórios em termos de se atingir uma 
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proficiência mínima que propicie 

interação em língua-alvo. Em 

decorrência, um paradoxo se 

instala: a necessidade de 

aprender uma língua estrangeira 

por questões de inserção por um 

lado e, de outro, o desestímulo 

de ambos aluno(as) e 

professores(as), o status 

secundário que a disciplina 

ganha em muitos contextos e 

uma realidade que 

aparentemente não é de fácil 

mudança. Dentre as diversas 

razões para esse cenário, 

salientamos a própria formação 

inicial e continuada dos(as) 

profissionais, condições 

contextuais para a oferta de 

ensino de qualidade, dentre 

outros. Esse descompasso 

acabou por ocasionar uma 

crença de que só se aprende um 

idioma estrangeiro em cursos de 

idiomas e que a escola regular 

não tem condições para sua 

oferta (COELHO, 2005). Porém, 

deparamo-nos com realidades 

cujos objetivos são distintos, isto 

é, linguísticos (instituto de 

idiomas) e linguístico-formativos 

(escola regular). Defendemos 

que é possível, ainda que dentro 

de nossas limitações 

contextuais, oferecer um ensino 

de qualidade que possa 

contribuir para o 

desenvolvimento do educando e 

para a sua inclusão como 

cidadão do mundo. 

Considerando inclusão social 

como vital para o 

desenvolvimento pessoal do 

indivíduo e também das relações 

profissionais que este indivíduo 

possa estabelecer, a língua 

inglesa se apresenta como um 

instrumento que pode propiciar 

inclusão.  Referimo-nos às duas 

faces da inclusão social, a global 

e, também, a local. De uma 

maneira geral, as razões para a 

escolha da língua inglesa podem 

ser: a expansão deste idioma no 

mundo; o grande número de 

usuários com as mais diversas 

finalidades; sua forte vinculação 

com o desenvolvimento 

econômico; o fato de que 80% 

das interações em língua inglesa 

no mundo ocorrerem entre 

falantes não nativos e ela poder 

propiciar inserção global. O 

inglês pode favorecer as 

relações sociais, possibilita uma 

maior  leitura  de  mundo,   pode  
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2 O projeto em questão é o 
“Construindo o currículo de 
Língua Inglesa para as 
escolas públicas de 
Londrina” (cadastro PROEX 
1532). Integrantes: Anísia 
Vieira de Oliveira, Claudinei 
Canazart, Denise Ismênia 
Bossa Grassano Ortenzi, 
Eliane Provate Martins, 
Gledson Bernardelli, Jozélia 
Jane Tanaca, Juliana 
Reichert Assunção Tonelli, 
Márcia de Oliveira, Mariana 
Bento Gomes de Mello, 
Mariângela Coelho da Silva, 
Mays Masson, Rafaeli 
Constantino Valêncio Peres 
e Telma Nunes Gimenez. O 
guia está disponível no site 
da UEL < 
http://www.uel.br/eventos/e
pic/pages/arquivos/Guia%2
0Curricular%20versao%20fi
nal.pdf> 

permitir o acesso ao 

conhecimento em várias áreas 

e, principalmente, através da 

utilização de redes de 

informações, facilita intercâmbio 

científico e pode ser fator 

diferencial em contratações 

profissionais. Outro fator 

importante é seu caráter 

interdisciplinar, uma vez que o 

idioma pode ser um elo 

facilitador para integrar as 

diversas disciplinas do 

currículo.Rocha (2012) afirma 

que a LI deve ser incluída no 

currículo dos(as) anos iniciais 

com base no direito de acesso 

aos bens culturais garantidos 

pela LDB, uma vez que a sua 

ausência pode ser caracterizada 

como excludente e 

potencializadora de 

desigualdades. A autora, 

contudo, ressalta também o 

cuidado que devemos ter para 

não elevar o seu status ao de 

língua hegemônica, favorecendo 

o imperialismo linguístico. 

Portanto, o fazer pedagógico 

deverá estar alinhado com a 

pedagogia crítica, na qual as 

diferenças sejam encaradas 

como constituintes dos seres 

humanos e das sociedades, em 

que respeito às diferenças 

prevalecem e o professor 

assume um papel importante no 

letramento crítico de seus(suas) 

aluno(as). 

Este estudo grandemente se 

inspirou nas experiências, nos 

relatos, artigos e nas propostas 

de vários contextos do Brasil, 

mas, em especial, no projeto 

desenvolvido na UEL para a 

cidade de Londrina2.  

Finalmente, a compreensão 

de que é por meio da linguagem 

que nos apropriamos dos 

conhecimentos historicamente 

produzidos e que também é pela 

linguagem que o pensamento é 

organizado e desenvolvido, 

podemos pensar que, quanto 

mais línguas o sujeito dominar, 

maiores serão as oportunidades 

de apropriação dos 

conhecimentos de outras 

culturas, para melhor 

compreender a sua e interagir 

com o seu meio. 
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OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo, elaboração de 

ideias,  registro e transmissão/construção de conhecimento e de autorregulação da conduta, 

desenvolvendo gradativamente as capacidades de ouvir e falar, ler e escrever,  de comunicar e 

interpretar ideias, tendo em vista seu máximo desenvolvimento afetivo-cognitivo, bem como a 

diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, dessa forma, construir significados 

dos fenômenos, acessar e se apropriar de conhecimentos de sua própria e de outras culturas 

com vistas à transformação social. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Apresentamos os objetivos gerais e específicos de forma a 

nortear a prática docente. Em seguida, os objetivos por ano 

escolar e também as expectativas de aprendizagem em cada fase 

de idade. 

Objetivo Geral 

Aprender a língua inglesa de forma lúdica e com atividades significativas (meaningful 

learning), desenvolvendo no aprendiz o gosto pela língua e a motivação para continuar 

aprimorando o idioma. 

 

Objetivos Específicos 

 Participar de atividades socioculturais em sala de aula, por meio de interações com os 

colegas e o professor, em um contexto seguro e de confiança;  

 Apropriar-se de vocabulário básico, bem como estruturas essenciais da língua a partir de 

palavras relacionadas à sua realidade imediata;  

 Ampliar o domínio vocabular, expandindo a compreensão de outras culturas;  

 Desenvolver atitude de respeito e tolerância diante das diferentes manifestações 

culturais;  

 Comunicar-se oralmente em língua inglesa, utilizando vocabulário e estruturas 

linguísticas pertinentes;  

 Ler textos em língua inglesa, inferindo significados a partir dos diferentes elementos de 

composição textual, principalmente o visual;  

 Desenvolver a pronúncia, entonação, o ritmo e a fluência. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR ANO ESCOLAR 

Primeiro e Segundo Anos Terceiro e Quarto Anos Quinto Ano 

 Demonstrar 

compreensão e executar 

comandos orais; 

 Reconhecer e produzir 

vocabulário oralmente 

em contexto lúdico, 

próximo à realidade 

dos(as) aluno(as) de 

forma contextualizada e 

significativa; 

 Cantar; 

 Cumprimentar em 

inglês, em situações 

contextualizadas de 

ensino; 

 Classificar objetos do 

contexto diário por cores; 

 Classificar brinquedos 

com o atributo forma; 

 Utilizar as diferentes 

linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às 

diferentes intenções e 

situações de 

comunicação de forma 

a compreender e ser 

compreendido. 

 

 Reconhecer e produzir 

vocabulário oralmente; 

 Utilizar as diferentes 

linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às 

diferentes intenções e 

situações de 

comunicação, de forma a 

compreender e ser 

compreendido; Conhecer 

manifestações culturais, 

demonstrando atitudes 

de interesse, respeito e 

participação frente a elas 

e valorizando a 

diversidade; 

 Indicar atributos para 

colegas,  família e objetos 

em inglês; 

 Identificar valores 

numéricos; 

 Expressar-se oralmente e 

por escrito sobre os temas 

trabalhados(as). 

 

 Reconhecer e produzir 

vocabulário;  

 Utilizar as diferentes 

linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às 

diferentes intenções e 

situações de 

comunicação  de forma a 

compreender e ser 

compreendido; 

 Ampliar seu 

conhecimento sobre 

algumas manifestações 

culturais, assim como 

entender as formas de 

organização da sua 

cultura, a fim de respeitar 

as diferenças culturais; 

 Expressar-se oralmente 

e por escrito sobre os 

temas trabalhados(as). 
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ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS SUGERIDOS PARA OS 

ANOS INICIAIS 

 

Os conteúdos(as) sugeridos(as) estão organizados(as) de acordo 

com os seguintes itens:  

 Vocabulário Básico;  

 Estrutura Relacionada e Linguagem de sala da aula. 

 O papel de cada uma dessas partes é explicitado a seguir. 

 

Temas 

 

Esse item foi pensado para permitir que trabalhemos o 

conteúdo base, usando-o para discutir realidades do mundo com 

as crianças, proporcionando momentos em que o aluno expresse 

seu ponto de vista, suas vivências. Nele há uma excelente 

oportunidade de ampliar o conhecimento de mundo da criança que 

será acessado via Língua Inglesa, o que mostra para o aluno que 

é possível aprender outras coisas por outra, senão a sua própria 

língua. 

As tabelas de conteúdos(as) são apenas um guia, ressaltando a 

autonomia do professor em sala de aula, para fazer suas escolhas 

pautado em seu contexto, seus aluno(as), e suas limitações.  

 

Estrutura Relacionada 

 

Nesse item, apresentamos uma estrutura gramatical em que 

normalmente ocorre o vocabulário-alvo, contextualizado, de modo 

que estruturas simples se tornem mais elaboradas com o decorrer 

dos(as) anos. 

A expectativa é que os conteúdos(as) previamente 

estudados(as) sejam constantemente retomados(as), bem como 

as atividades lúdicas, como as canções, histórias e brincadeiras, 

devem, dentro do possível, ser correlacionadas às estruturas 

estudadas.  
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Vocabulário Base 

 

O vocabulário relacionado a cada temática é apresentado de 

acordo com aquilo que está mais ligado à realidade da criança. Por 

isso, configura-se apenas como sugestão e cada um poderá 

modificar vocábulos que tenham mais sentido para o dia a dia de 

seus aluno(as), assim como adequar esse repertório lexical. 

Também procuramos, sempre que possível, relacionar mais de um 

tipo de grupo de palavras ou estrutura da língua. Porém, quando a 

criança aprende sobre os brinquedos(as), as cores são 

introduzidas simultaneamente, o que cria a possibilidade de o 

aluno comunicar uma ideia mais completa e não apenas apontar 

ou nomear. 

Esse procedimento é usado em toda a tabela de conteúdos(as), 

pois a ela subjaz uma importante concepção de que a criança 

precisa comunicar na língua-alvo, por menor que seja essa 

produção. Isso dá vida à língua e a torna significativa para o 

aprendiz. 

Em situações de oferta não universal (i.e. não para todas as 

crianças matriculadas em todos(as) os anos) as sugestões em 

relação aos conteúdos(as) precisam, naturalmente, ser adaptadas, 

levando-se em conta as especificidades de cada escola. 

Reconhecemos que há tensões entre permitir essa flexibilidade 

e, ao mesmo tempo, garantir certa uniformidade para que as 

crianças em situações de escolarização tenham acesso às 

mesmas oportunidades de aprendizagem e possam migrar de uma 

escola para outra sem que sofram muita descontinuidade 

curricular. No entanto, estamos aqui tratando de uma projeção 

idealizada para o que julgamos satisfatório acontecer nesse nível 

de ensino. 
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1º ANO 

Semestre Temas Estrutura 

relacionada 

Vocabulário 

1
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

 Greetings 

 Magic Words 

 My family 

 Colors 

 Numbers (0-3) 

 Toys and Games 

Hello. What’s your 

name? 

Who is she/he? 

What color...? 

How many…? 

What is this? 

Hi/ Bye-bye/ You’re 

welcome/ Come in/ Stand 

up/ Let´s go/ Be quiet/ 

Silence please/ Please/ 

Thank you/ Come here, 

please/ Mom/ Dad/ Blue/ 

Red/Numbers: zero - 

three/ Car/ Doll/ Ball/ 

Bike/ Video Game 

2
º 

s
e
m

e
s

tr
e
  At School  

 Food and Drinks 

 Animals 

 Body and Face 

 Celebration: Birthday 

What is it? 

I like… 

I don’t like. 

The cat goes 

meow… 

Touch your… 

Happy Birthday. 

Pencil/ Eraser/ Notebook/ 

Apple/ Banana/ 

Hamburger/ Hot-Dog/ 

Milk-Shake/ Ice-Cream/ 

Milk/ Dog/ Cat/ Legs/ 

Arms/ Head/ Shoulders/ 

Knees/ Toes/ Cake/ 

Candles/ Party/ Balloons 
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2º ANO 

Semestre Temas Estrutura 

relacionada 

Vocabulário 

1
º 

s
e
m

e
s

tr
e
  Greetings 

 Magic Words 
 My Family 
 Colors 
 Numbers (0-10) 
 Toys and Games 

Hello. What’s your 
name? 
Who is she/he? 
What color...? 
How many…? 
What is this? 

Hi/ Hello/ Good Morning/ 
Good Afternoon/ Bye-
bye/ Goodbye/ You’re 
welcome/ Come in/ Stand 
up/ Let´s go/ Be quiet/ 
Silence please/ Please/ 
Thank you/ Come here, 
please/ Mom/ Dad/ 
Sister/ Brother/ Blue/ 
Red/ Yellow/ Green/ 
Pink/ Numbers: zero - 
ten/ Car/ Doll/ Ball/ Bike/ 
Video Game/ 
Skateboard/ Kite 

2
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

 At School  
 Food and Drinks 
 Animals 
 Body and Face 
 Celebration: Birthday 

What is it? 
I like... 
I don’t like… 
The cat goes 
meow… 
Touch your… 
Happy Birthday. 

Pencil/ Eraser/ Notebook/ 
Book/ Pen/ Ruler/ Pencil 
Case/ Apple/ Banana/ 
Orange/ Grape/ Melon/ 
Strawberry/ Hamburger/ 
Hot-Dog/ Milk-Shake/ 
Ice-Cream/ Milk/ Cheese/ 
Dog/ Cat/ Bird/ Fish/ 
Cow/ Pig/ Horse/ 
Chicken/  Legs/ Arms/ 
Head/ Shoulders/ Knees/ 
Toes/ Head/ Eyes/ 
Mouth/ Nose/Ears/ Cake/ 
Candles/ Party/ 
Balloons/Birthday 
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3º ANO 

Semestre Temas Estrutura 

relacionada 

Vocabulário 

1
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

 Greetings 
 Magic Words 
 My Family 
 Numbers (0-20) 
 Telling the Time 

Hello. What’s your 
name? 
Who is she/he? 
My family is… 
How many…? 
How old are you? 
What time is it? 

Hi/ Hello/ Good Morning/ 
Good Afternoon/ Good-
Evening/ Good-Night/ 
Bye-bye/ Goodbye/ 
You’re welcome/ Come 
in/ Stand up/ Let´s go/ Be 
quiet/ Silence please/ 
Please/ Thank you/ 
Come here, please/ 
Sorry/ Excuse-me/ Mom/ 
Dad/ Sister/ Brother/ 
Grandma/ Grandpa 
/Steps/ Numbers: zero – 
twenty 

2
º 

s
e
m

e
s

tr
e
  At School 

 Food and Drinks: 
Breakfast 

 Animals: Zoo 
 Body  and Face 
 Clothing and Colors 

What is it? 
My breakfast is… 
My favorite 
animals are… 
Touch your… 
I like… 
I don’t like… 

Pencil/ Eraser/ Notebook/ 
Book/ Pen/ Ruler/ Pencil 
Case/ Desk/ Notebook/ 
School-bag/ Chair/ 
Crayons/ Colored-
Pencils/ Apple/ Banana/ 
Orange/ Grape/ Melon/ 
Strawberry/ Milk/ 
Cheese/ Bread/ Butter/ 
Coffee/ Cereals/ Fruit/ 
Lion/ Tiger/ Monkey/ 
Giraffe/ Elephant/ Legs/ 
Arms/ Head/ Shoulders/ 
Knees/ Toes/ Head/ 
Eyes/ Mouth/ Nose/Ears/ 
Hand/ Fingers/ Legs/ 
Hair/ T-Shirt/ Shorts 
/Pants/ Tennis-Shoes/ 
Cap/ Dress/ Jacket/ 
Bikini/ Flip-Flop/Slippers/ 
Blue/ Red/ Yellow/ 
Green/ Pink/ Gray/ 
Purple/ Black/ White 

 



Matriz Curricular 

 

698 
 

4º ANO 

Semestre Temas Estrutura 

relacionada 

Vocabulário 

1
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

 Greetings 
 Numbers (0-30) 
 Telling the Time: Half 

hour 
 Days of the week 
 Months of the year 
 Seasons of the year 

 

Hello. What’s your 
name? 
How many…? 
How old are you? 
What time is it? 
What day is today? 
What month is it? 
My favorite season 
is… 

Hi/ Hello/ Good Morning/ 
Good Afternoon/ Good-
Evening/ Good-Night/ 
Bye-bye/ Goodbye/ 
You’re welcome/ Come 
in/ Stand up/ Let´s go/ Be 
quiet/ Silence please/ 
Please/ Thank you/ 
Come here, please/ 
Sorry/ Excuse-me/ How 
are you?/ Fine, thanks. 
Numbers: zero – thirty/ 
Days of the week/ 
Months of the year/ 
Seasons of the year 

2
º 

s
e
m

e
s

tr
e
  Means of 

Transportation 
 At Home 
 Professions 
 Endangered Species 
 Music 
 Movie 

I go to school by… 
There is/are … in 
my house. 
The jobs that I 
admire are… 
I would like to be 
a/an… 
Save/preserve  the 
… 
I like… 
I don’t like… 

Car/ Bus/ Motorbike/ 
Truck/ Living Room/ 
Kitchen/ Bedroom/ 
Bathroom/Garage/ 
Monkey/ Whale/ Turtle/ 
Great Cat/ Bird/ Jazz/ 
Pop/ Country/ Rap/ 
Reggae/ Rock/ Action/ 
Drama/ Comedy/ 
Romantic Comedy/ 
Horror/ Science Fiction/ 
Thriller/ Western/ Non-
Fiction 
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5º ANO 

Semestre Temas Estrutura 

relacionada 

Vocabulário 

1
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

 Greetings 
 Numbers (0-100) 
 Telling the Time: Half  

hour; A quarter 
 Countries and 

Nationalities 
 Verb “To Can” 

Expressing Abilities 

Hello. What’s your 
name? 
How many…? 
How old are you? 
What time is it? 
Where are you 
from? 
I can... 
I can not... 

Hi/ Hello/ Good Morning/ 
Good Afternoon/ Good-
Evening/ Good-Night/ 
Bye-bye/ Goodbye/ 
You’re welcome/ Come 
in/ Stand up/ Let´s go/ Be 
quiet/ Silence please/ 
Please/ Thank you/ 
Come here, please/ 
Sorry/ Excuse-me/ How 
are you?/ Fine, thanks./ 
How are you doing?/ 
Numbers: zero – one 
hundred/ Brazil/ Brazilian/ 
USA/ American/ China/ 
Chinese/ Japan/ 
Japanese/ Italy/ Italian/ 
Personal Pronouns. 

2
º 

s
e
m

e
s

tr
e
 

 Recycling 
 Describing people 
 Around town: places 
 Internet 

Can you help sort 
the garbage? 
Describe your… 
I like… 
I don’t like… 

Paper/ Metal/ Glass/ 
Plastic/ Organic/ Tall/ 
Short/ Thin/ Fat/ Eyes 
Color/ Hair Color/ 
Supermarket/ Drugstore/ 
Shopping Mall/ Library/ 
Park/ Internet/ Social 
Networks /Games 
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A partir do 6° ano, a proposta didática centraliza-se em quatro 

eixos, cujos objetivos gerais são explicitados(as) a seguir:  

 

Eixo 1 - Aspectos culturais 

 

Desenvolver a visão de sociedade partindo do cotidiano do 

aluno, de suas vivências, histórias e, sistematicamente, ampliar a 

sua visão de outras sociedades, proporcionando, assim, uma 

expansão do conhecimento de sua e de outras culturas. 

 

Eixo 2 - Conhecimentos linguísticos  

 

Desenvolver conhecimentos linguísticos para operá-los em 

situações concretas na oralidade, leitura e escrita. 

 

Eixo 3 - Gêneros Orais: Leitura e compreensão  de textos  

 

Ampliar possibilidades de comunicação e expressão, utilizando a 

linguagem como uma atividade discursiva, ler, compreender e 

interpretar textos de vários gêneros orais e escritos, significativos e 

funcionais, em diferentes situações sociais. 

 

Eixo 4 - Gêneros Escritos: Produção de textos escritos 

 

Desenvolver a função da escrita como suporte do pensamento e 

a competência sociocomunicativa de expressar-se por escrito. 
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6º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 1

 

A
s
p

e
c
to

s
 c

u
lt
u

ra
is

 

Apresentação e 
Cumprimentos 

Apresentação e 
Cumprimentos 

Rotina e Lazer Rotina e Lazer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
ix

o
 2

 

C
o

n
h

e
c
im

e
n
to

s
 l
in

g
u

ís
ti
c
o

s
 

 

Alfabeto 
Vocabulário: 
soletrar o nome 
(primeiro e último 
nome), países e 
nacionalidades, 
idade, 
características 
físicas 
(introdução) 
Numerais 
Verbo “to be” – 
forma afirmativo 
Pronomes 
Pessoais 
Adjetivos 
possessivos 
Pronomes 
pessoais 
 

Artigos 
definidos(as) e 
indefinidos(as) 
 
Pronomes 
demonstrativos  
(There to be) 
 
Verbo “to be” 
(formas 
interrogativa, 
negativa e 
respostas curtas) 
 
Vocabulário: 
família, amigos e  
profissões 

Presente Simples 
(forma afirmativa, 
negativa  e 
interrogativa) 
 
Palavras 
interrogativas 
como: What, 
Where, Who e 
How 
 
Preposições de 
lugar como: in, 
on, at e under 
 
Vocabulário: 
Esportes 

Presente Simples 
(forma afirmativa, 
negativa  e 
interrogativa) 
 
Advérbios de 
frequência 
Palavras 
interrogativas 
como: What, 
Where, Who e 
How 
 
Vocabulário: 
atividades  de 
lazer, lugares, 
rotina semanal e 
períodos(as) do 
dia 
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6º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 3

 

G
ê

n
e

ro
s
 O

ra
is

 

L
e
it
u

ra
 e

 c
o
m

p
re

e
n

s
ã
o
 t
e

x
to

s
 

 

Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas, 
páginas da 
internet, 
instruções, 
rótulos, fichas de 
informações 
pessoais, 
canções em 
inglês e outros 
 
 
 

Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas, 
páginas da 
internet, 
instruções, 
rótulos, fichas de 
informações 
pessoais, 
canções em 
inglês e outros 
Funções e 
finalidades 
dos(as) textos 
lidos(as) 
 
 

Gêneros textuais 
como: agenda, 
capas de revista, 
receitas, páginas 
da internet, 
instruções, 
rótulos, fichas de 
informações 
pessoais, 
canções em 
inglês e outros 
 
Funções e 
finalidades 
dos(as) textos 
lidos(as) 
 
Gêneros: 
identificação e 
nomeação 
Interpretação de 
textos: 
associação das 
informações 
dos(as) textos ao 
seu 
conhecimento 
prévio ou de  
mundo 
 

Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas 
páginas da 
internet, 
instruções, 
rótulos, fichas de 
informações 
pessoais, 
canções em 
inglês e outros 
 
 
 
Funções e 
finalidades 
dos(as) textos 
lidos(as) 
 
Gêneros: 
identificação e 
nomeação 
Interpretação de 
textos: 
associação das 
informações 
dos(as) textos ao 
seu 
conhecimento 
prévio ou de  
mundo 
Produção de 
informações 
escritas no texto 
pela análise de 
recursos não 
verbais, imagens, 
logos e títulos 
conhecidos(as), 
etc. 
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6º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 4

 

G
ê

n
e

ro
s
 E

s
c
ri
to

s
  
 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 d
e
 t

e
x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 

 

Ditados(as) 
 
Produção de 
listas e 
formulários 
 
Pequenos textos 
 

Ditados(as) 
 
Produção de 
listas e 
formulários 
 
Pequenos textos 
 
Padrões da 
escrita 
 

Ditados(as) 
 
Produção de 
listas e 
formulários 
 
Pequenos textos 
 
Padrões da 
escrita 
 
Ortografia 
/Maiúsculas/Pont
uação 
 
 
 
 
 

Ditados(as) 
 
Produção de 
listas e 
formulários 
 
Pequenos textos 
 
Padrões da 
escrita 
 
Ortografia/Maiúsc
ulas/Pontuação 
 
Diagramação do 
texto 
 
Coesão e 
Coerência 
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7º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 1

 

A
s
p

e
c
to

s
 

c
u

lt
u

ra
is

 

Datas 
comemorativas 
de países que 
tenham  inglês 
como língua 
oficial 

Datas 
comemorativas 
de países que 
tenham inglês 
como língua 
oficial 

Diferenças 
culturais  e datas 
comemorativas 

Diferenças 
culturais  e datas 
comemorativas 
 

E
ix

o
 2

 

C
o

n
h

e
c
im

e
n
to

s
 l
in

g
u

ís
ti
c
o

s
 

 

Números de 100 
a 1000 
Números ordinais 
até 31º 
Vocabulário: 
comida, roupas e 
acessórios, 
partes da casa e 
móveis, esportes, 
estações do ano, 
datas, dias da 
semana, meses, 
partes do corpo, 
aspectos físicos e 
psicológicos 
Verbo CAN 
(afirmativa, 
interrogativa e 
negativa) 
Presente 
Contínuo 

There to be 
(presente) 
Presente 
Contínuo 
 
Palavra 
interrogativa: 
How Many 
 
Preposições  de 
lugar como: next 
to, between, 
behind 
 
Lugares 
(places to go) 

Horas (inteiras e 
quebradas) 
Preposição de 
tempo como: in, 
on, at 
Palavra 
interrogativa: 
What Time 
Plural de 
Substantivos 
Advérbios de 
frequência como: 
always, ussually, 
generaly, often 
Vocabulário: 
aspectos 
psicológicos, dias 
da semana e 
agenda 
(Schedule) 

Palavras e  
expressões 
interrogativas 
Verbo to be 
(passado) 
Revisão do 
Presente 
Contínuo e 
Simples 
Vocabulário: 
internet e 
atividades de 
lazer 
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7º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 3

 

G
ê

n
e

ro
s
 O

ra
is

 

L
e
it
u

ra
 e

 c
o
m

p
re

e
n

s
ã
o
 t
e

x
to

s
 

 

Saudações e 
comandos(as) 
 
Compreensão e 
construção de 
pequenos textos 
orais 
 
 
 
Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas, 
páginas da internet, 
instruções, rótulos, 
fichas de 
informações 
pessoais, canções 
em inglês e outros 
 
 

Saudações e 
comandos(as)  
Construção 
compreensão de 
pequenos textos 
orais 
 
Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas, 
páginas da internet, 
instruções, rótulos, 
fichas de 
informações 
pessoais, canções 
em inglês e outros  
Funções e 
finalidades dos(as) 
textos lidos(as) 
Gêneros: 
identificação e 
nomeação 
Interpretação de 
textos: associação 
das informações 
dos(as) textos ao 
seu conhecimento 
prévio ou de  
mundo 
 

Saudações e 
comandos(as) 
 
Construção e 
compreensão de 
pequenos textos 
orais 
 
Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas, 
páginas da internet, 
instruções, rótulos, 
fichas de 
informações 
pessoais, canções 
em inglês e outros 
 
Funções e 
finalidades dos(as) 
textos lidos(as) 
Gêneros: 
identificação e 
nomeação 
Interpretação de 
textos: associação 
das informações 
dos(as) textos ao 
seu conhecimento 
prévio ou de  
mundo. 
Predição de 
informações 
escritas no texto 
pela análise de 
recursos não 
verbais, imagens, 
logos e títulos 
conhecidos(as), 
etc. 
 

Gêneros textuais 
como: capas de 
revista, receitas, 
páginas da internet, 
instruções, rótulos, 
fichas de 
informações 
pessoais, canções 
em inglês e outros 
Funções e 
finalidades dos(as) 
textos lidos(as) 
 
Gêneros: 
identificação e 
nomeação 
 
Interpretação de 
textos: associação 
das informações 
dos(as) textos ao 
seu conhecimento 
prévio ou de  
mundo 
Predição de 
informações 
escritas no texto 
pela análise de 
recursos não 
verbais, imagens, 
logos e títulos 
conhecidos(as), 
etc. 
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7º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 4

 

G
ê

n
e

ro
s
 E

s
c
ri
to

s
  
 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 d
e
 t

e
x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 

 

Ditados(as) 
 
Produção de 
listas 
 
Produção de 
pequenos textos 
 
Reescrita de 
narrativas 
 
Padrões da 
escrita 
Ortografia 
Maiúsculas 
Pontuação 
 

Ditados(as) 
 
Produção de 
listas 
 
Formulários e 
produção de 
pequenos textos 
 
 
Diagramação do 
texto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditados(as) 
 
Pequenos textos 
 
Padrões da 
escrita 
Ortografia 
Maiúsculas 
Pontuação 
 
Diagramação do 
texto 
 
Coesão e 
coerência 
 
 
 
 
 
 

Ditados(as) 
Produção de 
listas 
Formulários 
 
Pequenos textos 
 
 
Diagramação do 
texto 
Coesão e 
coerência 
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8º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 1

 

A
s
p

e
c
to

s
 c

u
lt
u

ra
is

 Férias  e Leitura Pessoas famosas 
Pessoas que 
fazem a diferença 

Saúde e 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 

Dias especiais 

E
ix

o
 2

 

C
o

n
h

e
c
im

e
n
to

s
 l
in

g
u

ís
ti
c
o

s
 

 

Meios de 
transporte 
Linha do tempo 
Programas de TV 
Gêneros de 
filmes 
Passado Simples 
(Verbos 
Regulares e 
Irregulares) 
Voz Passiva 
Adjetivos 
Comparativos 

Trabalho e 
carreiras 
Pronomes 
relativos, 
adjetivos 
superlativos 
Modal Verbs 
 

Giving advice / 
Imperativo 
Vocabulário: 
Partes do corpo 
There is / there 
are, used to 
 

Palavras 
relacionadas a 
datas especiais, 
meses do ano 
Question words 
Conditional 
sentences, futuro 
com going to 
Vocabulário: 
Partes da casa 

 

E
ix

o
 3

 

G
ê

n
e

ro
s
 O

ra
is

 

L
e
it
u

ra
 e

 c
o
m

p
re

e
n

s
ã
o
 t
e

x
to

s
 

 

Entrevistando um 
colega 
Preferências 
Culturais 
Pesquisas 

Apresentação do 
formulário na 
classe 
 

Criação e 
apresentação de 
sketch 
Report sobre o 
bom uso dos(as) 
celulares 
 

Entrevista em 
revista, convite 
Artigo 
apresentação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Matriz Curricular 

 

708 
 

8º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 4

 

G
ê

n
e

ro
s
 E

s
c
ri
to

s
  
 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 d
e
 t

e
x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 

 

Email 
Sinopse de filme 
 

Preenchimento 
de formulário da 
internet 
Produção de 
biografia 
 
 
 
 
 
 
 

Cartaz, sketch 
Criação de cartaz 
Guia para o bom 
uso de celulares 
 
 
 

Produção de 
convite para festa 
de aniversário 
Criação de blog 
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9º ANO 

Eixo 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

E
ix

o
 1

 

A
s
p
e
c
to

s
 

c
u
lt
u
ra

is
 A comunicação no 

mundo 
Pesquisa na 
internet 
 

Cultura e 
entretenimento 

O Mundo da 
propaganda 
 
 
 

E
ix

o
 2

 

C
o
n
h

e
c
im

e
n
to

s
 l
in

g
u
ís

ti
c
o
s
 

 

Linking words 
Vocabulário: 
Formas de 
comunicação 
Vocabulário: 
Palavras 
relacionadas à 
biblioteca 
Present Perfect 

Modal verbs 
Pronomes 
indefinidos(as) 
Vocabulário 
relacionado à 
internet 
Vocabulário: 
Países, 
nacionalidades, 
idiomas 

Vocabulário 
relacionado à 
cultura e ao 
entretenimento 
Vocabulário: 
Comida e tipos de 
embalagem 
Nomes contáveis e 
incontáveis 
 

Vocabulário: 
Linguagem dos(as) 
anúncios 
Comparativos 
Vocabulário: 
Palavras 
relacionadas a 
profissões e 
habilidades 
Superlativo 

 

E
ix

o
 3

 

G
ê
n
e
ro

s
 O

ra
is

 

L
e
it
u
ra

 e
 c

o
m

p
re

e
n
s
ã
o

 t
e
x
to

s
 

 

Criação de roteiro 
para apresentação 
oral 
Apresentação oral 
Programa de rádio 
na internet 
Criação de estrofe 
de poema 

Descrição de 
animal fictício 
Reescrevendo um 
texto 

Festivais; shows, 
entrevistas 
Trecho de conto, 
lista de compras 
 

Entrevista de 
emprego 
Propaganda de 
rádio 
Criação de anúncio 
para TV 

 

 

 

 

 
 

E
ix

o
 4

 

G
ê
n
e
ro

s
 E

s
c
ri
to

s
  

 

P
ro

d
u
ç
ã

o
 d

e
 t
e
x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 

 

Gêneros: Checklist, 
apresentação oral 
Poema, romance, 
conto de fada 
 

Artigo de jornal na 
internet 
Textos que utilizam 
dados(as) 
estatísticos 

Festivais, shows, 
entrevistas 
Trecho de conto, 
lista de compras 

Preenchimento de 
formulário de 
solicitação de 
emprego, HQ, 
jingles 
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A língua inglesa faz parte da 

vida do aluno e esse traz 

consigo nomes próprios de 

brinquedos, videogames, sabe o 

que é uma legenda da tv e sua 

utilidade. As crianças estão 

envoltas às tecnologias e 

presenciam uso dos 

smartphones pelos pais, quando 

elas próprias não fazem uso 

deles. Esta proposta defende 

que todo esse conhecimento 

seja valorizado pelo professor, 

que vai conduzir o processo de 

forma tranquila e natural, tendo 

sempre em mente que o nosso 

principal objetivo é gerar 

encantamento pelo idioma.  

Fundamentalmente, para um 

fazer pedagógico coerente em 

ensino de línguas estrangeiras, 

questionamentos importantes 

são necessários: a) os objetivos 

de aprendizagem – quais as 

expectativas de aprendizagem 

tenho para essa unidade, tópico, 

tema, e esses objetivos são 

apenas linguísticos ou pensados 

de forma a estabelecer uma 

ligação essencial que é língua e 

mundo; b) a organização – qual 

a ordem a ser seguida para que 

o aluno, ao término desse ciclo 

desenhado, consiga realizar a 

tarefa (task) desejada (léxico, 

estruturas gramaticais, função e 

uso); c) aluno e professor - quais 

são os papéis de aluno e 

professor nesse processo, 

quando e quanto o professor 

pode e deve intervir, auxiliar, 

corrigir, replanejar e em que 

medida as ações do professor 

estão contribuindo para a 

autonomia do aluno; e d) 

atividades e técnicas – quais 

delas são coerentes e 

recomendadas para atingir os 

objetivos linguísticos traçados.  

Acreditamos não ser possível 

fechar as propostas do fazer do 

professor em um método, em 

sua concepção fechada 

(RICHARDS; ROGERS, 1986), 

mas nos aproximamos da 

abordagem comunicativa (não 

totalmente por limitações 

contextuais, como carência de 

materiais audiovisuais, número 

elevado de aluno(as) por sala, 

dentre outras), que concebe a 

língua como um sistema 

fundamentalmente de 

comunicação, buscando a 

competência comunicativa com 

foco em significado e função, por 

meio de material linguístico 

autêntico, e a integração das 

quatro habilidades linguísticas.  



Matriz Curricular  

711 

 

No que se refere às quatro 

macro-habilidades, ouvir, falar, 

ler e escrever, defendemos que 

o desenvolvimento da oralidade 

deve ser o foco principal até o 

quinto ano. Obviamente, leitura 

e compreensão de textos e 

produção escrita são 

gradativamente introduzidas e 

exploradas pelo professor, 

principalmente quando o 

processo de alfabetização já 

estiver em fase bem adiantada e 

progride nos demais anos. Ainda 

sobre linguagem oral, desde o 

início inserir os sentidos 

atribuídos ao não verbal e nas 

múltiplas linguagens, como a 

corporal, o sentido das cores, a 

linguagem da arte, da 

matemática, dentre outras. 

Os diferentes gêneros do 

discurso devem ser explorados 

ao planejar as aulas, utilizando 

inicialmente materiais autênticos 

da vida do aluno, como rótulos, 

bilhetes, cardápios, tornando, 

assim, a aprendizagem 

significativa e funcional.  

As atividades e 

procedimentos deverão ser 

consoantes com os objetivos de 

cada aula. A quantidade de 

tópicos a ser trabalhada também 

deve ser balanceada a explorar 

o máximo que aquele conteúdo 

permite, envolvendo os 

aluno(as) no processo de uma 

forma prazerosa. Ao 

mencionarmos a divisão de 

conteúdos, o planejamento do 

programa, a adoção de um livro 

de curso, automaticamente, vem 

à tona. Os coursebooks 

apresentam vantagens, como a 

estruturação pronta do 

programa, a padronização da 

prática, as atividades planejadas 

para englobar as quatro macro-

habilidades e, normalmente, 

acompanham instruções para os 

profissionais. Por outro lado, há 

também limitações, uma vez que 

o material linguístico, 

normalmente, é adaptado, 

portanto, não autêntico. Eles 

podem não refletir as 

necessidades dos(as) aluno(as), 

podem tornar os professores(as) 

dependentes e até mesmo 

pouco criativos, além de o fato 

de serem caros, principalmente, 

aqueles importados. Para as 

séries nas quais há um livro de 

curso adotado, esse deve ser 

“um” dentre tantos outros 

instrumentos pedagógicos, e 

não fonte única e universal de 

informações para a sala de aula. 

Devemos ter sempre em mente 

as necessidades de nossos(as)  

aluno(as) e nosso contexto.  
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O professor é parte importante no processo, uma vez que atua 

como mediador e aquele que pode estabelecer a ponte entre o 

aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 

desse conhecimento. Propomos uma abordagem de ensino 

explorando o lúdico, com brincadeiras diversas, jogos, contação de 

histórias, e atividades interativas em pares ou pequenos grupos 

para desenvolver também a socialização. Essa proposta não 

concebe uma prática centrada em estruturas gramaticas em 

detrimento daquelas atividades voltadas para comunicação e com 

função comunicativa. Ressaltamos que é fundamental que o 

professor esteja engajado em um processo contínuo de atualização, 

que participe de grupos de pesquisa com seus colegas para que 

sua prática possa ser avaliada, refletida, ressignificada (Abordagem 

Reflexiva).  

Finalmente, pensamos em uma abordagem para o ensino de 

língua estrangeira-inglês que reflita sobre a relação 

professor/aluno/aluno na sala de aula. Cabe, portanto, a esse 

profissional se instrumentalizar metodologicamente para que faça 

escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 

para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora.  

No Apêndice 1 deste documento, encontram-se links e algumas 

atividades que podem servir como ponto de partida para o professor 

na elaboração de suas aulas.  

 

Tecnologia e Ensino de Línguas 

 

Ensino de línguas e tecnologia há muito caminham juntos, como 

as propostas do audiolingualismo que já nos anos 1980 utilizavam 

gravadores, filmstrips para auxiliar nas técnicas de repetição e 

memorização, atividades centrais do método audiovisual. 

Tecnologias como projetores, lousas interativas, internet sem fio 

abriram as portas da sala de aula para o mundo exterior. Atividades 

preparadas com o uso da rede mundial de computadores foram 

muito além daquelas para o desenvolvimento da habilidade leitora, 

mas, principalmente, para compreensão da produção oral se 
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diversificaram com o uso de podcasts, live chats, empoderando os 

aprendizes para publicar suas produções e participar ativamente de 

comunidades em contextos reais. Sabemos que os recursos serão 

ainda maiores em um futuro próximo, mas que, por outro lado, 

temos nossas características socioeconômicas que nos impõem 

limitações, às quais devemos nos adaptar. Atualmente, o próprio 

acesso a todas as ferramentas e possibilidades acima citadas ainda 

não é realidade em nossos contextos, mas acreditamos que será 

crescente esse acesso, principalmente por meio de aparelhos 

móveis, como smartphones e tablets.  

O ensino de idiomas para crianças também se beneficia dos 

instrumentos tecnológicos, principalmente pensando-se nos 

aspectos lúdicos da educação nessa fase etária. Os sites de 

flashcards, games e quizzes são valiosas fontes de materiais 

criativos.  A rede também conta com dados culturais diversos, 

vídeos com manifestações culturais também diversas, o que 

possibilita, desde cedo, que os aprendizes se familiarizem com 

realidades outras, desenvolvam atitude de respeito e tolerância 

diante dessa mesma diversidade.   

Para o professor, o acesso às ferramentas tecnológicas 

possibilita a promoção de práticas pedagógicas criativas, 

inovadoras e motivadoras, além de servir como fonte de subsídios 

para o desenvolvimento contínuo para os profissionais. O acesso a 

uma grande variedade de materiais autênticos é um dos fatores 

primordiais, principalmente se considerarmos que uma das queixas 

mais recorrentes dos(as) profissionais era exatamente o trabalho 

com textos adaptados, descontextualizados e desatualizados para a 

situação de ensino. Há, portanto, uma conexão imediata entre a 

rede mundial de computadores e a fonte interminável de materiais, 

o que é muito positivo, desde que respeitados os critérios e a 

verificação de suas fontes. Além disso, o recorte de uma atividade 

de um projeto todo pode não apresentar a eficácia pretendida, e a 

mistura de atividades e técnicas de uma proposta metodológica em  
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outra pode não ser consoante com os próprios pressupostos 

teóricos da abordagem teórica que embasa o trabalho, o que 

Kumaravadivelu (1994) denomina de ecletismo inconsequente. O 

Autor (op. cit., p. 30) critica esse método eclético ao afirmar que 

 

 

essa prática, invariavelmente, transforma-se numa pedagogia 

assistemática, acrítica e sem princípios, porque os(as) 

professores(as)(as) com pouco preparo profissional para 

serem criteriosamente ecléticos, têm poucas opções, além de 

reunir um amontoado de técnicas de vários métodos(as) 

diferentes aleatoriamente e chamá-lo de eclético. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que atualmente parte de nossos(as) aluno(as) já tenham 

participação em comunidades no ciberespaço, fazem downloads de 

músicas e filmes, têm voz neste espaço por meio de blogs e até, 

possivelmente, criem suas próprias páginas na rede, em nosso 

contexto específico, a maioria das interações de nossos(as) 

aluno(as) ocorre em língua materna. O professor, por 

consequência, já não é a única fonte de conhecimento e, 

frequentemente,  depara-se com situações nas quais o aluno tem 

amplo conhecimento do assunto proposto em classe. Nossa tarefa 

como professores(as) é propor práticas envolvendo a língua 

estrangeira e, dessa forma, promover conscientização quanto aos 

benefícios de se saber outro idioma e envolver os(as) aluno(as) em 

projetos significativos, com temas importantes e atuais, que possam 

contribuir para a formação que extrapola o âmbito linguístico. Há 

possibilidades de o aluno participar de projetos em colaboração 

com pessoas de diferentes partes do mundo, promovendo, assim, 

inclusão global. O professor também poderá se beneficiar, 

pedagogicamente, desse espaço e propor práticas complementares 

inovadoras, como fóruns, clube da leitura online e projetos de 

produção escrita sob a perspectiva colaborativa em LE. Ficam, 

portanto, constituídas redes colaborativas de construção de 
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conhecimento que podem ainda fortalecer as experiências de 

aprendizagem, ampliando e estendendo o tempo de contato com o 

idioma e solidificar os laços entre os envolvidos. 

Sabemos do potencial dos instrumentos tecnológicos para o 

contexto de ensino e aprendizagem em todas as áreas, 

especialmente para o de LE, mas também sabemos que 

dependemos de investimentos financeiros e também das próprias 

condições socioeconômicas de nossos(as) aluno(as) para efetivar 

tais propostas. Sugerimos que, dentro de nossas limitações, 

arrisquemo-nos em práticas inovadoras. 

 

Avaliação 

 

Vivemos períodos importantes e de mudanças em muitas áreas. 

Na área da educação, é consenso que deva ocorrer uma mudança 

no enfoque da avaliação tradicional, isto é, uma avaliação centrada 

no professor, autoritária, arbitrária, visando somente a resultados 

quantitativos. Há, porém, uma falta de compreensão da maioria 

dos(as) professores(as) a respeito da função educativa da avaliação 

e constata-se que a avaliação fica reduzida à “classificação dos(as) 

aluno(as)”. Nela o professor assume um papel centralizador e 

autoritário e a nota é usada como instrumento para conseguir que o 

aluno faça o que ele quer, porque há uma crença que sem ela o 

aluno não produz. A nota adquire, portanto, um aspecto ameaçador. 

Na avaliação classificatória, as provas tradicionais se constituem 

praticamente no único instrumento, focalizando o produto e não o 

processo da aprendizagem. É a avaliação orientada para o fracasso 

do aluno, de verificação de acertos e erros, de exclusão e não de 

inserção do aluno na escola.  

Contemporaneamente, propõe-se uma forma de avaliação 

dialógica, interativa e negociável, que considere o aprendiz nas 

decisões, e que esteja orientada para seu sucesso, e não seu 

fracasso. Esse tipo de avaliação, que também é chamada de 

avaliação qualitativa, contínua, formativa, dinâmica ou de processo, 

é norteada e norteia todo o processo de ensino e aprendizagem, 

pois considera dentre outros fatores: 
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a) as individualidades; 

b) as estratégias e estilos de aprendizagem;  

c) as dificuldades e potencialidades dos(as) aluno(as);  

d) o contexto no qual esses(as) aluno(as) estão inseridos;  

e) a instituição e suas limitações;   

f) a relevância do conteúdo ensinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa concepção, a avaliação se dá por meio de instrumentos 

que fornecem informações que servirão de insumo para a reflexão 

sobre o processo de ensino e aprendizagem em si, com o propósito 

de direcionar ou redirecionar a prática do professor, de diagnosticar 

o desenvolvimento dos(as) aluno(as) sempre visando a uma 

melhoria na qualidade de ensino.    

Uma vez que o foco é o processo e não o produto, é fundamental 

que se utilize uma variedade de instrumentos que vão além dos 

testes para o fornecimento de informações do processo de ensino e 

aprendizagem: a observação sistemática pelo professor, opiniões e 

considerações dos(as) aluno(as), autoavaliação, etc. A participação 

dos(as) aluno(as) no processo pode possibilitar ao professor tomar 

contato com as reais expectativas dos(as) seus(as) aluno(as), suas 

dificuldades e potencialidades, e também pode fazer com que os 

aluno(as) assumam maior responsabilidade pela sua própria 

aprendizagem. É o desenvolvimento da almejada autonomia. 

Especificamente para as séries iniciais de ensino de língua 

inglesa, propomos a não utilização de instrumentos escritos, 

obviamente em concordância com os objetivos específicos das 

séries. Propomos também avaliação continuada dinâmica, em que o 

professor durante as aulas, monitore e avalie seus(as) aluno(as) 

durante as atividades propostas, considerando sua participação, 

empenho, produção, sempre realizando também uma reflexão-

avaliação de sua própria proposta, em termos de adequação das 

mesmas aos aluno(as), o gerenciamento de tempo, e resposta dos 

participantes em termos linguísticos e também motivacionais.  A 

avaliação, portanto, servirá como ponto de partida para ações 

pedagógicas futuras. 
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Finalmente, esta proposta de avaliação é desafiadora, pois tira o 

professor de sua posição de poder e autoridade e o coloca em uma 

posição de igualdade junto a seus aluno(as). Os conhecimentos e 

saberes não mais são unicamente transmitidos pelos(as)  

professores(as) e recebidos passivamente pelos(as) aluno(as), mas 

são construídos em um processo no qual o professor é um 

mediador. Seu objetivo é auxiliar no processo visando à autonomia 

e ao desenvolvimento das competências de seus(as) aluno(as) 

para que os mesmos possam enfrentar as demandas de um mundo 

cada vez mais exigente.   
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Língua Portuguesa 
A língua materializa o discurso. A língua produz e reproduz ideologias. 

Entendeu agora por que eu acho que as pessoas deveriam levar a língua mais 
a sério? Porque a língua é uma faca de dois gumes. Porque a língua dá vida e 

mata. Porque a língua inclui e exclui. Porque a língua constrói e destrói. Porque 
a língua afirma e nega. Porque a língua aceita e resiste. Porque a língua 

delimita e expande. Porque a língua oprime e liberta. Enfim, porque a língua 
jamais é inocente. 

                                  Marco Túlio de Urzêda Freitas 
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história de uma língua moderna, como a portuguesa, leva em 

consideração tantos aspectos que é quase impossível abarcá-

la, especialmente quando se trata de apresentá-la de forma sucinta. 

Uma   breve   passagem    pelo    estrato   principal,  o  latim,  e   por  
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substratos e superstratos é 

insuficiente para conhecer 

percurso tão longo, mas parece 

o bastante para instigar a 

curiosidade de falantes que 

queiram conhecer mais seu 

percurso. 

As mudanças no português 

estão atreladas a fatos, 

acontecimentos e decisões 

históricas. Mas é um engano 

pensar que apenas as 

influências e condicionamentos 

externos, como o contato com a 

língua tupi, por exemplo, 

estejam na base da evolução da 

língua. Esta dispõe de 

mecanismos internos que a 

“purificam” e “salvam” do 

engessamento a que tentam 

submetê-la as camadas mais 

instruídas da sociedade e que se 

arrogam o direito de determinar 

o certo e o errado, o padrão 

culto e o que já escorregou para 

o popular, com fundamentos 

pouco sólidos ou no mínimo 

nada convincentes. O povo, o 

autêntico “dono” da língua, não 

hesita em facilitar o fluxo das 

influências externas, em abolir 

formas obscuras e arcaicas, em 

simplificar ostentações verbais 

que servem, o mais das vezes, 

para traçar uma fronteira fictícia 

entre cultura letrada e as 

expressões populares. 

A língua portuguesa 

continuará sua trajetória de 

transformações, seja por força 

das diversas categorias de 

metaplasmos, seja por 

importações cada vez mais 

facilitadas pelo acesso quase 

que indiscriminado à rede 

mundial de computadores. É por 

conta desse fenômeno que o 

inglês comparece cada vez mais 

nas frases de adolescentes e 

adultos. Palavras e expressões 

inglesas iniciam, entrecortam e 

encerram frases do português 

falado e escrito. Um horror para 

os puristas. Um sintoma de 

evolução para os mais otimistas. 

Será riqueza ou pobreza? Será 

imposição cultural ou imitação 

servil de “macaquitos”? Só o 

tempo, juiz severo e implacável, 

poderá pronunciar qualquer 

sentença a esse respeito. Os 

estudos da Gramática Histórica, 

contudo, apontam que os 

falantes sabem quando é hora 

de dar fim aos exageros. 

Estrangeirismos vêm e vão; são 

aportuguesados ou não, 

conforme o gosto popular: 
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nascem, crescem, sobrevivem 

ou morrem. 

As mudanças no português 

do Brasil devem ser entendidas 

mais sob a ótica das 

circunstâncias, das condições do 

que sob o aspecto das causas. 

A língua, paradoxalmente, há de 

ser sempre velha e sempre 

nova. Antiga porque ancorada 

em línguas mortas, ou 

defasadas, como latim e o 

grego; jovem e vivaz porque é 

capaz de adaptar-se ao 

ambiente que a influencia e de 

responder de forma criativa ao 

que a sociedade exige dela: ser 

veículo de uma infinidade de 

saberes, de ideologias, culturas 

e valores e ser ela própria um 

saber capaz de desafiar quem 

se dispõe a conhecê-la, com os 

artifícios do encantamento que 

caracterizam a sedução e o 

fascínio que ela provoca. 

É importante lembrar aqui o 

duelo travado entre o português 

falado e o escrito. Nessa luta, há 

mais elegância de gestos a 

observar do que algum sangue 

vertido por qualquer dos 

contendores. Como ocorre a 

todas as línguas, o falado 

influencia o escrito, e a recíproca 

é verdadeira. Gírias, 

neologismos e aspectos 

figurativos vão sendo 

incorporados ao léxico por força 

do uso popular. Duras regras 

gramaticais de concordância, 

regência ou colocação, por 

exemplo, são observadas 

quando da produção de um texto 

escrito ou mesmo falado em 

ambientes onde se requeira 

maior cuidado com a expressão. 

Esse é o caminho a ser trilhado 

pelos mestres do idioma: ensinar 

ao aluno os códigos a serem 

empregados de acordo com os 

ambientes culturais em que o 

discurso se dá. O domínio da 

língua escrita, que inicia-se no 

mundo dos signos conquistado 

pela fala e pela leitura, 

determina a qualidade do 

registro. A escrita é processo 

que requer interação. Ninguém 

escreve para si mesmo, mas 

para compartilhar — mesmo 

sem o saber — não só o 

conteúdo, mas também a forma 

expressiva, o invólucro nem 

sempre perfeito do pensamento. 

A comunicação escrita é uma 

das maiores conquistas da 

humanidade. Não obstante os 

espantosos avanços 

tecnológicos dos últimos 

séculos, a escrita continua o 

meio mais eficaz de receber, 

conservar,               desenvolver,  
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transformar e difundir o conhecimento. A percepção dessa 

importância pode prevenir os muitos casos de estudantes que 

apresentam severas limitações para compreender o que leem ou 

expressar o que pretendem comunicar. É da natureza da língua 

portuguesa, e de qualquer outra, evoluir sob o manto das águas que 

movem a História. Como seixos arredondados e bem polidos, 

esquecidos das arestas e lascas herdadas dos confrontos entre 

culturas, as palavras descem correntezas nem sempre suaves para 

fixarem-se ora aqui, ora ali, no fundo do rio vocabular, ajudando a 

dar movimento às ondas renovadoras que repelem o marasmo do 

purismo linguístico, neutralizando propostas burlescas de políticos 

que pretendem legislar sobre a língua e gerenciando o depósito 

cultural submerso de onde se extrai o velho e o novo. 

Como papel de seda, dobrado e redobrado, medido e vincado, 

surge aos poucos o origâmi da língua portuguesa do Brasil. Quem 

não conhece seus processos, seus ritos de passagem, os contornos 

de sua origem na tessitura social, a dinâmica da mistura de suas 

cores e pontos de contato cultural, percebe a língua apenas como 

produto. Porém, mais do que produto, a língua portuguesa é 

patrimônio humano, pois transforma o homem e por ele é 

transformada, num constante processo de criação e recriação. 

Se ao contemplar o céu noturno, respingado de estrelas, faltam 

palavras ao homem, é porque a poesia, mais do que um belo 

encadeamento de palavras, arranjadas em versos e estrofes, rimas 

pobres ou ricas, é a expressão mais alta do pensamento e humano. 

A poesia é a fronteira cambiante entre o real e o imaginário, entre o 

imediato e o transcendente. É por isso que o poema “Língua 

Portuguesa”, de Olavo Bilac, foi escolhido para nortear este texto. 

Não vai aqui nenhuma pretensão de historiar a língua no jargão 

técnico e preciso. Quem poderá atinar para o verdadeiro sentido 

que o poeta quis imprimir às palavras quando as derramou no 

papel? Palavras de poeta...  chamas coruscantes para corações 

anoitecidos, mosaico riquíssimo de detalhes, caleidoscópio de alma 

apaixonada a enlouquecer a imaginação de quem as lê. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Olavo Bilac (1865 - 1918) 

 

Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela… 

 

Amo-te assim, desconhecida e obscura, 

Tuba de alto clangor, lira singela, 

Que tens o trom e o silvo da procela 

E o arrolo da saudade e da ternura! 

 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 

De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 

 

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!” 

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

 

 

“Última flor do Lácio, inculta e bela”. É com este verso que Olavo 

Braz Martins dos Guimarães Bilac apresenta o que se pode chamar 

de breve história da Língua Portuguesa, contada assim, como que 

disfarçada em versos de um poeta parnasiano cheio de romantismo. 

O Lácio, fonte das línguas neolatinas, era a região italiana de onde 

partiam os soldados, falantes do latim vulgar, para expandir ou 

consolidar as conquistas do maior império da antiguidade; 

conquistas não apenas territoriais, mas culturais: um constante vai e 

vem de soldados a levar e a receber influências de um sem-número 

de culturas submetidas à força da espada e da pax romana. 
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Ao referir-se à língua 

portuguesa como “inculta e 

bela”, talvez o autor fale do 

processo de imposição gradual 

de um idioma que, aos poucos, 

inevitavelmente foi se tornando 

mais aceitável pelos subjugados, 

e que se foi imiscuíndo  nos 

seus falares a ponto de 

amalgamar-se como nova 

expressão; bela tessitura de 

culturas das mais diversas: 

inculta porque cepa adolescente, 

ainda por definir-se e afirmar-se 

não só como veículo transmissor 

de cultura, mas como elemento 

da cultura. 

O paradoxo do segundo 

verso da primeira estrofe expõe 

o ocaso da língua latina, por 

séculos a guardiã, o receptáculo 

e a catapulta expressiva com 

que se deixava vir ao mundo 

qualquer tipo de conhecimento 

falado ou escrito em prosa ou 

verso. Tal poder da língua latina, 

ancorado na recente aliança 

Igreja-Estado, haveria de 

persistir por mais tempo ainda, 

como eco de um sistema julgado 

perfeito para dizer tudo. E se 

algo não pudesse ser dito ou 

escrito em latim, logo levantava 

suspeitas. Mais tarde, 

definitivamente, o latim cederá 

lugar ao português, fruto de 

penosas conquistas militares, 

políticas e territoriais de 

Portugal, calcadas nas lutas 

contra mouros e espanhóis. 

“Ouro nativo, que na ganga 

impura / A bruta mina entre os 

cascalhos vela…”dois versos 

que apontam a riqueza latente 

do potencial da Língua 

Portuguesa, ainda a ser 

aprimorada em prosa e verso, 

nos engastes de rimas, nos 

processos fonológicos, nos 

neologismos, nas gírias e 

onomatopeias que  um dia, por 

força de uso dos falantes ou por 

condescendência dos “donos da 

língua”, haveriam de passar à 

norma culta.  

Nada mais atual que o 

primeiro verso da segunda 

estrofe. Uma perfeita atualização 

do sentimento de muitos falantes 

da língua, especialmente do 

português brasileiro: Amo-te 

assim, desconhecida e obscura. 

São tantos os falantes que 

percebem o caráter 

desconhecido, obscuro e até 

caótico da língua em expressões 

do tipo “O português é a língua 

mais difícil do mundo.” ou “O 
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sistema verbal do português é o mais complicado”; ou ainda: 

“Ninguém consegue falar o português corretamente.” É claro que no 

texto o poeta refere-se ao estágio inicial da língua, que surge 

envolta nas brumas dos metaplasmos e latinismos; com um 

caminho longo a percorrer até consolidar sua posição de língua 

moderna e autônoma, craquelada de empréstimos, importações e 

aportuguesamentos que vão do quíchua ao algonquino, do tupi ao 

asteca, do nagô ao finlandês. 

A sonoridade da língua portuguesa aparece nas palavras tuba, 

clangor, lira, trom, silvo e arrolo. Uma coleção de vocábulos que 

parece descrever a progressiva implantação da língua portuguesa 

no Brasil. Expressam a passagem do clássico português europeu 

(tuba, clangor, lira) ao português praticado na colônia, Terra de 

Santa Cruz (trom, silvo e arrolo); uma riqueza do português 

brasileiro que, com os substratos indígenas do tronco tupi-guarani e 

superstratos de línguas africanas alçará voos de liberdade para a 

criação vocábulos pelos mais diversos processos. 

O autor do poema, nos dois últimos versos da segunda estrofe, 

quer propor uma síntese ainda mais desafiadora para ler história da 

língua portuguesa. O silvo da procela seria a onda cultural, 

linguística, religiosa e ideológica que varreu as línguas do tronco 

tupi-guarani da cultura brasileira? A história narra que coube aos 

arrulhos políticos do Marquês de Pombal a iniciativa de suprimir a 

Língua Geral do Brasil que, por mais de dois séculos, serviu à 

comunicação dos velhos e novos moradores da Terra Brasilis. Essa 

língua, na qual foram redigidos diversos documentos, e que servia à 

catequese dos índios, foi estudada e esmiuçada pelos missionários 

jesuítas. Dicionarizada por José de Anchieta em 1595, com o título 

“Arte de Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil”, viu 

— por força da Lei do Diretório dos Índios, de 1757 — sumir-lhe o 

chão. Uma outra língua, com fortes traços do espanhol, carregada 

das marcas fonéticas dos dialetos moçárabes foi penetrando nos 

ouvidos, preenchendo os olhos e a alma do povo que aqui viveu nos 

três primeiros séculos após o início da colonização portuguesa.  
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Amaciada pelo atrito com as 

línguas indígenas, afofada pelo 

rico patrimônio de línguas 

africanas que a revolveu, foi 

adquirindo certas nasalizações 

bem pronunciadas e outras 

acomodações fonéticas bem 

sonoras, próprias do resultado 

de uma mestiçagem de amplas 

proporções. A língua derreteu-se 

na boca dos brasileiros a ponto 

de recriar-se em novas 

estruturas fonéticas, 

morfológicas, sintáticas e 

semânticas. Quase que outra 

língua; gostosa de se ouvir e 

falar, sem truncamento de 

vogais, com encontros 

consonantais mais demorados, 

nutrida pelas vozes sofridas da 

África e pelos cantos tristes de 

tantos Peris, Cecis e Iracemas; 

afastando-se lentamente do 

português duro de Portugal, 

correndinho, obediente às 

influências pós-romanas que o 

geraram e embalaram até que 

Camões lhe desse a forma 

definitiva. 

As declarações de amor à 

língua, saídas do eu poético, 

intensificam-se na terceira 

estrofe. E como todo amor, 

talvez uma dolorosa paixão, é 

temperado por ardentes 

antíteses. O viço agreste e o 

aroma convivem com o rude e 

doloroso caminho de penetração 

do idioma, que traz em 

consequência a uma caixa de 

Pandora de dores e sofrimentos 

para povos oprimidos pelo 

sistema colonial português; 

seres humanos foram usados 

como criaturas descartáveis 

porque “sem alma”; explorados e 

humilhados no pelourinho e na 

chibata, com o fito de manter o 

fausto da corte real, o status quo 

da burguesia ascendente e um 

sistema de exploração 

absurdamente esmagador. 

Tanto amor à língua 

portuguesa... Será que ainda é 

amada?  Há quem conteste, 

afirmando que nas últimas 

décadas, especialmente após o 

fim da Segunda Guerra Mundial, 

o inglês foi ocupando cada vez 

mais espaço no falar dos 

brasileiros; coisa que o francês 

já fazia há séculos sem causar 

tanto enjoo. São inúmeros os 

casos de uso de palavras e 

expressões inglesas que 

encontram correspondência 

perfeita em português: boom 

(surto), feedback (retorno), kit 
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(conjunto), outdoor (painel), 

ticket (bilhete), nonstop (sem 

escala). É inegável que a mídia 

atual tem colaborado bastante 

para propagar tal uso. Mesmo as 

pequenas lojas situadas em 

bairros não abrem mão de um 

nomezinho inglês. Para alguns, 

sintoma de subserviência 

cultural ou simples casos de 

pedantismo; uma praga que se 

dissemina, um vírus de 

intenções pombalinas, que 

pretende implantar a língua 

inglesa no “quintal” dos novos 

donos da América Latina. 

Não se trata de negar a 

influência de um idioma sobre 

outro, nem de adotar posturas 

radicais de purismo linguístico. 

Trata-se de pensar que a língua 

é um produto cultural e que 

serve aos mais diversos 

propósitos: de dominação, de 

imposição de valores, costumes, 

regras, mas também de 

resistência, de manutenção dos 

valores, princípios e cultura que 

unem um povo. Que o diga a 

língua basca na Espanha do 

ditador Franco e os paraguaios, 

que até hoje falam o guarani. 

“Quando uma língua morre com 

suas cores, suas nuances, o 

povo morre também”, escreveu 

Maila Talvio, escritora 

finlandesa. 

Toda a terceira estrofe 

retoma a reflexão sobre Língua 

Portuguesa na nova nação que 

surge, em grande parte, abaixo 

do Equador. As virgens selvas e 

o oceano largo estavam por 

receber outros moradores 

chegados de várias partes do 

mundo e que dariam especial 

contribuição para que o “rude e 

doloroso idioma”, aos poucos, 

ganhasse a estrutura de 

mosaico multicultural. Lá na 

senzala, com seus cantos de dor 

e saudade, os negros aparavam 

as rudezas do português 

europeu. As negras, na Casa 

Grande, embalavam as crianças 

de seus senhores com o canto 

de palavras tão afetivas e doces 

quanto o amor e a dedicação 

que dispensavam às crias de 

seus cruéis donos. Temperavam 

e coziam o idioma, servindo em 

seguida um banquete de 

deliciosas palavras como angu, 

quibebe, quitute, vatapá, bobó, 

canjica, tutu e jabá; tudo servido 

com    guarnições    de    cafuné,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Matriz Curricular 

 

730 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengo, cafofo, babá, banzé, chilique, dendê, sarará, Iaiá e zun-zum. 

E para o bebê um nana nenê sem fim que produziu um bocado de 

palavras constituídas de sílabas repetidas, associadas ao mundo da 

infância. Na senzala, o samba, a ginga, o bumbo e o fuzuê 

prometiam uma futura resposta à dominação branca. As partes 

pudendas, tão escondidas e envoltas na nuvem da proibição, 

ganharam apelidos sonoramente delicados para não ferir inocências 

patrocinadas pela moral de superfície.Maculando as virgens selvas, 

surgem vilas, povoados, cidades, ajuntamentos humanos de todo 

tipo, próximos aos mananciais de água doce. Ficaram conhecidos 

pelos nomes com que os índios os batizaram: Bauru (cesto de 

frutos), Botucatu (bons ares), Andirá (morcego), Guaratinguetá 

(reunião de pássaros brancos), Iguaçu (água grande). Dos 5.570 

municípios do Brasil apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatistica (IBGE) em 2015, mais de 1000 têm atualmente nomes 

indígenas; concorrendo com os sãos, santos, santas, piedades, 

conceições, divinos, cruzes, carmos e santanas que, em sua origem 

foram batizados na pia do Nheengatu. É grande número de praias, 

rios, serras e outros lugares com nomes indígenas. Como fruta 

agreste, de sabor intenso e provocante, o tupi caiu no gosto 

brasileiro para dar nomes também às espécies da fauna e da flora. 

Foi como se o índio mastigasse as palavras para oferecê-las 

prontas para serem digeridas e incorporadas ao léxico de uma 

gente estranha que não conhecia a poesia do mundo da floresta. Só 

as palavras jacaré, capim, cipó, jacarandá e tatu prestam-se à 

formação de 663 vocábulos compostos, segundo o Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa. E foi assim que pitanga, saúva, 

curumim, jabuti, tiririca, tucano, babaçu, buriti, jenipapo, baiacu, 

capivara, macuco, maracanã, piranha, taturana e cutia, por 

exemplo, entraram no léxico do português brasileiro; nomes 

nascidos da poética criativa de tantos Cauãs, Iaras, Iracemas, 

Juçaras, Jandiras, Tainás, Raonis, Ubiratãs, Cauês, Jacis e 

Ubirajaras. 
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A terceira estrofe, rica de percepções, de sutis sinestesias, exalta 

a rudeza, a acerba fragrância de um idioma ainda novo que, como 

fruta recém-colhida, ainda tem muito odor a exalar na cozinha das 

transformações, empréstimos e corruptelas. O rude e doloroso 

idioma, purificado, refinado e formatado na forja das grandes 

navegações de uma das maiores potências marítimas e comerciais 

do século XV, viu sua origem europeia ser colorida também por 

mais de trezentas línguas africanas. Em sua rudeza o imperialismo 

colonial traficou — em condições sub-humanas, para dizer o mínimo 

— de 4 a 5 milhões de negros, formando um Brasil moreno e 

multicultural, mas à custa de poças de sangue. 

A língua portuguesa, no padrão culto da metrópole, tornava-se 

acessível apenas aos “mauricinhos” da época. Com o poder do 

verniz de nobreza, comprado a peso de ouro por seus genitores, os 

filhos da elite obtinham algum diploma em Coimbra ou outra 

universidade europeia para aqui serem tratados por “doutor”. O 

“doutor” permanece até hoje na fala dos pobres ao tratar com 

qualquer pessoa supostamente instruída. Resquícios desse outro 

tipo de  rudeza  ainda permanecem fortemente na cultura brasileira 

atual. Todas as lutas contra os invasores, as lutas de 

independências, as guerras intestinas, as revoltas e massacres 

registradas na história do Brasil encontram hoje eco na luta pela 

inclusão social.  A maioria dos falantes do português brasileiro ainda 

se vê alijada do processo de integração e de condições mínimas de 

ascensão social — para não dizer de vida digna — também por não 

ter acesso à assim chamada norma culta da língua. Usado como 

mecanismo de exclusão, o idioma, que tem como referencial o 

dicionário e todas as estruturas gramaticais, é barreira superada por 

poucos. A elite, dona da língua, dita o correto e o incorreto; 

fundamenta a ortografia em bases etimológicas inacessíveis ao 

povo, prescreve uma sintaxe que empasta a dinâmica natural da 

língua e dita reformas quase sempre inócuas para o falante. O 

usuário quer fazer uso da língua para comunicar-se; não almeja um 

lugar entre os imortais. 
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Na última estrofe surgem 

componentes interessantes da 

história da Língua Portuguesa. 

Ressurge o tema da origem da 

língua. Vale lembrar que a 

maternidade latina não é uma 

exclusividade e não esconde 

relacionamentos de pouca 

fidelidade a um só idioma. Antes 

do Latim, outros seios 

amamentaram e embalaram a 

Língua Portuguesa. Outros 

povos no período pré-romano 

viveram na Península Ibérica. 

Celtas, fenícios e iberos 

deixaram suas marcas em 

palavras como cerveja, cabana, 

seara, manto, lousa, bezerro, 

mapa, malha e saco, só para 

citar algumas. Com a 

cristianização da Europa 

chegaram abundantes 

vocábulos gregos via latim, cujos 

radicais e afixos contribuíram 

para a precisão de muitos 

termos ligados a todas às 

ciências: filosofia, antropologia, 

biologia, matemática, geografia, 

arqueologia, história, sociologia, 

pedagogia, astronomia, 

psicologia, etc. Além de nomes 

das ciências, o logos que 

supostamente nos torna mais 

humanos, convivem no 

dicionário milhares de termos 

científicos e técnicos de origem 

grega como teorema, hipérbole, 

cataclismo, isotermia, átomo, 

energia, catequese, 

fotossíntese, sístole, aponia, 

entusiasmo, hipótese, antítese, 

topônimo, fonema, grafema, 

triângulo e poligamia. 

Alguns navios, por motivos 

diversos, deixaram cargas 

preciosas no porto da língua 

portuguesa: éden, amém, aleluia 

e sábado, do hebraico; alaúde, 

algazarra, azar, javali, algodão, 

alface, arroba, quintal, aduana, 

armazém, xarope, laranja e 

limão, do árabe. No caso da 

língua árabe, essa contribuiu 

mais como adstrato, num 

convívio harmonioso de séculos 

com a língua local. Em 712 os 

árabes invadiram parte da 

Europa a partir da Península 

Ibérica. Os cristãos que 

resistiram fugiram para o norte e 

organizaram o lento processo de 

reconquista, mais tarde 

impulsionado pelo empenho dos 

reis católicos Fernando e Isabel. 

Desse casamento surgiram as 

alianças entre cristãos, que 

acabaram por empurrar os 

árabes de volta ao norte da 
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África, tingindo o caminho 

com muito sangue de mouros e 

cruzados. Mas o que aconteceu 

com o sul da Península Ibérica é 

muito importante para 

compreender a presença de 

palavras de origem árabe no 

português. A população 

românica, quando da invasão, 

dividiu-se em dois grupos. Os 

muladies aceitaram o islamismo, 

mas não a língua dos 

dominadores; continuaram a 

falar o romance. Os moçárabes 

continuaram cristãos, contudo 

sentiram a influência da língua 

semita. Tanto é verdade que 

moçárabe, do árabe must’arib, 

quer dizer arabizado; que se 

tornou árabe. 

Com a reconquista da 

Península Ibérica, o galego-

português vai se espalhando em 

direção ao sul, ocupando os 

espaços deixados pelos mouros. 

Em 1185 Portugal torna-se 

independente. A expulsão 

definitiva dos mouros se dá em 

1249. 

Conforme Elis da Silva 

Cardoso, foi o rei Dom Dinis, 

fundador da Universidade de 

Coimbra, quem ordenou o uso 

da língua portuguesa em 

documentos públicos em 

substituição ao latim. Mais tarde, 

é no espaço Coimbra-Lisboa 

que o português moderno vai se 

constituir e tomar corpo. É a 

partir desse acervo que em 1572 

Camões publica Os Lusíadas, o 

maior poema épico da língua 

portuguesa, com 10 cantos 

organizados em 1.102 estrofes 

de versos decassílabos. Um 

tributo renascentista à cultura 

grega, com um depósito de 

55.262 palavras de português 

moderno. Curiosamente, o 

poema inicia-se com o 

substantivo “armas” e encerra-se 

com “inveja”, palavras tão 

sugestivas para as façanhas 

portuguesas de conquistas e 

perdas, ambições desmedidas e 

fracassos, transmissão da fé e 

extermínios, liberdade e 

escravidão, num mar de 

lágrimas; não só as de Portugal, 

como escreveu Fernando 

Pessoa, no poema Mar 

Portuguez:  
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Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães 

choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

 

PESSOA, Fernando. Mensagem. Coleção 

a obra–prima de cada autor. São Paulo: 

Martin Claret, 2002, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do século XIX, na esteira de fatos históricos como a 

Independência, Proclamação da República, enfraquecimento da 

cultura canavieira, pressões internacionais pelo fim da mão de obra 

escrava que culminaram na Abolição, primeiros efeitos da 

Revolução Industrial na Europa e a expansão das lavouras de café 

no Sudeste, inicia-se o processo de imigração. Nesse momento 

entram palavras de empréstimo que sofrem adaptação ou 

aportuguesamento. Entre as milhares de palavras de dezenas de 

línguas destacam-se: aquarela, maestro, concerto, serenata, 

trombone, fragata, galera, palhaço, polenta, risoto, salame, salsicha, 

ventarola e trampolim, do italiano; novilho, intentona, mosquete, 

trecho, rebelde, tiracolo e façanha, do espanhol; caviar, jaleco, 

sandália, lacaio e odalisca, algoz e quiosque, do turco; guerra, 

vermute, cobalto, quartzo, níquel e zinco, chique e blitz, do alemão; 

bar, bife, futebol, filme, revólver, lanche e sanduíche, do inglês;  
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nanquim, chá e tufão, do chinês; azul, bazar e espinafre, do persa; 

bule, junco e sagu, do malaio; quimono, origâmi, nissei, saquê, 

biombo, judô, gueixa e samurai, do japonês; 

A influência do francês no português vem de longa data. Junto 

com o provençal, uma das variedades da língua occitana falada no 

sudeste da França, o francês foi permeando o português por conta 

de alianças dinásticas e da  cultura religiosa católica – 

especialmente das Ordens de Cluny e dos mosteiros cistercienses. 

Além disso, franceses vieram para ocupar o sul e o norte de 

Portugal, trazendo na bagagem a literatura de seu país. 

Inegavelmente, o vocabulário aportuguesado já na metrópole 

chegaria ao Brasil. Foram os franceses que sugeriram a criação das 

Capitanias Hereditárias, levada a efeito por D. João III em 1534. 

Nas primeiras décadas do século XVI, os franceses já exploravam o 

pau-brasil. Mais tarde ocorreriam outras investidas de maior porte 

contra o nordeste, e terminariam com a fugaz experiência do 

estabelecimento da França Antártica no Rio de Janeiro por Nicolas 

Durand de Villegagnon. 

Em 1816 chega ao Brasil a missão cultural francesa, que tinha 

por objetivo a criação de uma academia de artes e ciências, o que 

ficou apenas no projeto, esvanecendo-se como as brumas da 

manhã. Mas a influência das ideias foi fundamental para inspirar 

vários movimentos de libertação como a Inconfidência Mineira, a 

Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador, 

só para citar alguns. Quase todos encontraram sua realização 

política apical na Independência do Brasil em 1822. Tais 

movimentos foram gestados em lojas maçônicas originárias da 

França, iluminados pelos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade e pelas provocantes palavras de ordem da Marselhesa, 

o hino da Revolução Francesa de 1789. 

Mesmo após a proclamação da República, a influência francesa 

continuou. Havia penetrado profundamente a carne do vernáculo. 

Nos saraus burgueses falava-se francês, o exército dava ordens em 

francês; crianças que sequer haviam segurado um lápis ouviam e  
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cantavam canções francesas. O idioma nacional se autodepreciava 

na imitação ridícula das afetações dos abundantes galicismos. O 

governo de São Paulo, em 1912, imitando o afrancesamento do Rio 

de Janeiro, concedeu bolsas de estudos a jovens para estudar no 

Conservatório de Paris ou na Academia Julian. Mais tarde, em 

1946, Monteiro Lobato denunciaria o afrancesamento dos jovens 

estudantes brasileiros: 

 

 

Ao invés de apurar o nacionalismo das vocações, 

esperantiza-as, ou melhor, afrancesa-as, porque, para a 

imbecilidade nacional, o mundo ainda é a França. (...) Durante 

a estada de aprendizagem só se vê a França, só lhe respira o 

ar, só conversa com mestres franceses, só educa os olhos 

em paisagem francesa, museu francês (LOBATO, 1946, p. 

139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O golpe militar de 1964 pôs fim ao ensino do francês nas escolas 

públicas brasileiras. Era preciso, então, difundir o inglês, uma língua 

elevada ao status de passaporte para a internacionalidade, o que 

embaçou os olhos do Brasil e fez lançar no lago escuro da 

invisibilidade seus nove vizinhos falantes do espanhol, a irmã mais 

velha do português. Mas ficaram do francês muitas palavras, 

especialmente as ligadas à arte, à culinária, aos objetos em geral, à 

moda e ao vestuário: guirlanda, reprise, turnê, tricô, vernissage, 

degradê, marrom, bordô, crepe, chantili, escargô, filé, menu, 

baguete, canapé, croquete, purê, patê, rotisseria, bibelô, bidê, divã, 

cachepô, guichê, garagem, suvenir, butique, cachecol, echarpe, 

maiô, robe, penhoar, sutiã, organdi, musselina, entre milhares de 

outras palavras. 

“Para sobreviver, é preciso contar histórias”, escreveu o filósofo, 

semiólogo, linguista, bibliófilo e escritor italiano Umberto Eco. Pois a 

língua não é uma estrutura apartada dos fenômenos culturais, dos 
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acontecimentos históricos ou do 

manejo discursivo que conduz a 

organização social de um povo. 

Por outro lado, a cultura, a 

política e os movimentos sociais 

inspiradores de liberdade e as 

artes não sobrevivem sem a 

capacidade de dizer as coisas, 

de expressar corretamente o 

pensamento, de conceituar, 

ouvir e interpretar. A medida de 

autonomia de uma língua é sua 

capacidade de sobreviver no 

âmbito de sua prática e uso. 

Onde for sufocada a literatura, a 

arte, a filosofia, o folclore, as 

tradições; as mais puras e 

legítimas aspirações de um 

povo, ali também se asfixiará a 

língua. Mais do que suportes 

complementares, língua e 

cultura são indícios de 

sobrevivência e de identidade de 

uma nação. 

Para finalizar, é oportuno 

lembrar que a teoria histórico-

cultural fundamenta esta 

proposta curricular. Sob sua 

ótica, o homem é visto como um 

ser que se constitui na 

abrangência de seu complexo 

universo histórico e cultural. Sua 

evolução se dá a partir de suas 

relações sociais e neste sentido 

o professor de Língua 

Portuguesa precisa conhecer e 

entender as circunstâncias que a 

produziram, apropriar-se desse 

conteúdo acumulado ao longo 

do tempo, para compreender 

que as mudanças e influências 

do presente têm seus 

precedentes no passado. 

A língua nos humaniza não 

só porque é parte do aparato de 

inteligência e raciocínio que nos 

eleva ao patamar de seres mais 

desenvolvidos. Ela nos 

humaniza também porque sua 

evolução não pode ser 

desvinculada das conquistas 

sociais que exigiram: educação 

emancipatória, ocupação de 

espaços outrora reservados às 

elites, liberdade de expressão e 

maior acesso à cultura letrada; o 

direito, enfim, à vez e à voz nas 

decisões que afetam a todos, 

embora se tenha muito que 

avançar ainda, em se tratando 

de Brasil.  
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EIXO 1 - ORALIDADE 

 

Por que trabalhar a oralidade em sala de aula? 

 

A escrita tem papel de destaque na sociedade em que estamos 

inseridos. Ela é compreendida por Marcuschi (1997, p.120), como 

um “bem social indispensável pela humanidade”. Neste cenário 

regido pela escrita não podemos deixar de salientar a importância 

da fala, elemento que acompanha o ser humano desde o início da 

civilização. 

Antes do surgimento da escrita, os povos conservaram uma 

tradição oral que era o principal canal de comunicação e troca de 

informações da época. A memória, identidade e cultura de um povo 

foram preservadas com as poesias, cantigas, músicas, lendas e 

histórias.  Desta maneira, ao considerarmos sua importância 

durante a história da humanidade, pontuamos neste documento a 

oralidade como objeto de ensino. 

O eixo foi elaborado com base nos estudos de Schneuwly e Dolz 

(2013), Marcuschi (1997, 2007), da Proposta Curricular de Cascavel 

(2008), do Currículo Comum para o Ensino Infantil Municipal de 

Bauru (2014) e do Pacto Nacional pela Alfabetização em Idade 

Certa (2015), entre outros autores. 

É sabido que a fala está presente no nosso dia a dia e é uma das 

linguagens que medeiam a relação do ser humano com o mundo. 

Essa comunicação utilizada, por muitos anos, pela humanidade, 

também, se encontra no ambiente escolar. Porém Schneuwly e Dolz 

(2013) afirmam que há ausência do ensino formal da oralidade nos 

bancos escolares. 

Em face disso, surge o desafio de a educação escolar 

desenvolver as capacidades linguísticas tanto da fala como da 

escrita a partir de um trabalho pedagógico intencional. O professor 

terá que planejar as atividades para não abordá-las e explicá-las de 

maneira equivocada, principalmente a expressão oral. 
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Martins (2015, p.22) deixa claro que o objetivo maior do ensino 

da oralidade é abordar “situações reais e autênticas de utilização da 

linguagem”, cabendo à escola o papel de “proporcionar a inserção 

da criança nessas práticas de forma autônoma e cidadã”. 

Antes de ingressar à escola, a criança aprende a oralidade com 

a família e com as pessoas com as quais convive e interage. A 

primeira comunicação oral que se inicia no seio familiar e que aos 

poucos irá se ampliar é conhecida como espontânea, a qual deverá 

ganhar outra forma no contexto escolar.Segundo Queiroz et al. 

(2004), nessa primeira relação, ela aprende a reconhecer os objetos 

e os sujeitos por meio de seus nomes. Em seguida, passa a 

empregar a fala com o objetivo de ter suas necessidades biológicas 

atendidas. Até que chega um determinado momento em que as 

falas vão se tornando cada vez mais complexas com os diálogos 

estabelecidos com seus pares e familiares. 

Ao considerarmos as informações apresentadas acima, o aluno 

pode explorar ainda mais esse objeto que ele usa diariamente em 

situações desconhecidas, não familiares. A abordagem da 

expressão oral na escola requer do professor conhecimentos acerca 

das práticas de linguagem a serem exploradas. Os autores citam o 

que devemos considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, para uma didática em que se coloca a questão do 

desenvolvimento da expressão oral, o essencial não é 

caracterizar o oral em geral e trabalhar exclusivamente os 

aspectos de superfície da fala, mas, antes, conhecer 

diversas práticas orais de linguagem e as relações muito 

variáveis que estas mantêm com a escrita. A constituição 

do oral como objeto legítimo de ensino, exige, portanto, 

antes de tudo, um esclarecimento das práticas de 

linguagem que serão exploradas na escola e uma 

caracterização das especificidades linguísticas e dos 

saberes práticos nelas implicados (SCHNEUWLY e DOLZ, 

2013, p.140, grifo nosso). 
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Diante do exposto, 

pretendemos, neste eixo, 

abordar o ensino da oralidade a 

partir de da perspectiva teórica 

que considera os gêneros orais 

como instrumentos de 

comunicação. Utilizamos 

instrumentos para realizar ações 

do cotidiano, como o uso de 

uma tesoura para recortar um 

papel, e, também, no momento 

de falar. Assim sendo, na 

oralidade, a ação de falar ocorre 

com o auxílio de um instrumento 

que é o gênero, conforme 

apontam Schneuwly e Dolz 

(2013, p. 143) “A ação de falar 

realiza-se com a ajuda de um 

gênero, que é um instrumento 

para agir linguisticamente”. 

Dessa forma, o gênero passa a 

ser um instrumento da 

linguagem e da comunicação. 

Para a teoria histórico-

cultural, os instrumentos, 

resultado da criação humana, 

carregam significados, valores e 

conhecimentos de uma cultura. 

A criança aprende a utilizá-los 

com o auxílio de outras pessoas 

mais experientes, incorporando 

e internalizando as experiências 

acumuladas pela humanidade. 

No trabalho com a língua 

materna, prevalece até os dias 

atuais o ensino da leitura, 

escrita, gramática e ortografia, 

sendo a oralidade relegada a 

segundo plano, que por sua vez, 

é abordada de forma distorcida, 

como um ensino do falar 

corretamente ou como parte 

dependente da escrita. Essa 

dependência reduz o estudo do 

oral como forma de escrita, seja 

no ensino infantil ou 

fundamental. Nas palavras de 

Schneuwly e Dolz (2013, p.137) 

há uma confusão, pois a escrita 

é apresentada “como um 

simples sistema substitutivo da 

língua oral (“natural”) ou a 

expressão escrita como uma 

simples transposição da 

expressão oral”. 

Portanto, o estudo da 

oralidade como sinônimo do 

falar corretamente ou da 

oralização da escrita não 

garante o ensino da língua como 

ela realmente deve ser 

trabalhada- como ensino da fala 

apropriada ao contexto de uso. 

Tal entendimento deriva de 

concepções linguísticas que 

caracterizam a linguagem falada 

como elemento pobre e a escrita 

como norma culta. Embora 
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essas ideias ainda estejam presentes em sala de aula, Schneuwly e 

Dolz (2013) apontam que tanto a oral como a escrita apresentam as 

duas formas: padrão e não padrão. 

Classificar os fenômenos linguísticos como informais e sem 

regras, no caso dos gêneros orais, e os gêneros escritos como 

formais, reforça a ideia de dicotomia entre oralidade e escrita. 

Considerá-los desta maneira “favorece uma visão estereotipada e 

não autêntica, sobre a linguagem que pulsa no dia a dia das 

pessoas em sua vida cidadã” (MARTINS, 2015, p.23). 

Cabe ressaltar que a questão de gêneros discursivos no ensino 

da oralidade será melhor explicada nas próximas páginas. 

  

O ensino da linguagem oral a partir da perspectiva histórico-

cultural 

 

Quando vamos elaborar uma produção seja ela oral ou escrita, 

formada por finalidade, destinatários e lugar social, recorremos ao 

uso de instrumentos específicos que irá nos ajudar em tal tarefa, em 

aprender as capacidades linguísticas. “E aprender a falar é 

apropriar-se dos instrumentos para falar em situações de linguagem 

diversas, isto é, apropriar-se dos gêneros” (SCHNEUWLY e DOLZ, 

2013, p.143). 

A comunicação tem instrumentos específicos para determinada 

situação de linguagem. Sendo assim, a expressão oral é composta 

por diversos gêneros utilizados no cotidiano, como: fábula, 

exposição, conferência, regras de um jogo, entrevista, debates, 

entre outros. 

Dependendo da finalidade da comunicação, o sujeito deverá 

empregar em suas produções instrumentos específicos do gênero, 

pois em cada situação de linguagem há meios que devem ser 

usados, conforme afirmam Schneuwly e Dolz (2013). 

Conforme vimos anteriormente, os gêneros, conhecidos como 

megainstrumentos, tornam-se  uma  referência   para   ensinar   as  
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diversas práticas de linguagem. Compostos por um conjunto de 

instrumentos, eles dão suporte e realizam a mediação da prática de 

comunicação. 

Ainda de acordo com os autores, é de competência da escola 

abordar não somente os gêneros do dia a dia, mas, principalmente, 

aqueles que fazem parte da “comunicação pública formal”, como: 

debates, teatro, negociação, seminários, entrevistas entre outros, 

explorando as características de funcionamento desses gêneros 

orais, as quais variam de um gênero para outro, e considerando o 

contexto social de comunicação. 

Assim sendo, orienta-se que os professores deem maior ênfase 

ao ensino dos gêneros públicos formais, porque, na maioria das 

vezes, os alunos já apresentam conhecimento das formas comuns 

de produção oral. 

 

Características dos gêneros 

 

Consideramos importante pontuar que todo o processo realizado 

com a apropriação da linguagem escrita formal também acontece 

com a oral. Para isso, torna-se essencial conhecer as 

características dos gêneros que dão suporte ao emprego adequado 

da linguagem a determinada situação.  

Os gêneros apresentam características a serem abordadas no 

ensino para o aluno aprender a utilizar o gênero de modo adequado 

em (diversos) contextos de comunicação. Isso porque, “a noção de 

gênero permite articular a finalidade geral de aprender a comunicar 

com os meios linguísticos próprios às situações que tornam a 

comunicação possível” (Schneuwly e Dolz, 2013, p.148). 

Exemplificamos algumas características dos gêneros, os quais se 

diferenciam em diversos níveis: lugares sociais de circulação, 

finalidade, organização textual, vocabulário e normas linguísticas, 

entre outras. 
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Os gêneros orais circulam na sociedade e estão relacionados à 

atividade humana. No contexto escolar, além do papel de 

instrumentos de comunicação, eles são, também, objetos de 

aprendizagem, como afirmam Schneuwly e Dolz (2013). 

A linguagem oral como objeto de estudo depende do 

desenvolvimento de um trabalho didático com atividades voltadas 

para este objetivo, acompanhado de intervenções pontuais do 

professor e procedimentos claros de avaliação, transformando a 

comunicação oral num objeto de ensino. 

Para o aluno ter domínio do gênero torna-se necessário na 

maioria das vezes o contato com vários documentos orais para 

ampliar o seu repertório de conhecimento, sem descartar o uso de 

documentos escritos. Dessa maneira, por meio dos exemplos 

oferecidos, ele terá a oportunidade de observar como aquela 

linguagem oral funciona. 

O ensino da língua oral tem como finalidade possibilitar ao aluno 

a aprendizagem da comunicação, tendo o domínio da produção de 

linguagem. Para isso, de acordo com os autores Schneuwly e Dolz 

(2013, p.114), é preciso conceder instrumentos eficientes para 

melhorar a capacidade de escrita e fala e criar “representação de 

atividades de escrita e de fala em situações complexas”. 

A intervenção didática nas práticas de linguagem exige do 

professor planejamento e conhecimento sobre o funcionamento do 

objeto de estudo para que o aluno possa se apropriar de uma 

comunicação construída culturalmente. Do contato com produções 

orais do cotidiano para a vivência com produções mais formais, 

complexas. Este último caso envolve o trabalho da ficcionalização e 

da palavra em sala de aula, que significa abordar os gêneros de 

maneira representativa da situação abstrata, em outro termo, 

vivenciar as práticas sociais de linguagem no ambiente escolar. 

Em cada esfera comunicativa encontraremos um gênero que 

corresponde ao objetivo de comunicação. Nesse sentido, no ato da 

linguagem não inventamos os gêneros para cada situação, eles, por  
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sua vez, já existem culturalmente e historicamente, o que nos 

compete é aprender a dominá-los para serem empregados em 

diversos momentos. 

Os gêneros orais e escritos se complementam, podemos apontar 

diferenças entre ambos, mas nossa análise não deve ser 

dicotômica e sim de interdependência. 

 

 

A relação entre gêneros orais e gêneros escritos não é uma 

relação de dicotomia. É antes uma relação de continuidade e 

de efeito mútuo, isto é, gêneros orais podem sustentar 

gêneros escritos; gêneros escritos podem sustentar gêneros 

orais. Eles estão em mútua interdependência, cada gênero 

oral que entra na escola, em geral, pressupõe a escrita, assim 

como cada gênero escrito trabalhado na escola pressupõe o 

oral (SCHNEUWLY, 2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Marcushi (2007), as atividades orais de uso cotidiano estão 

relacionadas a uma prática social, uma habilidade da língua falada, 

que se expressa nas mais diferentes e variadas formas ou gêneros 

textuais e se desenvolve desde a forma mais simples, como falar 

com os amigos, expressar ideias ou sentimentos, até a forma mais 

complexa, como entrevistas de emprego, discursos, defesa de tese. 

Diante do exposto, retomamos a ideia de que a fala é adquirida 

espontaneamente, no cotidiano. Entretanto, sendo a fala e escrita 

duas maneiras do funcionamento da língua, elas mantém, de 

acordo com Marcushi (2007, p. 61), “relações próximas e as 

diferenças entre ambas ocorrem dentro do contínuo da produção 

textual e não da relação dicotômica de dois polos opostos”.  

À vista disso, decorre a afirmação de que a fala e a escrita 

variam, surgindo semelhanças e diferenças, por isso ambas 

necessitam do contexto para sua plena funcionalidade, portanto, 

Marcushi (2007) aponta que dicotomias, conforme o quadro abaixo, 
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são perigosas, sendo necessário entender as especificidade de 

cada uma para planejar o trabalho pedagógico. Abaixo 

apresentamos um quadro que traz as características peculiares 

dessas duas formas de comunicação. 

 

Quadro 1- Dicotomias perigosas 

FALA ESCRITA 

Contextualizada Descontextualizada 

Implícita Explicita 

Redundante Condensada 

Não-planejada Planejada 

Imprecisa Precisa 

Não-normatizada Normatizada 

Fonte: MARCUSCHI e DIONÍSIO, 2007, p. 28 

 

Enfim, oralidade e escrita se caracterizam por um continuum 

tipológico ou um contínuo de variações, que envolvem situações, 

gêneros e formatos linguísticos, portanto, ambas mantém relações 

próximas, o que torna difícil saber o limite de uma ou de outra. 

Temos então, por exemplo, um bilhete, que apesar de estar na 

modalidade escrita, tem muitas semelhanças com uma conversa 

informal (modalidade oral) e uma conferência, que está dentro do 

gênero oral e se parece com um texto formal escrito. As duas 

modalidades ora se aproximam, ora estão mais distantes, como em 

um artigo científico, uso extremo da escrita e uma conversação 

entre amigos, totalmente na modalidade oral. Assim, Marcuschi 

(2007) endossa a necessidade de analisarmos os gêneros pela sua 

organização discursiva, oral e escrita e não apenas por sua 

materialidade, seu meio de produção, sonoro ou gráfico. 
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OBJETIVO GERAL  

Possibilitar situações nas quais os alunos possam desenvolver a 

oralidade, ampliando e enriquecendo seu vocabulário, possibilitando assim 

efetuar adequações em sua linguagem, percebendo seu uso nos 

diferentes contextos sociais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Narrar fatos cotidianos, experiências, filmes, acontecimentos, notícias; 

 Recontar histórias; 

 Organizar e realizar entrevistas e debates; 

 Expor ideias com clareza, objetividade utilizando de linguagem 

padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações didáticas 

 

Como vimos anteriormente, a criança chega na fase inicial da 

escolarização dominando a língua na sua forma oral, o que contribui 

para que esse eixo receba menor atenção ou intencionalidade nas 

atividades do professor. 

A escola é o espaço responsável pelo conhecimento científico, 

sistematizado e intencional, portanto o professor deve promover 

situações para o desenvolvimento de atividades com a linguagem 

oral, envolvendo os gêneros orais (PNAIC, 2012). É por meio da 

oralidade que as crianças iniciam o processo de apropriação dos 

conteúdos. 

Através da palavra, o ser humano ultrapassa o nível sensorial, 

rumo a sua capacidade de pensar, com profundas transformações 

em seu psiquismo. Para apropriar-se da fala é fundamental a 

mediação com o outro, o que endossa relacionarmos a oralidade às 

práticas sociais. Segundo Vygotski, (2001, p.265): 
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No começo do desenvolvimento a criança pronuncia palavras 

isoladas, substantivos, logo vêm os verbos, orações de dois 

termos, subsequente os adjetivos e assim a criança já 

adquiriu um determinado acervo de frase, surge o relato [...] e 

essa sequência de fases não se refere a uma sucessão no 

desenvolvimento da percepção e sim no desenvolvimento da 

linguagem. 

 

 

Os PCN (1998, p.67), já abordavam sobre a importância em 

trabalhar com oralidade, como podemos ler no trecho: 

 

 

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar 

acesso a usos da linguagem mais formalizados e 

convencionais, que exijam controle mais consciente e 

voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que o 

domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania. 

Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de 

falar em geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros 

que apoiam a aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e 

de outras áreas e, também, os gêneros da vida pública no 

sentido mais amplo do termo. 

 

 

O PNAIC, em seus cadernos de 2012 e 2015, o ciclo de 

alfabetização é dividido em quatro eixos: leitura, oralidade, 

produção de textos e análise linguística. Em seus cadernos salienta 

a importância do trabalho com a oralidade, conforme o trecho do 

caderno Ano 1, Unidade 2, p.11, 2012. 
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[...] o trabalho com a linguagem oral também deve ser 

planejado e organizado assim como os demais eixos do 

ensino e aprendizagem do Ciclo de Alfabetização (e outros, 

ao longo da escolaridade). O professor precisa levar em conta 

os usos que fazemos da oralidade na sociedade, promovendo 

atividades sistemáticas que envolvam os gêneros orais como, 

por exemplo, apresentação de trabalhos, participação em 

entrevistas, contação de histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta maneira, em continuidade ao trabalhado desenvolvido na 

Educação Infantil, o aluno ingressante nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental terá suas atividades do eixo da oralidade ampliadas, 

para aprender a utilizar a linguagem oral nas situações de 

comunicação pública formal. Nesta parte do texto, citaremos 

sugestões de atividades (orientações metodológicas): 

 ROTINA: atividade muito bem abordada nas instituições de 

Ensino Infantil, pode continuar presente nas aulas do Ensino 

Fundamental. Para expor a sequência de atividades a serem 

desenvolvidas durante o dia, o professor pode recorrer a confecção 

de cartazes para ilustrar este momento, utilizando desenhos e/ou 

escrita. 

 RODA DE CONVERSA: outra atividade recorrente nas escolas 

que trabalha a linguagem oral. Presente em diversas atividades, 

compete ao professor realizar a intermediação pedagógica 

garantindo “que as crianças interajam em suas interlocuções de 

forma cidadã, no respeito às falas alheias e na defesa 

circunstanciada de suas posições”, como afirma Martins (2015, 

p.30). Nesta perspectiva, a roda de conversa além de exercitar as 

questões de ouvir, expor e argumentar as ideias com clareza, exige 

da criança uma postura de respeito em relação à opinião do outro. 



Matriz Curricular  

749 

 

De acordo com Martins (2015, p. 29), ressaltamos que, a roda de 

conversa não deve ser sugerida “como exercício em si mesmo”. 

Para a autora, cometer tal atitude nos leva a reproduzir a lógica das 

redações escolares- “minhas férias”, que implica na ausência de 

“um significado social mais abrangente”. Portanto, de modo geral, 

as atividades não devem ser tratadas artificialmente, 

individualmente. 

Como? A roda de conversa servirá como subsídio para outra 

atividade de linguagem. No caso da entrevista, antes de realizá-la, 

podemos fazer uso da roda de conversa para tomada de decisões: 

quem será entrevistado, quais perguntas serão realizadas ou no 

momento do relato oral com a socialização daquilo que foi falado na 

entrevista. 

 RECONTO DE HISTÓRIAS também faz parte da gama de 

atividades que abarca a linguagem oral. Esta ação consiste em 

resgatar e organizar a sequência dos fatos com a possível 

utilização, por exemplo, de fantoches ou meios visuais. Temos, 

então, a partir daí, um tipo de recurso para trabalhar os conteúdos 

do eixo oralidade, tais como: organização das ideias, concordância 

verbal e nominal, ampliação e adequação vocabular entre outros. 

Portanto, recontar histórias, relatar, cantar cantigas, recitar 

poemas, versos, adivinhas, quadrinhas e outros são excelentes 

atividades para ampliar o vocabulário, organizar a sequência e a 

exposição de ideias, argumentação e os diversos conteúdos 

contemplados no eixo da oralidade, que darão suporte ao trabalho 

de outros gêneros discursivos. 

 ENTREVISTA: sugerimos que o professor, num primeiro 

momento, apresente a comunicação oral a ser trabalhada com os 

alunos. Em seguida, proponha a vivência da situação comunicativa 

para levantar os conhecimentos e as dificuldades enfrentadas pela 

turma e, assim, planejar as atividades de acordo com as 

observações.  
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Durante o desenvolvimento das atividades, as quais devem ser 

repertoriadas por diversos exemplos de entrevista oral, pontuamos 

a importância do professor abordar as seguintes questões: contexto 

de produção e circulação do gênero, características e estrutura, 

estudo da temática, elaboração do roteiro de perguntas- por meio 

da roda de conversa- entre outras. Por último, os alunos serão 

convidados a produzirem entrevistas, os quais terão que colocar em 

prática os saberes construídos nas atividades anteriores. 

 DEBATES: uma atividade importante para desenvolver a 

oralidade. O professor pode promover inúmeras situações em que 

os alunos possam praticar a vivência do debate. Para as turmas 

menores, debates que os alunos possam discutir problemas 

cotidianos do grupo, tais como regras de convivência e 

paulatinamente ampliando a complexidade desses debates. O 

debate proporciona aos alunos a adequação e ampliação de seu 

vocabulário. 

Para conhecer mais propostas de ensino de gêneros orais, 

indicamos o livro “Gêneros orais e escritos na escola”, dos autores 

Scheuwly e Dolz (2013), que apresenta conhecimentos teóricos e 

práticos, sequências didáticas da linguagem oral e escrita. 

 

EIXO - LEITURA 

 

Proposta metodológica para o desenvolvimento/aprimoramento 

da leitura no ensino fundamental: pontuações iniciais 

OBJETIVOS  

 Refletir sobre o processo de aquisição da leitura e da escrita pelos 

estudantes; 

 Propor estratégias de aquisição da leitura, tendo como pressuposto a 

pedagogia histórico-crítica. 
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A leitura e a escrita na escola sempre tiveram um lugar 

privilegiado, seja pela própria carga horária destinada às aulas de 

leitura e letramento, seja pela função social da escola em formar 

bons leitores e seja pelas políticas educativas que contemplam a 

necessidade da competência leitora. A leitura sempre esteve 

presente desde os mais remotos tempos. De acordo com Luria 

(1988, p. 33) 

 

 

 

 

 

[...] com a aparição da linguagem como sistema de códigos 

que designam objetos, ações, qualidades e relações, o 

homem adquire algo assim como uma nova dimensão da 

consciência, nele se formam imagens subjetivas do mundo 

objetivo que são dirigíveis, ou seja, representações que o 

homem pode manipular, inclusive na ausência de percepções 

imediatas. Isto consiste na principal conquista que o homem 

obtém com a linguagem. 
 

 

Nas sociedades, ela era usada para reavivar a memória, para 

transmitir informações e conhecimentos e para comunicação. Desta 

forma os valores, crenças e comportamentos foram sendo 

paulatinamente repassados para as futuras gerações (PAIVA, 

2006).  

Várias áreas do conhecimento como a Linguística, a Psicologia e 

a Pedagogia discutem o conceito de leitura e procuram estabelecer 

relações entre a leitura, a escrita e as condições socioeconômicas e 

cultural dos estudantes. 

Reportamos-nos a CAFIERO (2005) para conceituar a leitura 

como um processo cognitivo de elaboração e de construção de 

sentidos e significados dentro de determinada cultura, ou seja, num 

determinado contexto histórico. Neste sentido ler significa não 

somente decifrar ou decodificar códigos, mas para além disso, ler 

significa um processo de significação, entendimento e compreensão 

do texto. 
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Na Ciranda Literária, alunos 
trocam indicações de livros 
com colegas, tomam 
contato com diversas 
resenhas e ditam à 
professora suas indicações. 
Disponível em: 
http://www.portaltrilhas.org.
br/biblioteca-
publica/5432/video-ciranda-
literaria.html Acesso em: 29 
de Nov. 2016. 

Para esse processo ocorrer, 

caberá ao leitor, a interação com 

o texto e a interpretação das 

informações de forma a 

estabelecer lógicas coerentes 

que conduzam o leitor à 

construção de sentidos e 

significados. Esta articulação 

exige compreensão e 

interpretação da linguagem 

escrita, o que nos remete à 

condução de um processo 

intrínseco entre escrita e leitura. 

Diante dos desafios da escola 

em formar bons leitores, caberá 

ao professor dar um papel de 

destaque dentro do 

planejamento de aula, uma vez 

que as estratégias de leitura 

proporcionadas pelo professor 

auxiliam no aprimoramento da 

atenção voluntária, do 

pensamento, da memória verbal 

e da imaginação, que são 

funções psíquicas superiores 

conforme demonstram os 

estudos de Luria (1988). 

Para tanto, o professor 

deverá apresentar aos alunos os 

diferentes gêneros discursivos, 

preocupando-se com a 

qualidade de tais materiais, no 

sentido de contemplar textos 

capazes de auxiliar no 

enriquecimento do vocabulário 

do aluno, no desenvolvimento da 

imaginação e criatividade, e no 

repertório de conhecimentos 

significativos. 

Entre as estratégias utilizadas 

no ensino fundamental para 

enriquecer os processos de 

leitura e escrita sugere-se 

explorar diferentes textos. Como 

exemplo podemos citar o livro “O 

carteiro chegou”, uma vez que 

esta obra contempla diversos 

gêneros e é possível explorar 

com os estudantes a oralidade, 

sonoridade (rimas), a 

valorização da escrita por meio 

da comunicação, e a produção 

de diferentes gêneros que 

constam no livro.  Ainda como 

sugestão de atividades pode-se 

trabalhar a Ciranda Literária1, 

uma vez que a leitura é  

relevante para desenvolvimento 

da aquisição de conhecimentos 

e escrita. Esta proposta tem 

como objetivo incentivar e 

promover o gosto pela leitura, 

bem como despertar a 

imaginação.  

Para tanto, o professor do 

ensino fundamental poderá 

instituir esta estratégia através 

de  trocas de referências, 
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exploração de características de 

um texto de indicação literária e 

elaboração de  resenhas e 

resumos.  

A metodologia  será  

relevante  sempre que o  

professor considerar as 

diferentes formas  de ação e 

atuação ao planejar e executar 

as atividades. A escolha literária 

deve-se conjecturar com 

parâmetros e relevância 

adequadas às idades e interesse 

dos alunos. 

Também a leitura deleite 

deve ser contemplada pelos 

professores do ensino 

fundamental, tendo em vista que 

tal atividade permite desenvolver 

no aluno o gosto pela leitura, 

além de promover as funções 

psíquicas superiores como a 

memória, percepção e atenção.  

A exploração da leitura 

deleite pode ser ampliada com 

ações que vão desde as 

encenações, passando pelo 

teatro de bonecos, teatro de 

sombras, fantoches, dedoches, 

releitura da história com foco na 

produção de textos, chegando 

inclusive à apresentação e 

discussão de obras em 

seminários promovidos pelo 

professor. Tanto a leitura deleite, 

quanto a leitura compartilhada 

com o professor deve 

contemplar diferentes gêneros 

discursivos: epistolares (convite, 

bilhete, aviso), humorísticos 

(história em quadrinho, piada), 

informativos (biografia, notícia, 

entrevista, gráficos), literário 

(adivinhas, contos, fábulas, 

poemas, letras de músicas, 

quadrinhas), publicitários 

(anúncios, classificados, cartaz). 

Vale destacar também como 

perspectiva de formar bons e 

assíduos leitores a construção 

ou o desenvolvimento da 

biblioteca ambulante como 

espaço de democratização e 

acesso permanente aos livros 

(crianças gostam de folhear, 

cheirar, ver gravuras, sentir a 

textura dos livros). Essa 

estratégia permitirá um aporte 

ao processo educacional, assim 

como o enriquecimento dos 

diversos gêneros literários, além 

de provocar nos alunos a 

perspectiva da troca de 

informações sobre as leituras 

realizadas e a própria troca de 

livros entre os estudantes. 

A leitura de imagens assim 

como a leitura de textos 

permitirá ao estudante 

alfabetizar-se visualmente. Para 

tanto, Gaydeczka (2013) 

esclarece que é necessário para  
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a leitura não literária, o desenvolvimento da observação de 

aspectos e traços que constituem a imagem, sem tampouco 

exceder para conceitos que não condizem com a imagem e sua 

leitura. De acordo com Gaydeczka (2013, p. 337):  

 

Uma imagem pode produzir várias, mas não qualquer leitura. Dessa forma, 

as questões-chave, base para a leitura de imagens, são: 

 Como as imagens se apresentam?  

 Como indicam o que querem indicar?  

 Qual é o seu contexto de referência?  

 Como e por que as imagens significam?  

 Como as imagens são produzidas?  

 Como elas pensam?  

 Quais são seus modos específicos de representar a realidade que está fora 

dela?  

 De que modo os elementos estéticos, postos a serviço da intensificação do 

efeito de sentido, provocam significados para o observador?  

Esses questionamentos partem de um nível mais elementar e fundamental de 

leitura e atingem um patamar mais abstrato, responsável pela compreensão da 

representação de valores sociais e estéticos, de subjetividades, de identidades e 

de significados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda de acordo com a autora, tais questões tendem a partir de 

um nível elementar ou fundamental de leitura para atingir níveis 

mais abstratos, cujo objetivo é compreender a representação e os 

valores estéticos, sociais, subjetivos, de identidade e de significados 

(GAYDECZKA, 2013). 

Estas pontuações objetivaram contribuir para a formação de 

professores no que concerne ao ensino da leitura e da escrita em 

sala de aula do ensino fundamental. Para além desse objetivo, este 

trabalho também procurou demonstrar através de estratégias 

didáticas, como é possível desenvolver, incentivar e ampliar a 

leitura. 
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Ressalta-se que este trabalho realizou um recorte de atividades 

que podem ser desenvolvidas nas escolas, no entanto, existem 

variadas possibilidades de estimular a leitura, bem como a produção 

de textos nos estudantes do ensino fundamental. 

 

EIXO - ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

Para início de conversa... 

 

Análise linguística, doravante AL, refere-se às atividades de 

natureza reflexiva sobre a língua/linguagem. Segundo os Direitos de 

Aprendizagem (BRASIL, 2012), documento elaborado pelo 

Ministério da Educação, cuja intenção fora propor expectativas de 

aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser 

atingidos pelos alunos em diferentes estágios do Ensino 

Fundamental, o eixo AL é dividido em discursividade, textualidade e 

normatividade e apropriação do sistema de escrita alfabética.  

Respectivamente o primeiro diz respeito à reflexão sobre 

aspectos mais gerais do texto, tendo em vista a discursividade, a 

textualidade e a normatividade dos textos selecionados para as 

práticas de linguagem. O segundo se refere à apropriação do 

sistema de escrita alfabética, sendo que, nessa direção, o 

documento reforça que,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] propor a organização de um eixo específico para a 

apropriação do sistema de escrita não implica dizer que 

aspectos relacionados aos demais eixos não devam ser 

contemplados no processo de ensino e aprendizagem inicial 

da leitura e da escrita. No entanto, não se considera 

alfabetizado o aluno que apenas domina o sistema de escrita 

alfabética. A partir dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem 

e Desenvolvimento, considera-se alfabetizado o aluno que é  
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capaz de ler e produzir textos. E preciso, assim, que a 

atividade reflexiva do aprendiz não esteja focada apenas na 

aprendizagem do sistema notacional (BRASIL, 2012, p.58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa perspectiva dialética, concordamos com o excerto anterior 

e o ratificamos nas palavras de Bertalot que diz que “A 

alfabetização é um processo de aquisição de conhecimentos e de 

uma visão de mundo e não apenas uma técnica de ler e escrever 

(1995, p.7)”. No entanto, para ler e produzir textos o aluno precisa 

se apropriar do sistema de escrita alfabético. Nessa perspectiva, o 

ensino da língua materna deve ser planejado de tal forma que 

contemple tanto os aspectos notacionais, quanto os aspectos 

discursivos da escrita, para que a criança possa se constituir 

autonomamente nas práticas sociais de linguagem. A fim de 

esclarecermos essas ideias, discutiremos a seguir aspectos 

importantes acerca da análise linguística. 

 

Análise Linguística: considerações importantes 

 

Tendo este documento como estofo teórico a Pedagogia 

Histórico-Crítica, doravante PHC, assumimos como objetivo deste 

capítulo aliar os subsídios teóricos linguísticos à luz dessa 

abordagem, uma vez que ela, a PHC, amparada pela Psicologia 

Histórico-Cultural, entende que o desenvolvimento da escrita na 

criança começa muito antes dela entrar na escola. Nesse sentido, 

os esforços desprendidos terão como ponto de partida, nesse 

processo linguístico, o conhecimento histórico acumulado: a história 

da escrita na humanidade. Tal percurso remete-nos a pensar, 

também, na pré-história da escrita e, consequentemente, nos 

experimentos de Luria (2016) que foram ancorados nos estudos de 

Vygostki (1995), cuja tomada de conhecimento auxilia o professor 

na organização de ensino diante das escritas indiferenciadas e das 

escritas diferenciadas que apresentam os alunos.  
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Segundo esses estudos, constatamos que a escrita, na criança, 

apresenta diversos estágios de desenvolvimento. Esses estágios 

são classificados por Luria (2016) como sendo: pré-instrumental, 

escrita diferenciada, escrita pictórica e escrita simbólica (alfabética). 

Podemos descrever sinteticamente que, no estágio denominado 

como pré-instrumental, escrever significa imitar a escrita adulta, ou 

seja, a relação da criança com a escrita é externa, não havendo 

atribuição de significado ao que foi escrito. Escrever, neste estágio, 

é apenas um brinquedo. Durante o estágio seguinte, o da escrita 

diferenciada, as marcas gráficas realizadas pelas crianças não 

apresentam significados nelas mesmas, sendo o significado 

atrelado à função mnemônica. Escrever presume dar a entender 

alguma coisa sem expressá-la claramente. No estágio da escrita 

pictórica, a criança registra por meio de desenho, tornando-se 

assim um registro simbólico. Escrever significa registrar com 

desenho. Por fim, no estágio da escrita simbólica a criança 

demonstra que se apropriou da escrita do nosso idioma, não 

utilizando mais marcas ou desenhos, mas as regularidades do 

sistema alfabético. Escrever significa se apropriar de “um sistema 

de signos culturalmente elaborado (MARTINS, 2015, p.43)”. 

A partir do que foi apresentado, entendemos que as garatujas 

produzidas pelas turmas de 1° ano são entendidas como uma forma 

de linguagem escrita. Pensar no eixo AL, nessa perspectiva, 

pressupõe pensar na linguagem escrita como um sistema complexo 

de signo e não apenas como representação da linguagem oral. 

Diante dessas constatações, cabe-nos o dever de, enquanto 

professores alfabetizadores, nos apropriarmos das características 

do sistema alfabético para entendermos o caminho pelo qual a 

criança passa em seu processo de alfabetização. Assim sendo, 

passaremos ao estudo sobre a constituição do sistema alfabético. 

Para tanto, destacamos as palavras de Massini-Cagliari e Cagliari: 
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Há três aspectos fundamentais na decifração do nosso 

sistema de escrita que precisam ser devidamente 

compreendidos por professores e alunos para que o processo 

de alfabetização se realize adequadamente. Esses aspectos 

são: o princípio acrofônico, a categorização gráfica e a 

categorização funcional das letras. Dado o caráter alfabético-

ortográfico de nosso sistema de escrita, a ortografia tem um 

papel essencial na compreensão dos três aspectos 

mencionados (2004, p. 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O princípio acrofônico faz parte da língua portuguesa. Ele 

significa que o nome da letra indica um dos sons que ela 

representa. Isto é uma característica que algumas letras têm e que 

as crianças, em processo de alfabetização, fazem uso constante, 

quando, por exemplo, utilizam os nomes dos colegas da sala para 

escrever outras palavras. Vale lembrar casos em função do 

contexto, como o da letra C diante de A, O e U, no qual ela assume 

o som de “Ka” e não de “Cê”.  

Além do princípio acrofônico, outro aspecto fundamental na 

decifração do nosso sistema de escrita é a categorização gráfica 

das letras. Tal aspecto diz respeito à forma de representação 

abstrata da escrita das palavras. Nesse sentido, é a ortografia que 

fará o papel de governar a categorização gráfica das letras e esta 

“controla a maneira como lemos no sistema alfabético de base 

ortográfica (MASSINI-CAGLIRARI e CAGLIARI, 2004, p.93)”.  

Já a categorização funcional “controla a maneira como devemos 

proceder para escrever (MASSINI-CAGLIARI e CAGLIARI, 2004, p. 

93)”, ou seja, a representação do som de uma palavra depende do 

contexto em que ele ocorre, por exemplo, o som de [s] 

(categorização gráfica) tem diferentes representações nas palavras 

a seguir: texto, sapato, paz, calça, cebola (categorização funcional). 

Como podemos constatar, de acordo, com os autores referidos, 
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A categorização funcional controla tanto o princípio acrofônico 

como a categorização gráfica, consistindo em associar 

corretamente as letras aos sons, escolhendo, dentro das 

possibilidades de combinação, a palavra correta. Como a 

forma correta das palavras é dada pela ortografia, não por 

algum tipo de transcrição fonética, pode-se dizer que a 

categorização funcional submete-se à regulamentação 

ortográfica, sendo definida a partir dela (MASSINI-CAGLIARI 

e CAGLIARI, 2004, p. 93). 

 

 

Além de todos esses aspectos, há, também, recursos especiais 

da escrita para representar alguns sons da fala, tais como os 

dígrafos, a letra h e os sinais gráficos que dão valor sonoro especial 

a letras ou conjunto delas denominado de sinais diacríticos 

(acentos: agudos, graves, til circunflexo e pontuação que modificam 

a entonação da fala) (CAGLIARI, 2009, p. 101-102). 

Tendo em vista todas essas marcas da língua portuguesa e a 

complexidade do sistema de escrita, Lemle (1988) propõe para os 

professores alfabetizadores priorizar, num primeiro momento do 

ciclo de alfabetização, os estudos sobre as correspondências 

biunívocas, também nomeada por regularidades diretas, ou seja, 

um trabalho que parta do mais motivado foneticamente para o 

menos motivado2. Esta orientação é amparada por um dos direitos 

de aprendizagem “Conhecer e fazer uso da grafia convencional das 

palavras com correspondência regulares diretas entre letras e 

fonemas (P, B, T, D, F, V) (BRASIL, 2012, Caderno de 

apresentação, p.36)” , cujo grau é de introdução e aprofundamento 

nos 1° anos e já foi apresentado em 2013 para os professores na 

formação continuada do PNAIC – Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 De acordo com Lima, 
“variação foneticamente 
motivada é a alternância 
gráfica motivada pela 
necessidade de se 
reproduzir o som da língua 
da forma mais perfeita 
possível; alterando-se um 
som, altera-se a 
representação gráfica 
desse som (2006, p. 20)”. 
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“Chama-se correspondência biunívoca aquela em que um elemento de um 

conjunto corresponde a apenas um elemento de outro conjunto, ou seja, é de um 

para um a correspondência entre os elementos, em ambas as direções” 

(LEMLE, 1988, p. 17).  

 

Figura 1: Correspondência 
biunívoca, segundo dialeto 
carioca 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Correspondência 

fonográfica se refere à 
relação letra e som. Ela é 
composta por: 
a)relações regulares  
subdivididas em três tipos: 
diretas, contextuais e 
morfológico-gramaticais.  
b) relações irregulares. 
Para maior aprofundamento 
no assunto, sugerimos 
pesquisa em: MORAIS, A. 

G. Ortografia: ensinar e 

aprender. São Paulo: Ática, 
2000. NÓBREGA, M. J. 

Ortografia. São Paulo: 
Editora  Melhoramentos, 
2013. 

 

Uma vez objetivada a escrita, com o apoio das regularidades 

biunívocas, avançamos a outros conhecimentos da 

correspondência fonográfica3, historicamente construídos: 

ortografia.  

 Morais declara que, 

 

 

A ortografia funciona assim como um recurso capaz de 

“cristalizar” na escrita as diferentes maneiras de falar dos 

usuários de uma mesma língua. Escrevendo de forma 

unificada, podemos nos comunicar mais facilmente. (MORAIS, 

2000, p. 19). 

 

 

Tendo como ponto de partida a afirmação de Morais (2000), 

podemos entender que a ortografia faz parte do processo de 

alfabetização e ocupa espaço em ações rotineiras da sala de aula, 



Matriz Curricular  

761 

 

 

No começo do processo de alfabetização, um bom 

procedimento, utilizado por muitos professores, é ler em voz 

alta para as crianças, apontando cada palavra lida e os sinais 

de pontuação no final das frases. Uma outra maneira de 

chamar a atenção dos alunos para as marcas de 

segmentação da escrita é, ao fazer a leitura oral em sala de 

aula, solicitar que eles próprios identifiquem os diferentes 

marcadores de espaço (espaçamentos entre as palavras, 

pontuação, parágrafos). A exploração desses marcadores, 

aliada ao processo de leitura, permite que os alunos 

descubram diferenças entre a segmentação da fala e a da 

escrita, o que lhes será útil para o domínio da ortografia, da 

morfossintaxe escrita, da pontuação e da paragrafação, em 

momentos posteriores de seu aprendizado da escrita 

(UFMG/FaE, 2003, p. 26). 
 

 

Nóbrega sugere uma progressão de conteúdos de ortografia4, a 

começar pelo ciclo de alfabetização, no caso a partir do 2°ano:  

 

 

Em linhas gerais, o 2 e 3 anos enfatizariam os aspectos 

regulares do sistema ortográfico, desenvolvendo: um trabalho 

intenso com as regularidades contextuais; redução dos erros 

por interferência da fala na escrita, sempre que houver 

regularidade morfológicas (principalmente com os morfemas 

flexionais); e a segmentação de palavras funcionais. Os dois 

últimos anos do Ensino Fundamental I seriam dedicados à 

memorização de palavras de alta frequência, associando a 

esse estudo as regularidades morfológicas referentes à 

uniformização ortográfica das palavras cognatas, dos prefixos 

e sufixos, principalmente os arbitrários. Cabe também a esses 

últimos anos tratar da acentuação gráfica (NÓBREGA, 2013, 

p. 198). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Para maior 
aprofundamento no 
assunto, sugerimos 
pesquisa em NÓBREGA, 

M, J. Ortografia. São 
Paulo: Editora 
Melhoramentos, 2013.  
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A autora reitera que “a indicação dos conteúdos deve ser 

compreendida apenas como uma provocação para aquecer o 

debate da equipe escolar que produzirá a sua versão (NOBREGA, 

2013, p. 199)”, portanto a maleabilidade é uma característica dentro 

de uma progressão curricular ortográfica.  

Tendo, aqui, a referência de base vigotskiana em que,  

 

 

O conhecimento da língua escrita envolve processos de 

reflexão, análise e generalização que não se dão 

espontaneamente [...] a repetição é um processo importante 

para a construção de automatismos, mas o cerne do problema 

está na repetição sem compreensão, ou seja, como ato 

imitativo (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p. 75).  

 

 

A ortografia assume, dentro das correspondências regulares, um 

ensino, sobretudo, reflexivo. Logo, treinos, cópias e recitação de 

regras não são eficazes sem atividades que exijam uma inferência, 

sem exercícios que conduzam a uma dedução e que, 

consequentemente, encaminhem a uma regra. É preciso que o 

professor trate a ortografia nos moldes de uma análise, por 

exemplo:  
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Figura 2: Sugestões de atividade. Adaptado pelos autores. Fonte: SÃO PAULO/SP, 2007, 

p..30 e 31. 

 

 

Análise Linguística: apropriação do sistema de escrita 

 

A apropriação da escrita é um processo complexo e que 

requalifica o psiquismo, fazendo com que o indivíduo alcance 

propriedades superiores de expressão de sua própria linguagem. 

Tal apropriação é signatária do processo de simbolização, por meio 

do qual o ser humano percorre em direção ao uso da língua escrita 

como fonte primária de sua expressão. Contudo, antes de 

entendermos como ocorre a apropriação da escrita pela criança, 

cabe-nos a tarefa de compreendermos a aquisição da linguagem 

oral, que é referência para a linguagem escrita.  
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Assim sendo, pensando no processo de aquisição da linguagem 

do momento em que a criança nasce até a sua entrada no ensino 

fundamental, subjazem relações interpessoais de comunicação, 

sendo por isso assertivo considerar a linguagem social desde o 

início da vida humana. Na inter-relação com os adultos, as crianças 

adquirem a linguagem oral em contextos significativos de 

comunicação e, nesse caminho, de acordo com Caldana e Crenitte, 

(apud GENARO, 2006, p. 110),  

 

 

A criança adquire a linguagem oral antes da aquisição da 

linguagem escrita, consequentemente, os padrões sintáticos, 

semânticos e fonológicos da oralidade são adquiridos 

primeiro, podendo-se considerar que eles formam a base para 

a aquisição do conhecimento de mundo da criança e para as 

ações que ela desempenhará sobre a própria linguagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nessas considerações, constatamos que a criança 

adentra a escola de ensino fundamental com conhecimentos sobre 

a linguagem oral advindos de suas experiências comunicativas, 

tanto da família da qual faz parte quanto da escola de educação 

infantil que tenha frequentado. É na escola que o desenvolvimento 

da fala se aprimora, através de estímulos para a exploração da 

linguagem oral nas atividades do dia a dia escolar, como: 

brincadeiras, leituras, jogos diversos e outros recursos necessários. 

É ainda durante a interação social promovida pelo ambiente escolar 

que a fala surge articulada ao contexto em que ela deve ser inserida 

e amplia-se no decorrer do processo da vivência social. Nesse 

sentido, Vygotski afirma que:  

 

 

Quando a criança ouve uma palavra dita pelas pessoas que 

lhe rodeiam, deve relacioná-la com o objeto e então depois 

sozinha a   reproduz.   Se  contarmos o número de palavras,  
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adquiridas pela criança pequena, veremos que adquire tantas 

palavras quanto lhe proporcionam as pessoas que lhe 

rodeiam. De um ano e meio a dois, se produz na criança uma 

evolução decisiva – é ela mesma quem pergunta o nome do 

objeto, é quem busca as palavras que desconhece e amplia 

ativamente seu vocabulário (1995, p. 173). 

 

 

Além da ampliação vocabular e do contato com adultos falantes 

da língua, a participação das crianças nas atividades que envolvam 

a oralidade possibilitará o desenvolvimento de capacidades como, 

ler e escrever. Craidy e Kaercher (2001) afirmam que a criança 

deve entender a função social da leitura e da escrita, o porquê 

aprender, qual a função da leitura e da escrita na vida das pessoas. 

Sobre esses aspectos, os autores referidos asseguram que a 

criança tem que ter clareza sobre “qual o sentido e o valor de saber 

ler e escrever na sociedade em que vivemos, é preciso, em relação 

às crianças, discutir o valor dessa linguagem tanto na vida delas - 

presente, imediata e cotidiana - quanto os motivos pelos quais ela 

existe neste planeta (2001, p. 142)”.  

Chaer e Guimarães (2012) ponderam que a linguagem oral é um 

dos aspectos fundamentais de nossa vida, pois é por meio dela que 

nos socializamos, construímos conhecimentos, organizamos nossos 

pensamentos e experiências, ingressamos no mundo. 

Considerando a importância da linguagem oral, constatamos 

também que são vivenciadas pela criança situações de contato com 

linguagem escrita, visto que pertencemos a uma sociedade letrada. 

Contudo, diferentemente da linguagem oral, a linguagem escrita 

requer um ensino sistematizado, no qual a criança aprende as 

características próprias desse sistema que é arbitrário.  

O ensino da linguagem escrita coloca em cena a complexa 

relação entre a oralidade e sua representação gráfica. Os símbolos 

que representam a fala não têm qualquer relação com o que  eles  
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representam, ao contrário "a razão da forma de um símbolo não 

está nas características da coisa simbolizada (LEMLE, 1988, p.08)”.  

Diante do exposto, perguntamos: Mas, então, como deve ser o 

ensino da língua escrita para que o aluno se torne alfabetizado? 

Para respondermos a essa questão, nos remetemos aos conteúdos 

essenciais ao ensino dessa modalidade linguística (vide quadro de 

conteúdos) e propomos as orientações metodológicas que integram 

à tríade, de acordo com Martins (2013), conteúdo-forma-

destinatário. 

O ensino da linguagem escrita coloca em cena a complexa 

relação entre a oralidade e sua representação gráfica. Os símbolos 

que representam a fala não têm qualquer relação com o que eles 

representam, ao contrário "a razão da forma de um símbolo não 

está nas características da coisa simbolizada (LEMLE, 1988, p.08)”.  

Diante do exposto, perguntamos: Mas, então, como deve ser o 

ensino da língua escrita para que o aluno se torne alfabetizado? 

Para respondermos a essa questão, nos remetemos aos conteúdos 

essenciais ao ensino dessa modalidade linguística (vide quadro de 

conteúdos) e propomos as orientações metodológicas que integram 

à tríade, de acordo com Martins (2013), conteúdo-forma-

destinatário. 

 

 

OBJETIVOS 

 Produzir textos de diferentes gêneros textuais, nas modalidades orais e 

escritas, a fim de atender aos propósitos comunicativos das esferas 

sociais nas quais os alunos participam. 

 Apropriar-se da linguagem escrita em seus aspectos notacionais, bem 

como, dos aspectos discursivos, textuais e normativos em situações 

reais de produção e uso da língua. 

 

 



Matriz Curricular  

767 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A partir da prática educativa e dos estudos realizados, buscamos 

em Lemle (1988), as capacidades necessárias para a 

alfabetização, quais sejam:  

 

Capacidade de simbolização 

Capacidade de discriminação das formas das letras 

Capacidade de discriminação dos sons da fala 

Capacidade de consciência da unidade palavra 

Capacidade de organização da página escrita 

 

Capacidade de simbolização  

 

Pensando na criança que adentra ao 1º ano e considerando que 

a escrita simboliza os sons da fala, compactuamos com a afirmação 

de que para a criança entender que "os risquinhos pretos no papel 

são símbolos de sons da fala, é necessário compreender o que é 

um símbolo (LEMLE, 1988, p.07)”. Nesse sentido, para o trabalho 

com alfabetização nas turmas iniciais, principalmente no 1º ano, o 

professor acompanhará a criança em seu processo de 

simbolização, no qual o aluno vai se distanciando do concreto em 

direção a representações abstratas, por meio de ações e operações 

didáticas que atuem na zona de desenvolvimento iminente. Como 

isso ocorre de fato? Se a criança ainda não consegue compreender 

uma relação simbólica, ou seja, se ela não entende a relação entre 

uma coisa e sua representação, não será capaz de aprender a ler. 

Para tanto, o aluno deve compreender que fatos, objetos, locais e 

situações podem ser representados por símbolos estabelecidos 

socialmente. Então, cabe  ao  professor   propor   atividades   para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz Curricular 

 

768 
 

 

 

 

 

 

desenvolver nos alunos capacidades de simbolização. Bons 

exemplos de atividades para esse fim são: leitura de símbolos, para 

que o aluno identifique quais lhes são familiares ou não e o que 

representam; leituras de rótulos e embalagens; leitura de: sinais de 

trânsito, bandeiras de países, emblemas, etc.; leitura de símbolos 

que existem na escola, no bairro, na cidade; dentre outras.  

 

 

Conforme o dicionário on line português, símbolo significa: s.m. Tudo o que 
representa, sugere ou substitui alguma coisa: a balança é o símbolo da justiça; a 
pomba é o símbolo da paz. Emblema; figura que representa um ser, objeto ou 
ideia abstrata. 

O símbolo abaixo representa reciclagem: 

 

Fonte: http://www.dicio.com.br/simbolo/. 
Acesso em: 26/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desenvolver nos alunos a capacidade de simbolizar, 

precisamos entender a relação dos símbolos com o psiquismo 

humano. Essa relação é desencadeadora de ações mediadas por 

estímulos externos, os quais orientam a conduta humana. Assim, 

quando produzimos o cartaz da rotina de atividades do dia, 

utilizamos símbolos que medeiam o psiquismo, orientando as ações 

a serem desenvolvidas. Esses símbolos são signos que se tornam 

“meios auxiliares para a solução de tarefas psicológicas 

(PASQUALINI; TSUHAKO, 2016, p. 72)”. Ainda, segundo as 

mesmas autoras:          
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Quando confeccionamos um cartaz com a rotina de atividades 

do dia, estamos apresentando à criança um conjunto de 

signos que auxiliam na regulação da conduta, pois colaboram 

na tomada de consciência da sequência de atividades a 

serem desenvolvidas. Estes signos passam a mediar a 

relação da criança com sua própria atividade e com o tempo 

que passa na escola, na medida em que ela adquire 

consciência de que ao término de determinada tarefa todos 

irão para o parque, por exemplo (2016, p. 75). 
 

 

Nesse percurso de simbolização, outras atividades são 

importantes, tais como: músicas acompanhadas de gestos; desenho 

de histórias e retomada desses desenhos como recurso mnemônico 

da história narrada; cartazes com figuras ou símbolos que 

lembrarão a música a ser cantada; objetos, figuras ou fotos que 

identificam os lugares na escola/sala de aula, bem como, 

identificação de materiais pertencentes aos alunos; etc. Ilustramos 

alguns desses procedimentos com as orientações didáticas de 

Martins e Marsiglia: 

 

 

 

 

 

Exemplo de uma ação que pode colaborar nesse 

desenvolvimento: contar para os alunos a história Os três 

cabritinhos e pedir que desenhem os personagens 

disponibilizando algodão para que colem nos animais 

desenhados. Em outro momento, trabalha-se a cantiga O 

sapo não lava o pé e oferece-se aos educandos papel 

celofane azul para fazer a lagoa do sapo. Em um terceiro 

momento, ao retornar esses desenhos, o algodão e o papel 

celofane vão ajudá-los a identificar e recordar as diferentes 

situações nas quais aqueles desenhos foram produzidos 

(2015, p. 47). 
 

 

  



Matriz Curricular 

 

770 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Para aprofundar esse 
assunto, sugerimos a leitura 

do livro ZATZ, L. Aventura 

da escrita: história do 
desenho que virou letra. 2ª 
edição. São Paulo: 
Moderna, 2002. 

 

Ainda nesse caminho de trabalho com símbolos que 

representam “alguma coisa”, sugerimos o trabalho com a leitura de 

livros que contem sobre a invenção da escrita pela humanidade. 

Para tanto, indicamos o livro “Escrita: uma grande invenção” de 

autoria de Silvana Costa, editora Dimensão, que consta da caixa do 

PNLD 2013/2014/2015 para uso nas salas de aula do 2º ano. Essa 

obra nos transporta ao estudo de outra capacidade para a 

alfabetização, que veremos a seguir. 

 

Capacidade de discriminação das formas das letras 

 

O ser humano está em contato com os mais variados tipos de 

escrita em diversas situações do dia a dia, assim sendo, no que se 

refere à capacidade de discriminação das formas de letra, as 

crianças precisam saber que a língua é dinâmica e que as letras já 

foram de outras formas5. Portanto, quando elas atingem a escrita 

simbólica, propriamente dita, uma escrita onde a criança faz uso de 

signo cultural, a notação gráfica assume características conceituais 

e convencionais.  

Usamos um sistema alfabético que não possui uma única forma 

de escrita, isto é, há várias formas de representação gráfica, por 

exemplo, a escrita de letra de forma é diferente da escrita cursiva. 

Dentro dessas diferenças ainda encontramos a escrita de forma 

maiúscula e minúscula. Dessa forma, atividades como, apresentar e 

ensinar os diversos traçados das letras, orientar sobre a forma de 

segurar o lápis e a postura ao escrever devem fazer parte das 

ações da escola.  

Concordamos com Cagliari quando defende que a escrita de 

forma maiúscula é a melhor escolha para a fase de alfabetização, 

porém advertimos junto a ele que “Deve-se ensinar a caligrafia da 

escrita cursiva. Não cuidar da arte de escrever é um equívoco, um 

erro da escola, que diz ser moderna (CAGLIARI, 2005, página 98)”. 

Dessa maneira, após o aluno já estar alfabetizado, o trabalho a ser 
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realizado é o ensino da letra cursiva, fazendo com que a criança 

entenda sua função. Além disso, é fundamental o trabalho com o 

traçado das letras que, de acordo com Carvalho et ali (2006, p. 3 – 

Manual do Professor) possibilita ao aluno: 

 

 

[...] observar as semelhanças e diferenças de traçado 

existentes entre letra de imprensa minúscula e letra cursiva, 

compreender regularidades espaciais, de traçado e dos 

pontos de emenda entre as letras. Compreendendo esses 

aspectos, a orientação de seu movimento ganha significado e 

a conquista da letra cursiva pelas crianças se torna mais 

tranqüila.  

 

 

Complementando a ideia de que é preciso, conforme Lemle 

(1988), um refinamento na percepção para distinguir as letras, os 

autores (op.cit., p. 5 – Manual do professor), nos asseveram que 

 

 

Fazer correspondência entre diferentes traçados das letras 

não é uma simples questão visual.  Para perceber que 

traçados muito diferentes de uma mesma letra são, na 

verdade, a mesma letra, a criança precisa abstrair todas as 

diferenças entre os traçados e perceber o que se mantém (o 

“conceito” da letra)... Essa abstração não é simples, uma vez 

que, entre algumas letras, a diferença está em único detalhe 

do traçado (como o b e o d), enquanto uma mesma letra pode 

ser escrita com enormes diferenças no traçado (a, a, a, A, A, 

A, a, a, A, etc.). Há traçados iguais que representam letras 

diferentes, como em “Iara” e “letra”, em que só é possível 

saber se a letra é l ou i maiúsculo pela relação com as outras 

letras da palavra e por seu significado. 
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Capacidade de discriminação dos sons da fala 

 

Outra capacidade importante para a alfabetização é a de 

discriminação dos sons da fala a qual nos remete, também, ao 

trabalho com a consciência fonológica. 

Sobre a consciência fonológica ou metafonologia define-se como 

uma habilidade metalinguística que se refere à representação 

consciente das propriedades fonológicas e das unidades 

constituintes da fala (MORAES, 1989 apud CONFIAS, 2003, p. 11). 

Estudos apontam que a consciência fonológica e alfabetização 

andam de mãos dadas. Outros sugerem uma via de mão dupla: 

tanto a alfabetização favorece a consciência fonológica quanto a 

consciência fonológica favorece a alfabetização.  

Adams (2006) diz que, para desenvolver a consciência 

fonológica, o professor precisa ter conhecimento da estrutura da 

língua, especialmente a fonologia.  No episódio abaixo, nomeado 29 

e analisado por Lopes (2015, p. 53) nota-se que as letras “F” e “V” 

possuem semelhanças e apenas um traço distintivo. Logo, 

apresentar as letras do ponto de vista do lugar de articulação para 

valorizar o ponto de articulação e fonação faz com que o som ajude 

a discernir a letra no processo de alfabetização.  

 

[1] (A professora apresenta uma nova letra para a turma, a letra “F”. Ela 

explica as letras às crianças a partir do sistema fonológico do português 

do Brasil, fundamentada na fonologia que trata do som da linguagem)  

[2] Prof - “F”. Eu uso que parte da boca?  

[3] IP - A debaixo.  

[4] Prof – Mas, também.  

[5] IP - Eu uso o dente e também uso a parte debaixo.  

[6] Prof - Ah, a IP lembrou, também usa o dente, “F”. O meu dente fica 

aqui em cima do meu lábio, né? Tanto que olha o som do F, presta 

atenção. /f/. 

[7] FB - Parece o V. Parece o som do V.  
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[8] Prof - Parece o som do?  

[9] Turma - Do V.  

[10] Prof - Do V. Quando eu falo V eu também uso, quando eu falo P eu 

estou usando a parte de cima e a parte debaixo da minha boca, os dois 

lados. Quando eu falo V eu uso o quê?  

[11] Turma - A parte debaixo.  

[12] Prof - Eu uso a parte debaixo da boca e também um pouco do dente, 

né? Tanto que ó, segura um pouquinho, V, V. Eu também uso as mesmas 

partes que eu uso pra letra V. Olha a minha boca. Escuta a professora 

falando e olha minha boca, V e F. Ó. V e F. quando eu falo o nome dessa 

letra eu movimento a mesma parte da minha boca, a parte debaixo. E eu 

também uso o dente e também sai esse arzinho. Lembra do som que eu 

falei do F?  

[13] Criança – Sim!  

[14] Prof - Qual que é o sonzinho do F?  

[15] Turma – F, F.  

[16] Prof - O nome dessa letra é F. Lembra ó, eu até falei, põe a mãozinha 

na frente que você vai sentir o ar, /f/, /f/ [...] 

 

A consciência fonológica ao permitir reconhecer, decompor, 

compor, ou seja, a manipulação dos sons da fala, induz a 

generalização – uma das operações lógicas do raciocínio, segundo 

Vygostky (1998). Sobre esse assunto, a seguir temos um exemplo, 

descrito por Lopes (2015, p. 94): 

 

[7] Prof – Então, lê aqui comigo: PA-TO. Agora, eu vou mudar elas de 

lugar. Olha, na primeira vez eu coloquei NR na frente. Formou “pato”, 

certo? Aí, agora, eu troquei de lugar, coloquei a SP na frente. Eu quero 

saber se formou outra palavra.  

[8] AR – Ficou “topa”.  

[9] Prof – O que é isso? 

10] AR – É aquele assim: você topa ser meu amigo?   
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Logo, generalizar é ter condições de identificação de 

propriedades gerais comuns entre objetos e a descoberta de 

regularidades presentes entre particularidade e totalidade. É a 

criança perceber que o bi de bigode é o mesmo bi do bico, da 

bicicleta e do barulho da buzina: bibi. Vemos isso em Lopes (2015, 

p.47): 

 

[1] Prof – Agora, vocês vão pegar o desenho do BIGODE.  

[2] (IZ diz que tem três sílabas)  

[3] Prof – Como você descobriu que tem três sílabas?  

[4] IZ – Porque tem três palavras.  

[5] Prof – É palavra ou é sílaba que você está contando?  

[6] IZ – Três sílabas.  

[7] Prof – A sílaba é cada pedacinho da palavra que eu falo.  

[8] NR – Professora, o bigode é o “B” e o “I”.  

[9] Prof – Isso, agora BI-GO-DE tem três sílabas. Falando, quem é a 

primeira parte?  

[10] Turma – “BI”.  

[11] Prof – Bi de bico, bi de bicicleta.  

[12] NR – Bi de bibi, o barulho que a buzina faz. 

 

6 Rimas perfeitas: são aquelas 
em que todos os fonemas, ou 
seja, os sons das letras são 
iguais, após a última vogal 
tônica dos versos rimados. Ex.: 
Casa // Rasa // Asa (fonte: 
http://www.recantodasletras.co
m.br/teorialiteraria/654358) 
 
 

7 Rimas imperfeitas: são 
aquelas em que os fonemas 
não são iguais, porém, mantém 
algumas semelhanças, após a 
última vogal tônica. Ex.: Réu // 
Seu // Meu // Troféu // Bebeu 
(fonte: 
http://www.recantodasletras.co
m.br/teorialiteraria/654358)  

 

Portanto, para aprender a ler e a escrever é preciso entender as 

relações entre grafemas e fonemas. Lemle (1988) nos dá pistas de 

como encaminhar os trabalhos para que a criança se aproprie de 

nosso sistema de escrita, sugerindo-nos a: 

 

 

Criar listas de palavras que começam com o mesmo som, de 

palavras que rimam (rimas perfeitas6, rimas imperfeitas7), de 

canções que apresente repetições de sílabas. Tomar uma 

mesma melodia e cantá-la em diversas sílabas: La-la-la... ta-

ta-ta... pum-pum-pumpum... bim-bim-bimbim... Brincar de 

telefone-sem-fio. Imitar sotaques (LEMLE, 1988, p.14).  
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A partir da necessidade de desenvolver a consciência fonológica 

nos alunos, sugerimos o trabalho com rimas e aliterações, por meio 

de parlendas e trava-línguas; também o trabalho de consciência de 

frase, de palavra, silábica e fonêmica, por meio de jogos 

verbais8, tais como: dizer frases e perceber qual é a mais comprida 

e qual a mais curta; bater palmas para os nomes de cada aluno e 

observar quantos “pedaços” (sílabas) têm; dizer nomes de animais 

e coisas, diferenciando forma e conteúdo (BOI e FORMIGA – 

apesar do tamanho do boi ser maior em relação à formiga escreve-

se com menos letras); dizer palavra como “casa” e retirar “c”, 

observando a palavra que forma – asa; dentre outros exemplos.   

 

Capacidade de consciência da unidade palavra 

 

As atividades apresentadas anteriormente nos revelam outra 

capacidade importante para o alfabetizando, ou seja, a capacidade 

da consciência da unidade palavra. Assim sendo, de acordo com 

o documento do currículo de Cascavel/PR “a palavra é uma unidade 

importante, na medida em que traz consigo os sons da fala e as 

ideias semânticas associadas a esses sons, pois a partir desta é 

que foram criados todos os sistemas de escrita (2008, 330-331)”. 

Essa capacidade diz respeito ao conceito do que vem a ser 

palavra. Esta encerra em si a unidade entre significante e o 

significado, constituindo-se uma unidade de sentido. A palavra, para 

Lemle, “é o cerne da relação simbólica essencial contida numa 

mensagem lingüística: a relação entre conceitos e sequências de 

sons da fala (1988, p. 11)”. A relação dialética na entidade palavra 

se dá entre forma e conteúdo, ou ainda, entre a parte física da 

palavra (sequência de sons) e seu significado (conceito). O 

processamento lingüístico, segundo Lemle, ocorre da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Para consultar sugestões 
de trabalho com jogos 
verbais, indicamos a obra 

ADAMS, M, J. Consciência 

Fonológica: em crianças 
pequenas. Porto Alegre: 
Artmed, 2006.  
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O homem pensa na ideia panela, representa essa ideia 

pronunciando a palavra [panela] e representa os sons da 

palavra pronunciada por meio da sequência de letras  p a n e l 

a. Há uma primeira ligação simbólica entre o sentido de 

panela e os sons componentes da palavra falada [panela], e 

uma segunda ligação simbólica entre os sons dessa palavra 

falada e as letras com que a palavra é escrita (op.cit., p. 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o trabalho de conscientização da palavra como unidade de 

sentido, sugerimos: nomear objetos da sala de aula, partes do 

corpo, profissões, animais, plantas, etc.; trabalhar com os nomes 

dos alunos, produzindo de lista dos alunos; ampliar vocabulário por 

meio de leitura de histórias, de parlendas, músicas, etc.; “localizar a 

mesma palavra colocada em duas posições diferentes em duas 

sentenças diferentes. Contar a quantidade de palavras em 

diferentes frases (LEMLE, 1988, p.14-15)”. 

 

Capacidade de organização da página escrita 

 

A capacidade de organização da página diz respeito à leitura de 

ajuste do falado ao escrito, na qual o aluno lê um texto que conhece 

de memória e aponta, acompanhando com o dedo “palavras 

correspondentes à medida que a recitação vai prosseguindo 

(LEMLE, 1988, p. 15)”.  Essa atividade ensinará ao aluno como está 

organizada a escrita em nossa sociedade, que é uma convenção 

que orienta a leitura e a escrita: da esquerda para a direita, de cima 

para baixo. Além disso, por meio desse tipo de leitura o aluno 

aprenderá que pedaços do falado correspondem a pedaços do 

escrito, ou seja, de que tudo o que se fala está escrito na ordem em 

que se fala. Esse é um conhecimento que precisa ser aprendido por 

quem não está alfabetizado. 
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ANÁLISE LINGUÍSTICA: discursividade, textualidade e 

normatividade 

 

Reiterando que AL é composta por conhecimentos ligados a 

competências linguísticas, e não apenas com os elementos da 

gramática normativa9, este capítulo objetiva apresentar o 

tratamento delas - inerentes à composição textual, juntamente,  com 

o ensino da notação escrita.  

Como ponto de partida é interessante resgatar as palavras de 

Vigostki sobre a gramática,  

 

 

A gramática é um assunto que parece ter pouca utilidade 

prática. Ao contrário de outras matérias escolares, não se 

ensina novas habilidades à criança, pois esta já conjuga e 

declina antes de entrar na escola. Já se chegou até mesmo 

dizer que o ensino da gramática na escola poderia ser 

abolido. Podemos replicar que a nossa análise mostrou 

claramente que o estudo da gramática é de grande 

importância para o desenvolvimento mental da criança. [...] A 

gramática e a escrita ajudam a criança a passar para um nível 

mais elevado do desenvolvimento da fala.   (VIGOSTKI, 2008, 

p. 125 - 126). 
 

 

Neste sentido, ainda que saibamos que a criança tenha domínio 

da gramática da sua língua muito antes de entrar na escola, esse 

domínio é inconsciente, fazendo com que a escola assuma o papel 

de melhorar este desempenho, afinal de contas a gramática 

colabora no desenvolvimento.  

Embora as pessoas costumem relatar que a língua portuguesa é 

difícil, Campos (2014) nos conduz a uma reflexão pertinente,  

 

 

Que língua falam o povo brasileiro e os alunos no seu dia a 

dia? Que língua utilizam em seu relacionamento cotidiano 

com   familiares,    amigos,    conhecidos   ou    pessoas   que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Segundo Antunes, 

gramática normativa 
“Enquadra-se no domínio 
do normativo, o qual define 
o certo, o como deve ser da 
língua e, por oposição, 
aponta o errado, o como 
não deve ser dito (2007, p. 
30).” 
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10 Segundo Travaglia 
(2009, p. 68), 

discursividade deriva de 
discurso e discurso é toda 
atividade comunicativa de 
um locutor, numa situação 
de comunicação 
determinada, englobando 
não só o conjunto de 
enunciados por ele 
produzidos em tal situação 
– ou os seus e o de seu 
interlocutor, no caso o 
diálogo – como também o 
evento de sua enunciação.  
 
 

11 De acordo com Costa 

Val, textualidade é a 
característica fundamental 
dos textos, orais ou 
escritos, definindo-a como 
“conjunto de características 
que fazem com que um 
texto seja um texto, e não 
apenas um sequência de 
frases( 2006, p. 5).”   
 
 

12 Conforme Travaglia 
(2009, p. 31), 

normatividade se refere a 
gramática normativa. “[...] a 
gramática normativa  
apresenta e dita as normas 
de bem falar e escrever, 
normas para a correta 
utilização oral e escrita do 
idioma, prescreve o que 
deve e o que não se deve 
usar na língua.” 

 

encontram aqui e ali? Já pensaram como seria bom se nós 

dominássemos pelo menos uma língua estrangeira com a 

mesma competência que eles demostram nos usos que fazem 

da língua portuguesa na passagem de um único dia? Isso não 

é conhecer? (CAMPOS, 2014, p. 23). 

 

 

 

Na ótica da PHC, a prática social nos permite responder, 

afirmadamente, todas as perguntas. Logo, a problematização e a 

instrumentalização assumem um espaço privilegiado. Serão essas 

etapas que a escola deverá tratar e nesta relação de ensino e 

aprendizagem dos conhecimentos gramaticais básicos para a 

escrita Campos (2014) descreve, 

 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os procedimentos 

para o ensino-aprendizagem da gramática se revestem de 

uma dupla características: voltam-se mais diretamente para a 

apresentação de um mínimo de noções, normas e 

procedimentos que visam orientar a escrita de palavras e 

frases[...] e ao mesmo tempo, preparam as bases para uma 

compreensão gradativa e bastante integrada acerca do 

funcionamento do sistema gramatical da língua. (CAMPOS, 

2014, p.35).  

 

 

Neste sentido a discursividade10, a  textualidade11 e a 

normatividade12 caminham lado a lado e, para materializar o seu 

discurso, a referida autora exemplifica esses procedimentos com 

atividades sobre: 
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a) Classes gramaticais: adjetivos 

 

 

 

Figura 3: Atividade sobre adjetivos. Fonte: CAMPOS, 2014, p. 84-85 
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b) Flexão nominal e verbal  

 

 
 

Figura 4: Atividade sobre flexão nominal e verbal. Fonte: CAMPOS, 2014, p. 72-73 
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c) Variação linguística, pontuação e tipos de discurso 
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d) Classe gramatical: substantivo 

 

 

 

Figura 4: Atividade sobre nomes comuns e próprios. Fonte: CAMPOS, 2014, p. 36-37 
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d) Sílaba tônica 

 

 

 

Figura 4: Atividade sobre sílaba tônica. Fonte: CAMPOS, 2014, p. 49-50 
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e) Pronome  

 

 

 

Figura 4: Atividade sobre pronome. Fonte: CAMPOS, 2014, p. 87, 89 e 90 
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Ao finalizarmos a escrita 

deste eixo, fica a sensação de 

que poderíamos avançar mais 

nas discussões, contudo, as 

condições objetivas nos limitam, 

por isso, gostaríamos de 

enaltecer a importância do 

presente documento, não como 

um texto definitivo, mas como 

um caminho possível de reflexão 

sobre a prática à luz da teoria 

que o embasa. 

A área de Língua Portuguesa 

é uma das áreas que também 

trabalham com objetos de 

conhecimento muito importantes 

à qualificação do psiquismo. 

Para tanto, os conteúdos 

apresentados dizem respeito 

aos conceitos científicos a 

serem apropriados pelos alunos 

em seu processo de 

humanização. Durante o texto, 

procuramos demonstrar a 

necessidade do trabalho 

pedagógico como expressão 

signatária de movimentos 

lógicos e históricos a serem 

realizados pelos educandos, na 

direção da apreensão da história 

do objeto de estudo em questão, 

bem como, no desenvolvimento 

da história de seu próprio 

conhecimento. A partir dessa 

perspectiva, os conceitos 

científicos transmitidos pela 

escola e apropriados pelos 

alunos cumprem o papel de 

mediadores sociais, conforme 

nos assevera Sforni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se os conceitos científicos são mediadores sociais na 

interação do sujeito com os fenômenos, a apropriação desses 

mediadores significa a possibilidade de tê-los como 

instrumento simbólico que orientam as ações mentais 

(Leontiev, 1978). Nesse sentido, no planejamento de ensino 

cabe prever a contextualização do conceito, não apenas em 

termos de sua presença na realidade imediata, mas também 

em termos de seu movimento lógico de elaboração ( 2015, p. 

390). 
 

 

Dessa forma, indicamos ao professor o estudo do texto que ora 

se apresenta, sugerindo a sua ampliação por meio das experiências 

vivenciadas no exercício de sua profissão.  
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EIXO - PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes mesmo de conhecer a 

escrita, a criança já conta um 

fato, dita regras, descreve um 

passeio, etc., produz o texto oral 

em sua rotina diária. No entanto, 

discurso oral e o discurso escrito 

apresentam diferenças 

significativas em níveis 

estruturais, organizacionais e 

conteudistas. A primeira 

depende de um conceito de 

interação, do envolvimento de 

interlocutores face a face, ao 

passo que a linguagem escrita, 

não depende da relação 

presencial entre o leitor e o 

escritor. Assim, deve ser clara e 

concisa, permitindo ao leitor, 

mesmo que na ausência do 

autor, a compreensão do 

registro.  

A criança quando começa a 

escrever, não precisa estudar a 

gramática, se ela já conhece a 

língua oral. No primeiro contato 

com a escrita de palavras, a 

criança deve ser incentivada a 

produzir textos, usando a língua 

que sabe, sendo que isso a 

estimulará a escrever de modo 

que lhe pareça fácil nas 

diferentes situações, assim 

passará por várias fases.  

Nessas fases da construção de 

produção de texto o professor 

deve requerer, de forma 

gradativa, no que se refere à 

dificuldade na execução. 

Contudo, a fim de ampliar seus 

conhecimentos, a criança 

precisa trabalhar textos 

coletivamente ou em pequenos 

grupos com base em modelos 

de escrita adequados à situação 

comunicativa, sendo variados 

quanto ao gênero.  

Com o objetivo de 

proporcionar reflexão sobre sua 

própria linguagem no processo 

de alfabetização, o professor 

precisa dar ênfase à produção 

da criança, fazendo intervenções 

e dando orientações de forma 

gradativa. Na análise linguística, 

a reestruturação dos textos 

produzidos, o professor 

trabalhará conteúdos 

relacionados às características 

estruturais de diferentes 

gêneros, como também os 

aspectos gramaticais; explorará, 

enfatizando um conteúdo por 
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vez, juntamente com os alunos, a reflexão linguística da coesão e 

coerência; linguagem verbal e não verbal; pontuação; disposição 

gráfica no papel; paragrafação; acentuação; ampliação e 

adequação de usos e contextos sociais (vocabulário) e outros 

conteúdos. Ainda assim, é fundamental que o professor faça a 

leitura e a análise antecipada do texto que está sendo trabalhado, 

para que o processo de reestruturação ocorra de forma individual ou 

coletiva. Esse processo precisa ser contínuo, considerando que a 

mesma produção poderá ser reestruturada em mais de um 

momento, instrumentalizando o aluno no domínio da modalidade 

escrita. 

Sabemos que o ensino de Português se organiza pelo uso da 

língua, assim sendo, a maneira de trabalhar a gramática na escola 

tem que ter relevância no estudo gramatical que deve ser reflexivo, 

propiciando compreensão de fatos linguísticos do texto. Não se trata 

de se abolirem as regras, mas apropriá-las a partir do uso da língua 

escrita, escrevendo ou lendo. É necessária a relação entre a 

produção, a leitura e a aprendizagem das regras gramaticais, 

exigindo, na escrita, uma elaboração continua que vai se 

aperfeiçoando com o esgotamento de recursos expressivos mais 

imediatos. Esse processo vai evoluindo, a partir de formas iniciais 

pouco intencionais e consideravelmente assistemáticas, para 

formas intencionais e sistemáticas, sendo que, no início do 

processo, a língua é vivenciada de forma espontânea e limitada 

pelos objetivos pragmáticos, próprios ao cotidiano, entretanto, na 

escola a língua deve elevar-se a graus mais conscientes e amplos, 

corroborando o desenvolvendo linguístico do aluno. 

Para darmos prosseguimento ao nosso entendimento sobre a 

produção textual, abordaremos a seguir os conceitos necessários 

ao trabalho pedagógico com esse eixo temático. 
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12 Disponível em: 
http://www.dicionarioinforma
l.com.br/texto. Acesso em: 
07 ago. 2016. 

 

O que é um Texto?  

 

Etimologicamente, a palavra texto vem do latim textum, que 

significa tecido, entrelaçamento. Tecer um texto quer dizer misturar 

palavras, “trançar os fios das palavras”.  

O texto é uma unidade linguística concreta tomada pelos 

usuários da língua (falante/ouvinte, escritor/locutor) em uma 

situação de interação, como uma unidade completa que preenche 

uma função comunicativa, uma função social (KOCH; TRAVAGLIA, 

2000 apud FERREIRA; VIEIRA, 2013).  

Uma frase, um fragmento de um diálogo, um diálogo, um 

provérbio, um verso, uma estrofe, um poema, um romance, e até 

mesmo uma palavra-frase, ou seja, a chamada frase de situação ou 

frase inarticulada , como a que se apresenta em expressões como 

"Fogo!", "Silêncio!”12, situadas em contextos específicos são 

exemplos de texto. Portanto, qualquer enunciado, de qualquer 

tamanho, pode ser considerado um texto se tiver uma unidade de 

sentido, sendo que terá de preencher uma função comunicativa, em 

uma situação de interlocução. 

Os enunciados do texto, articulados entre si, podem fazer sentido 

numa dada situação comunicativa, considerando-se os elementos 

de contextualização. Nesse contexto, o sentido é construído devido 

aos fatores pragmáticos, isto é, quem produziu, com qual objetivo, 

para qual leitor, em qual gênero, onde e em que suporte circulará o 

texto final. Destarte, entendemos que não existe sentido pronto, 

mas ele é produzido pelo leitor. Embora produza o sentido, o leitor 

não é livre para produzir qualquer sentido. O sentido construído 

depende do contexto histórico-cultural em que o leitor está inserido. 

 

E o Contexto? 

 

Contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele 

ocorre. Engloba, não só o contexto linguístico, como também a 

situação de interação ou o entorno social, político e cultural em que 

o texto foi produzido. Observemos a charge abaixo: 
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Figura 1: Exemplo de charge – Contexto ambíguo e interpretação unívoca. Fonte: http://dhanyllo-
dhanyllo.blogspot.com.br/2011/11/charge-violencia-na-escola-ate-chamada.html Acesso em 07 
ago. 2016 

 

 

Como vemos no contexto linguístico produzido na charge 

apresentada, certos enunciados são ambíguos, mas permitem-nos 

fazer uma interpretação unívoca.  

O contexto justifica-se porque se disse isso ou aquilo, é o 

contexto que permite dizer o que dizemos. Os fatores contextuais 

podem alterar o que se diz, dependendo do tom empregado, 

também permite que o leitor preencha lacunas no texto (KOCH, 

2006). 
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Gêneros discursivos 

 

Para trabalhar com gêneros em sala de aula e fazer com que o 

aluno os compreenda, temos que entender que cada um tem sua 

função e que todas as formas precisam ser trabalhadas. Por 

exemplo, escrever uma carta é diferente de escrever uma notícia, 

um bilhete etc. A estruturação do discurso, a argumentação, a 

coesão, a organização de ideias, o objetivo, a escolha de palavras, 

etc, são problemas específicos que envolvem a produção de um 

texto escrito. 

O contato com diferentes gêneros textuais possibilita analise e 

reflexão sobre a língua e a linguagem, tanto oral como escrita e 

colabora para a progressão na construção de produções individuais. 

Para Schneuwly e Dolz (2011), a escola sempre trabalhou com 

os tipos textuais escolares clássicos, tais como: narração, descrição 

e dissertação ou com o estudo de gêneros literários, como o conto 

ou a crônica, sendo que, para os autores supracitados, é relevante 

o trabalho com gêneros que circulam fora da escola, como os 

jornalísticos, literários ou mesmo os gêneros do cotidiano, de uma 

forma que tenha sentido para o aluno e contribua para o domínio 

efetivo da língua, possibilitando o uso adequado fora do espaço 

escolar. 

O trabalho com os gêneros textuais justifica-se pelo fato de ter 

um caráter social e histórico. Segundo Almeida, o trabalho com 

textos reais, 

 

 

[...] considera a situação de produção de um dado discurso 

(quem fala, para quem, em que situação, em que momento 

histórico, em que veículo, com que objetivo, finalidade ou 

intenção, em que registro, qual a condição social dos 

interlocutores, seu posicionamento ideológico, etc. e a forma 

de dizer, que não é inventada (2009, p. 79). 
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Para uma melhor organização didática da proposta de trabalho com os Gêneros Textuais, 

Schneuwlu e Dolz (2011), nos propõem cinco agrupamentos, conforme apresentados no 

quadro a seguir: 

 

Gêneros da 

ordem narrar: 

Gêneros da 

ordem relatar 

Gêneros da 

ordem 

argumentar 

Gêneros da 

ordem de 

expor 

Gêneros da 

ordem de 

instruir ou de 

prescrever 

 

Conto 

Fábula 

Conto de fadas 

Narrativa  

de aventura 

Narrativa  

de ficção 

Narrativa 

científica 

Romance 

Romance 

policial 

Romance 

histórico 

Crônica 

Lendas 

Histórias de 

aventuras 

Causos 

Piadas 

Outros 

 

 

Diários 

Relatos de 

experiências 

Testemunhos 

Autobiografias 

Noticias 

Reportagens 

Crônicas    

jornalísticas 

Relato histórico 

Depoimentos 

Inventários 

Relatórios 

Outros 

 

 

Diálogos 

Cartas 

Carta de 

reclamação 

Carta de 

petição 

Carta de 

repúdio 

Debate 

Editorial 

Ensaio 

Resenhas 

Teses 

Artigos 

Dissertações 

Outros 

 

 

Seminários 

Conferências 

Verbetes de 

dicionários 

Tomada de 

notas 

Resumos 

Relatos de 

experiências 

 Outros 

 

 

Receitas 

Instruções de 

uso 

Instruções de 

montagem 

Regras de 

jogos 

Bulas de 

remédios 

Regimentos 

Estatutos 

Constituições 

Manifestos 

Avisos 

Convocações 

Outros 
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   Sobre a escolha dos gêneros textuais, Dell’Isola, citando 

Bronckat, nos apresenta que: 

 

 

Segundo Bronckart (1994), os gêneros textuais constituem 

ações de linguagem que exigem do interlocutor competência 

para escolher, dentre os diversos gêneros, o mais adequado ao 

contexto e sua intenção comunicativa, além da aplicação e 

decisão que acrescentará algo à forma destacada, recriando-a. 

No processo de ensino-aprendizagem, não basta disponibilizar 

aos alunos modelos de textos, é necessário refletir sobre as 

formas de utilização de cada um, considerando seu contexto de 

uso e seus interlocutores. Em suma, é preciso trabalhar a 

língua como uma unidade de ensino e os gêneros como objeto 

deste (2007, p. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num primeiro momento é 

possível observar a importância 

entre os gêneros do discurso e o 

texto escrito. A fim de 

ampliarmos nosso 

entendimento, refletiremos a 

seguir sobre alguns aspectos 

tais como: a diferença entre 

ensinar por meio de frases ou 

palavras soltas e isoladas e, 

trabalhar com textos que partem 

do cotidiano para textos não-

cotidianos dos alunos, dando 

sentido a essa forma de 

aprendizagem; o papel da 

escola frente a essa nova 

situação didática, na qual o 

educando poderá utilizar a 

linguagem oral e escrita nas 

diferentes situações 

comunicativas. Para Bakhtin 

(2003), nas situações 

linguísticas, o falante/ouvinte 

comunica-se de acordo com a 

forma padrão de seu contexto 

social e histórico. Segundo esse 

autor, os gêneros textuais 

podem ser divididos em dois 

grupos: gêneros primários – são 

textos da linguagem cotidiana 

que, numa situação discursiva 

podem ser controlados 

diretamente – e os gêneros 

secundários – trata-se 

geralmente de textos escritos 

que exigem uma linguagem mais 

oficializada, padrão. Nessa 

direção, de acordo com 

Carvalho,  
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[...] não é absurdo dizer que os gêneros primários são 

instrumentos de criação dos gêneros secundários. 

Daí,podem-se apontar as características dos gêneros 

textuais: são formas-padrão de um enunciado que possuem 

conteúdo, uma estruturação específica e mutável a partir das 

relações estabelecidas entre os interlocutores; do mesmo 

modo, um estilo ou certa configuração de unidades 

lingüísticas (CARVALHO, s/d, p. 2). 

 

 

 Enfim, diante da diversidade de conteúdos a serem trabalhados 

e para transformar os mecanismos de ensino, torna-se necessário 

investir na formação docente, assegurando-lhes condições que 

possibilitem atualizações frequentes e acesso aos conhecimentos 

fundantes do trabalho com a língua portuguesa. 

 

OBJETIVO GERAL DO EIXO 

Produzir textos, nos mais variados gêneros discursivos, com eficácia quanto 

à comunicabilidade e legibilidade textual. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Trabalhar tanto com a produção textual quanto com os gêneros 

orais e escritos, leva o professor a refletir e avaliar uma variedade 

de aspectos, podendo perceber como os alunos compreendem as 

situações de ensino que os levam a escrever de uma maneira, 

quais conhecimentos possuem de um determinado gênero e da 

temática proposta, entre outros vertentes. 
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Avaliar um texto significa visualizar a dimensão semiótica dos 

estudantes, as habilidades e conhecimentos adquiridos, como 

também as suas dificuldades. É importante também analisar a 

intervenção aplicada e as necessidades de ajustes. Os estudantes 

podem também autoavaliarem-se e analisarem seus avanços e 

dificuldades. Dessa forma, professores e estudantes podem 

acompanhar a aprendizagem e o ensino. 

 

 

Quem escreve avalia o próprio texto, e nesse caso, avaliar 

pode significar rever, corrigir, reescrever, rascunhar, passar a 

limpo, confirmar ou negar hipóteses no ato da escrita, o que 

não precisa ser necessariamente realizado apenas na escola 

numa única aula. É preciso também que o professor se volte 

para a sua própria visão de texto e de avaliação e, 

principalmente, que considere as repercussões das marcas 

da sua correção (EVANGELISTA et al, 2009, p. 29 apud  

Caderno – Avaliação no Ciclo de Alfabetização: Reflexões e 

sugestões - PNAIC, 2009, p. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor e aluno buscam primeiramente na avaliação, o diálogo, 

onde interagem como leitores críticos dos textos produzidos, 

fazendo dessa maneira o uso da linguagem como prática social. 

Os estudantes podem ser motivados a perceber que também são 

responsáveis por suas aprendizagens. Assim, é essencial uma 

reflexão sobre a construção dos instrumentos e a respeito das 

formas de acompanhamento e encaminhamentos diante dos 

resultados. 

Duas questões devem ser garantidas nesse processo de 

avaliação: O que considerar na elaboração de um instrumento para 

avaliação de produção de textos? Qual a importância do contexto 

de produção de textos para esse momento de escrita? Portanto, o 

professor terá que pensar no que ele quer avaliar e se seus 

objetivos estão ajustados ao que se espera que ensine. 
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A escolha do gênero textual a 

ser escrito é outro aspecto 

importante.  Se a escolha desse 

gênero for desconhecida dos 

alunos, com os quais os 

mesmos não tenham tido 

contato de leitura e produção, 

não poderão mobilizar seus 

conhecimentos prévios para 

cumprir a tarefa. Contudo, os 

professores devem garantir que 

os alunos não terão dificuldades 

àquele conhecimento.  

Definido o gênero, como toda 

situação de escrita, seja 

avaliativa ou não, deve ter 

significado para a criança, ela 

terá que saber que texto 

produzirá, em qual gênero, com 

qual objetivo comunicativo, 

quem será o destinatário, etc; 

fazendo assim a representação 

da situação de comunicação. 

Enfim, ao criar situações 

agradáveis e motivadoras no 

momento da produção, o aluno 

terá se apropriado de mais 

recursos que facilitarão sua 

escrita, conseguindo mostrar 

seus conhecimentos sobre a 

língua. 

Uma forma de avaliar a 

produção de texto é solicitar as 

produções dos alunos, coletando 

informações particulares de 

cada um. Dessa forma, o 

professor terá uma amostra 

individual deles, podendo 

comparar com produções 

anteriores e posteriores, 

acompanhando o avanço de 

todos. 

De acordo com Marcuschi 

(2005), o que vai caracterizar 

como um “bom” texto será a 

construção dos valores que 

orientam a avaliação do 

professor. Se ele atribuir como 

principal valor os aspectos 

linguísticos e normativos da 

língua no texto, terá um tipo de 

avaliação, mesmo que se 

configure como texto escolar 

sem atribuição de sentidos. Por 

outro lado, se ao avaliar o texto 

o professor direcionar seu olhar 

para a construção do sentido, a 

avaliação terá como foco a 

adequação à situação de 

produção sócio-comunicativa. 

Nesse percurso, não 

podemos nos esquecer das 

normas gramaticais e 

ortográficas, que são 

ferramentas essenciais na 

produção textual, pois 

possibilitam uma maior interação 

através do texto, favorecendo a 

tarefa do leitor. Porém, se a 

noção de linguagem adotada no 

processo de ensino e da 

aprendizagem for a de que esta  
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se constitui enquanto espaço de interação, deve-se considerar o 

esforço da criança em manter a unidade de sentido, em estabelecer 

relações coesivas e atentar para a sequência do texto. Atentar-se 

também na avaliação de como a criança lança mão dos recursos 

linguísticos para manter a unidade de sentido e o esforço que faz 

para produzir essa unidade aos seus interlocutores. 

Assim sendo, diferentes aspectos podem ser o foco da atenção 

em suas intervenções futuras, como os linguísticos e os aspectos 

sócio-comunicativos, que buscam reflexões sobre o gênero a ser 

trabalhado, as finalidades da escrita, o contexto de produção. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

1º ano 

Produção textual  

 Escrita e reescrita de textos (individual e coletiva).  

 Revisão textual  

 Produção oral com destino escrito.  

 Confecção de cartazes que promovam e estimulem a leitura e a 

escrita.  

2º ano 

Práticas e produção de textos  

 Atividades com listas do mesmo campo semântico.  

 Escrita espontânea.  

 Escrita de diferentes gêneros - textos individuais e coletivos.  

 Reescrita individual e coletiva.  

 Confecção de cartazes.  

3º ano 

Práticas e produção de textos  

 Criar e recriar outros textos a partir da leitura.  

 Escrita de diferentes gêneros - textos individuais e coletivos.  

 Reescrita e revisão textual.  

 Confecção de painéis e cartazes.  

 



Matriz Curricular  

797 

 

4º ano 

 Aulas expositivas, participativas, dialogadas, instrução dirigida 

com comando sobre as atividades.  

 Leitura diária pelo professor e aluno.  

 Roda de leitura.  

 Uso do dicionário. Leitura, reescrita e produção de textos diversos 

(adivinhas, parlendas, receitas, trava línguas, cantigas de roda).  

 Atividades em grupo e diversificadas.  

 Leitura compartilhada.  

 Pesquisas.  

 Roda de conversa.  

 Debates.  

 Apoio do livro didático como diferente estratégia de 

aprendizagem.  

 Revisão textual.  

 Trabalhos individuais e coletivos.  

 Análise de textos para retirar informações e identificar os aspectos 

gramaticais.  

 Ditado.  

 Utilização das TIC como suporte da aprendizagem do aluno.  

 Apresentação de textos dos mais diversos gêneros.  

 Roda de biblioteca.  

 Atividades de comunicação oral.  

 Atividades como: caça palavras, desafio, cruzadinhas e outras.  

 Elaboração de notícias e reportagens.  

 Recontar oralmente as histórias vivenciadas e ouvidas.  

 Apresentações, exposições orais sobre um tema, usando 

cartazes, ilustrações, transparências e dramatizações.  

 Propor socialização dos alunos explorando o ambiente escolar.  

 Uso de softwares educativos.  

 Manuseio de jornais locais e virtuais, explorando sua estrutura.  

 

 



Matriz Curricular 

 

798 
 

5º ano 

 Aulas expositivas, participativas, dialogadas, instrução dirigida 

com comando sobre as atividades.  

 Leitura diária pelo professor e aluno.  

 Roda de leitura.  

 Uso do dicionário.  

 Leitura, reescrita e produção de textos diversos (adivinhas, 

parlendas, receitas, trava línguas, cantigas de roda).  

 Atividades em grupo e diversificadas.  

 Leitura compartilhada.  

 Pesquisas.  

 Roda de conversa.  

 Debates.  

 Apoio do livro didático como diferente estratégia de 

aprendizagem.  

 Revisão textual.  

 Trabalhos individuais e coletivos.  

 Análise de textos para retirar informações e identificar os 

aspectos gramaticais.  

 Ditado.  

 Utilização das TIC como suporte da aprendizagem do aluno.  

 Apresentação de textos dos mais diversos gêneros.  

 Roda de biblioteca.  

 Atividades de comunicação oral.  

 Atividades como: caça palavras, desafio, cruzadinhas e outras.  

 Elaboração de notícias e reportagens. Recontar oralmente as 

histórias vivenciadas e ouvidas.  

 Apresentações, exposições orais sobre um tema, usando 

cartazes, ilustrações, transparências e dramatizações.  

 Propor socialização dos alunos explorando o ambiente escolar.  

 Uso de softwares educativos.  

 Manuseio de jornais locais e virtuais, explorando sua estrutura. 

 



Matriz Curricular  

799 

 

1 º ANO – 1º BIMESTRE 

 CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Oralidade  
- Organização de ideias de forma constante e progressiva.  
- História do nome. 
- História da escrita. 
- Dramatização. 
- Descrição. 
 

Leitura 
- Função social da leitura: comunicação, apropriação da cultura historicamente 
acumulada, relação de interlocução. 
- Formação do comportamento leitor. 
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Suporte e circulação do gênero em estudo. 
- Reconhecimento do nome. 
- Alfabeto. 

  

Análise linguística - apropriação do sistema de escrita 
- Relação funcional com o signo (palavra).  
- Alfabeto – sequência alfabética.  
- Diferenciação - letras de outros sinais gráficos. 
- Desenho como registro. 
- Escrita do nome. 
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação) 
 

Produção textual 
- Produção oral com destino escrito.  
- Texto coletivo com professor como escriba. 
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1 º ANO 

 CONTEÚDOS 

2
º 

b
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e
s
tr

e
 

Oralidade 
- Organização de ideias de forma constante e progressiva.  
- Consistência na argumentação e explicação de ideias.  
- Ampliação e adequação vocabular – uso da linguagem nos diversos contextos 
sociais. 
- Linguagem verbal – pronúncia e articulação adequada das palavras, respeitando 
as variações linguísticas. 
- Dramatização. 
- Descrição. 
 

Leitura 
- Diferentes gêneros e portadores textuais – adequação da linguagem.  
- Formação do comportamento leitor. 
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Modalidades de leitura (leitura compartilhada, pelo professor). 
- Leitura e interpretação de textos (oralmente) – ideias principais (significados, 
significação). 
- Alfabeto. 
- Reconhecimento do nome. 
 

 Análise linguística - apropriação do sistema de escrita  
- Relação funcional com o signo (palavra).  
- Alfabeto – sequência alfabética, vogal e consoante. 
- Diferenciação - letras de outros sinais gráficos.  
- Escrita de palavras (do cotidiano, das histórias lidas, listas, próprio nome, nome 
dos colegas).  
- Relação fonemas (sons) e grafemas (letras). 
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação). 
- Apresentação das sílabas simples  
 

Produção de textos  
- Produção oral com destino escrito.  
- Texto coletivo com o professor como escriba (reescrita ou texto inédito). 
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação). 
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1 º ANO 

 CONTEÚDOS 

3
º 

b
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e
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e
 

Oralidade 
- Organização de ideias de forma constante e progressiva.  
- Consistência na argumentação e explicação de ideias.  
- Ampliação e adequação vocabular – uso da linguagem nos diversos contextos sociais.  
- Linguagem verbal – pronúncia e articulação adequada das palavras, respeitando as 
variações linguísticas. 
- Dramatização. 
- Descrição. 
- Concordância verbal e nominal progressiva.  
 

Leitura 
- Função social da leitura: comunicação, apropriação da cultura historicamente acumulada, 
relação de interlocução. 
- Formação do comportamento leitor. 
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Modalidades de leitura (leitura compartilhada, pelo professor). 
- Leitura e interpretação de textos (oralmente) – ideias principais (significados, significação).  
- Elementos da narrativa (personagem, lugar, tempo, etc). 
- Alfabeto. 
- Reconhecimento do próprio nome e dos amigos. 
 

Análise linguística - apropriação do sistema de escrita  
- Relação funcional com o signo (palavra).  
- Alfabeto – sequência alfabética, vogal e consoante, categorização (apresentação dos 
diferentes tipos de letras, maiúscula e minúscula)  
- Diferenciação - letras de outros sinais gráficos.  
- Escrita de palavras (do cotidiano, das histórias lidas, de listas), próprio nome, nome dos 
colegas.  
- Relação fonemas (sons) e grafemas (letras).  
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação). 
- Escrita de textos (de memória de acordo com a hipótese) 
- Apresentação de sílabas simples. 
 

Produção de textos  
- Produção oral com destino escrito.  
- Texto coletivo com o professor como escriba (reescrita ou texto inédito). 
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação).  
- Revisão textual (oral e coletiva) – coesão e coerência (estrutura textual, noções de 
pontuação). 
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1 º ANO 

 CONTEÚDOS 

4
º 
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e
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e
 

Oralidade 
- Organização de ideias de forma constante e progressiva.  
- Consistência na argumentação e explicação de ideias.  
- Ampliação e adequação vocabular – uso da linguagem nos diversos contextos sociais.  
- Linguagem verbal – pronúncia e articulação adequada das palavras, respeitando as 
variações lingüísticas. 
- Dramatização. 
- Descrição. 
- Concordância verbal e nominal progressiva.  

 

Leitura 
- Formação do comportamento leitor.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Modalidades de leitura.  
- Leitura e interpretação de textos (oralmente)– ideias principais (significados, significação).  
- Elementos da narrativa (personagem, lugar, tempo, etc). 
- Localização de informações: explícitas, inferências.  

- Alfabeto. 
- Reconhecimento do próprio nome e dos amigos 
 

Análise linguística - apropriação do sistema de escrita  
- Relação funcional com o signo (palavra).  
- Alfabeto – sequência alfabética, vogal e consoante, categorização (apresentação dos 
diferentes tipos de letras, maiúscula e minúscula.  
- Diferenciação - letras de outros sinais gráficos.  
- Escrita de palavras (do cotidiano, das histórias lidas, de listas), próprio nome, nome dos 
colegas.  
- Relação fonemas (sons) e grafemas (letras).  
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação). 
- Escrita de textos (de memória de acordo com a hipótese).  
- Relação entre significante e significado.  
- Apresentação das sílabas simples. 
 

Produção de textos  
- Produção oral com destino escrito.  
- Texto coletivo com o professor como escriba (reescrita ou texto inédito). 
- Orientação da escrita (alinhamento e segmentação).  

- Revisão textual (oral e coletiva) – coesão e coerência (estrutura textual, noções de 
pontuação). 
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2 º ANO 

 CONTEÚDOS 

1
º 
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e
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e
 

Oralidade 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Turnos da fala (respostas aos questionamentos, desenvolvimento de atitude de ouvinte 
atento). 
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Narração de fatos.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Interação verbal (regras de convivência).  
- Alfabeto (fonema e grafema). 
- Variedades da língua. 
 

Análise linguística - apropriação do sistema de escrita 
- Relação entre o significante e o significado.  
- Valor sonoro das partes iniciais e finais.  
- Diferenciação de letras e outros sinais gráficos.  
- Ordem alfabética (maiúsculo)  
- Relação fonemas-grafemas.  
- Escrita do próprio nome e do sobrenome.  
- Formas de escrever: Palavras, sílabas e frases.  
- Ortografia: Palavras com p / b; Palavras com t / d  
 

Leitura 

- Localização de informações no texto: explícitas, assunto, inferência e finalidade.  
- Pseudoleitura (imagens, textos de memória, rótulos). 
- Estratégias de leitura: seleção, antecipação, inferência e verificação 
- Leitura e interpretação a partir de informações explícitas e de partes do texto.  
- Leitura de textos como fonte de conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Leitura com diferentes propósitos.  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: epistolares 
(convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, piada), informativos 
(biografia, notícia), literário (adivinhas, cantigas de roda, contos, fábulas, parlendas, 
poemas, letras e músicas, quadrinhas e trava-línguas), publicitários (anúncios, cartaz e 
folhetos);  
- Variedades da língua. 
- Alfabeto  

 

Produção de textos 
- Produção oral com destino escrito.  
- Produção de pequenos textos coletivos (listas e textos de memória) 
- Direção da escrita, alinhamento e espaçamento entre palavras.  
- Diferentes gêneros e portadores textuais: literários (parlendas, quadrinhas, adivinhas, 
rimas e música), listas. 
- Suporte e circulação do gênero em estudo. 



Matriz Curricular 
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2 º ANO 

 CONTEÚDOS 

2
º 
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Oralidade  
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Turnos da fala (respostas aos questionamentos, desenvolvimento de atitude de ouvinte atento). 
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Narração de fatos.  
- Linguagem verbal e não verbal. 
- Dramatização. 
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Alfabeto (fonema e grafema). 
- variedades da língua. 
 

Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
- Relação entre o significante e o significado.  
- Valor sonoro das partes iniciais e finais.   
- Ordem alfabética (maiúsculo e minúsculo).  
- Relação fonemas-grafemas.  
- Escrita do próprio nome e do sobrenome. 
- Escrita de listas.  
- Substantivos: singular/plural  
- Substantivos: feminino/masculino  
- Ortografia: Palavras com GU / QU  
- O par de letras CH/ LH / NH  
- A letra H 
- Formas de escrever: Palavras, sílabas e frases.  
 

Leitura 
- Localização de informações no texto: explícitas, assunto inferência e finalidade.  
- Modalidades de leitura.  
- Leitura e interpretação a partir de informações explícitas e de partes do texto.  
- Pseudoleituras 
- Leitura de textos como fonte de conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Leitura com diferentes propósitos.  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: epistolares (convite, 
bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, piada), informativos (biografia, notícia), literário 
(adivinhas, cantigas de roda, contos, fábulas, parlendas, poemas, letras e músicas, quadrinhas e 
trava-línguas), publicitários (anúncios, cartaz e folhetos);  
- Suporte e circulação dos gêneros em estudo. 
- Variedades da língua.  
- Alfabeto 
 

Produção de textos 
- Produção oral com destino escrito.  
- Noções de pontuação.  
- Produção de textos coletivos (listas e textos de memória). 
- Direção da escrita, alinhamento e espaçamento entre palavras.  
- Diferentes gêneros e portadores textuais: epistolares (bilhete, convite, aviso); literários (contos de 
fadas); listas. 
- Suporte e circulação do gênero em estudo. 
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2 º ANO 

 CONTEÚDOS 
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Oralidade  
 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Argumentação.  
- Narração de fatos.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Interação verbal (regras de convivência).  

- Alfabeto (fonema e grafema). 
- Concordância verbal e nominal progressiva.  
- Dramatização 
- Variedades da língua 

 

Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
 
- Relação entre o significante e o significado.  
- Valor sonoro das partes iniciais e finais.  
- Ordem alfabética (maiúsculo e minúsculo).  
- Relação fonemas-grafemas.  
- Letra cursiva – apresentação e traçado. 
- Substantivos próprios. 
- Ortografia: Palavras com SS / RR  
- Sinônimos e antônimos 
- Formas de escrever: Palavras, sílabas e frases.  
- Os sons e usos das letras S, Z e R nas palavras.  
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Leitura  
 
- Apreensão do sentido global do texto.  
- Localização de informações no texto: explícitas, assunto inferência e finalidade.  
- Modalidades de leitura.  
- Leitura e interpretação a partir de informações implícitas e explícitas e de partes 
do texto.  
- Leitura de textos como fonte de conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Pseudoleitura 
- Leitura com diferentes propósitos.  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: 
epistolares (convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, piada), 
informativos (biografia, notícia), literário (adivinhas, cantigas de roda, contos, 
fábulas, parlendas, poemas, letras e músicas, quadrinhas e trava-línguas), 
publicitários (anúncios, cartaz e folhetos);  
- Variedades da língua.  
- Alfabeto 

- Suporte e circulação dos gêneros em estudo  
 
 

Produção de textos  
 
- Produção oral com destino escrito.  
- Noções de pontuação e paragrafação. 
- Produção de textos individuais e coletivos.  
- Direção da escrita, alinhamento e espaçamento entre palavras.  
- Separação silábica para mudança de linha, como um processo de segmentação 
de um vocábulo. 
- Identificação estrutura textual dos: contos de fadas e textos informativos.  
- Diferentes gêneros e portadores textuais: informativos (notícias, textos 
científicos); instrucionais (receita culinária e regras de jogos); literários (contos de 
fadas); listas. 
-Suporte e circulação do gênero em estudo. 
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Oralidade  
 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Argumentação.  
- Narração de fatos.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Interação verbal (regras de convivência).  
- Alfabeto (fonema e grafema). 
- Concordância verbal e nominal progressiva. 
- Dramatização 
- Variedades da lingua  
 

Análise linguística -  apropriação do sistema da escrita  

 
- Relação entre o significante e o significado.  
- Valor sonoro das partes iniciais e finais.  
- Ordem alfabética (maiúsculo e minúsculo).  
- Relação fonemas-grafemas.  
- Letra cursiva – apresentação e traçado 
- Adjetivos (qualidades). 
- Emprego correto das letras maiúsculas.  
- Ortografia: M antes de P e B.  
- Os sons e as letras (C e Ç).  
- A letra L no final de sílabas (meio e fim das palavras).  
- Sinônimos e antônimos 
- Formas de escrever: Palavras, sílabas e frases.  
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Leitura  
 
- Apreensão do sentido global do texto 
- Localização de informações no texto: explícitas, assunto inferência e 
finalidade.  
- Modalidades de leitura.  
- Leitura e interpretação a partir de informações implícitas e explícitas e de 
partes do texto.  
- Leitura de textos como fonte de conhecimento e ampliação do vocabulário.  
Pseudoleitura 
- Leitura com diferentes propósitos.  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: 
epistolares (convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, 
piada), informativos (biografia, notícia), literário (adivinhas, cantigas de roda, 
contos, fábulas, parlendas, poemas, letras e músicas, quadrinhas e trava-
línguas), publicitários (anúncios, cartaz e folhetos);  
- Variedades da língua.  
- Alfabeto 
- Suporte e circulação dos gêneros em estudo 

 

Produção de textos  

 
- Produção oral com destino escrito.  
- Noções de pontuação e paragrafação.  
- Produção de textos individuais e coletivos.  
- Direção da escrita, alinhamento e espaçamento entre palavras.  
- Separação silábica para mudança de linha, como um processo de 
segmentação de um vocábulo. 

- Diferentes gêneros e portadores textuais: informativos (verbete de 
dicionário); instrucionais (receita culinária e regras de jogos); literários 
(contos de fadas), listas. 

- Suporte e circulação do gênero em estudo. 

- Produzir texto aplicando os elementos que compõem a narrativa como 
tempo, espaço e personagem. 
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Oralidade 

 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Argumentação.  
- Narração de fatos e histórias.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Interação verbal (regras de convivência). 
- Dramatização 
 

Leitura 

 
- Aperfeiçoamento da leitura oral: fluência, ritmo e entonação.  
- Apreensão do sentido global do texto.  
- Relações de interlocução.  
- Modalidades de leitura.  
- Interpretação textual: ideias principais e secundárias.  
- Gênero textual: composição, estrutura, estilo.  
- Intertextualidade.  
- Diferentes linguagens: literárias e não literárias (mídias, filmes, etc.).  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: 
epistolares (convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, 
piada), informativos (biografia, notícia, entrevista, gráficos), literário 
(adivinhas, contos, fábulas, poemas, letras de músicas, quadrinhas), 
publicitários (anúncios, classificados, cartaz).  
- Emprego das variedades da língua.  
- Elementos da narrativa (personagem, enredo, tempo, espaço e narrador).  

 

Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
 
- Emprego correto da ordem alfabética em situações concretas: ordem em 
uma agenda, lista, etc.  
- Emprego correto das letras maiúsculas.  
- Alfabeto (maiúsculo e minúsculo)  
- Formas de escrever: palavras, sílabas e frases.  
- Letra cursiva.  
- Uso do dicionário.  
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Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
 
- Emprego correto da ordem alfabética em situações concretas: ordem em 
uma agenda, lista, etc.  
- Emprego correto das letras maiúsculas.  
- Alfabeto (maiúsculo e minúsculo)  
- Formas de escrever: palavras, sílabas e frases.  
- Letra cursiva.  
- Uso do dicionário.  

 

 

Gramática:  
- Substantivo próprio e comum. 
- Sílabas 
-Número de sílabas. 
-Encontro vocálico (hiato, ditongo e tritongo). 
- Ponto final.  

 

Ortografia: 
- RR.  
- R brando, R inicial e R no final da sílaba.  
- O par de letras o QU e o GU.  

 

Produção de texto  
 
- Alinhamento da escrita e segmentação de palavras.  
- Interpretação de textos – relação tema, título, texto (unidade temática).  
- Gênero textual: estrutura composicional, estilo e conteúdo temático. 
- Estrutura Textual: legibilidade, parágrafo e pontuação, maiúscula e 
minúscula, ortografia, coerência e coesão, clareza.  
Produção escrita individual e coletiva - gêneros discursivos: epistolares 
(convite, bilhete, aviso, carta pessoal) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Matriz Curricular  

811 

 

 

3 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

2
º 
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e
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e
 

Oralidade  
 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Argumentação.  
- Narração de fatos e histórias.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Interação verbal (regras de convivência).  
- Dramatização 

 

Leitura  
 
- Aperfeiçoamento da leitura oral: fluência, ritmo e entonação.  
- Apreensão do sentido global do texto.  
- Relações de interlocução.  
- Modalidades de leitura.  
- Interpretação textual: ideias principais e secundárias.  
- Gênero textual: composição, estrutura, estilo.  
- Intertextualidade.  
- Diferentes linguagens: literárias e não literárias (mídias, filmes, etc.).  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: 
epistolares (convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, 
piada), informativos (biografia, notícia, entrevista, gráficos), literário 
(adivinhas, contos, fábulas, poemas, letras de músicas, quadrinhas), 
publicitários (anúncios, classificados, cartaz).  
- Emprego das variedades da língua.  
- Elementos da narrativa (personagem, enredo, tempo, espaço e narrador).  

 

Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
 
- Emprego correto da ordem alfabética em situações concretas: ordem em 
uma agenda, lista, etc.  
- Emprego correto das letras maiúsculas.  
- Alfabeto (maiúsculo e minúsculo)  
- Formas de escrever: palavras, sílabas e frases.  
- Letra cursiva.  
- Uso do dicionário. 



Matriz Curricular 
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BIMESTRE CONTEÚDOS 
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Ortografia:  
- A letra G e a letra J,  
- H inicial,  
- LH, NH, CH.  
- Consoante + R,  
- Consoante + L.  
- S inicial, S no final da sílaba e SS.  
- A letra C com som de S e de K.  
 

Gramática  
- Antônimos / Sinônimos  
- Gênero e número 
- Monossílabas, dissilabas, trissílabas e polissílabas.  
- Encontro consonantal 
- Sinais de pontuação 

 

Produção de texto  
 
- Alinhamento da escrita e segmentação de palavras.  
- Interpretação de textos – relação tema, título, texto (unidade temática).  
- Gênero textual: estrutura composicional, estilo e conteúdo temático. 
- Estrutura Textual: legibilidade, parágrafo e pontuação, maiúscula e 
minúscula, ortografia, coerência e coesão, clareza.  
- Produção escrita individual e coletiva - gêneros discursivos:  
epistolares (convite, bilhete, aviso, autorretrato), informativos (notícia, 
entrevista, gráficos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz Curricular  
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3 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

3
º 
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e
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Oralidade  

 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Argumentação.  
- Narração de fatos e histórias.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Interação verbal (regras de convivência).  
- Dramatização 

 

Leitura  
 
- Aperfeiçoamento da leitura oral: fluência, ritmo e entonação.  
- Apreensão do sentido global do texto.  
- Relações de interlocução.  
- Modalidades de leitura.  
- Interpretação textual: ideias principais e secundárias.  
- Gênero textual: composição, estrutura, estilo.  
- Intertextualidade.  
- Diferentes linguagens: literárias e não literárias (mídias, filmes, etc.).  
- Leitura compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: 
epistolares (convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, 
piada), informativos (biografia, notícia, entrevista, gráficos), literário 
(adivinhas, contos, fábulas, poemas, letras de músicas, quadrinhas), 
publicitários (anúncios, classificados, cartaz).  
- Emprego das variedades da língua.  
- Elementos da narrativa (personagem, enredo, tempo, espaço e narrador).  

 

Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
 
- Emprego correto da ordem alfabética em situações concretas: ordem em 
uma agenda, lista, etc.  
- Emprego correto das letras maiúsculas.  
- Alfabeto (maiúsculo e minúsculo). 
- Formas de escrever: palavras, sílabas e frases.  
- Letra cursiva.  
- Uso do dicionário.  
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Ortografia:  
- S, SS,C,Ç  
- S com som de Z  
- A letra M antes de P e B.  
- M no final da sílaba  
- Uso do S e Z no diminutivo 
 

Gramática:  
- Sinais gráficos: til, acento agudo e acento circunflexo.  
- Grau dos substantivos. 
- Monossilabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 
- Substantivo coletivo. 

 

Produção de texto  
 
- Alinhamento da escrita e segmentação de palavras.  
- Interpretação de textos – relação tema, título, texto (unidade temática).  
- Gênero textual: estrutura composicional, estilo e conteúdo temático. 
- Estrutura Textual: legibilidade, parágrafo e pontuação, maiúscula e 
minúscula, ortografia, coerência e coesão, clareza.  
- Produção escrita individual e coletiva - gêneros discursivos: literários 
(contos de mistério), humorísticos (história em quadrinho). 
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3 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 
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Oralidade  
 
- Domínio da linguagem oral: sequência e clareza na exposição de ideias.  
- Situação de uso da fala no cotidiano.  
- Conhecimento e ampliação do vocabulário.  
- Argumentação.  
- Narração de fatos e histórias.  
- Linguagem verbal e não verbal.  
- Descrição de situações, objetos, seres humanos.  
- Interação verbal (regras de convivência).  
- Dramatização 

 

Leitura  
 
- Aperfeiçoamento da leitura oral: fluência, ritmo e entonação.  
- Apreensão do sentido global do texto.  
- Relações de interlocução.  
- Modalidades de leitura.  
- Interpretação textual: ideias principais e secundárias.  
- Gênero textual: composição, estrutura, estilo.  
- Intertextualidade.  
- Diferentes linguagens: literárias e não literárias (mídias, filmes, etc.).  
compartilhada com o professor de diferentes gêneros discursivos: epistolares 
(convite, bilhete, aviso), humorísticos (história em quadrinho, piada), 
informativos (biografia, notícia, entrevista, gráficos), literário (adivinhas, 
contos, fábulas, poemas, letras de músicas, quadrinhas), publicitários 
(anúncios, classificados, cartaz).  
- Emprego das variedades da língua.  
- Elementos da narrativa (personagem, enredo, tempo, espaço e narrador).  

 

Análise linguística - apropriação do sistema da escrita  
- Emprego correto da ordem alfabética em situações concretas: ordem em 
uma agenda, lista, etc.  
- Emprego correto das letras maiúsculas.  
- Alfabeto (maiúsculo e minúsculo)  
- Formas de escrever: palavras, sílabas e frases.  
- Letra cursiva.  
- Uso do dicionário.  
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Ortografia:  
- Sons do X e do CH,  
- Palavras com NS.  
 

Gramática:  
- Emprego da vírgula.  
- Adjetivos.  
- Dois-pontos e travessão. 
- Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 
- Concordância: adjetivo e substantivo. 
 

Produção de texto  
 
- Alinhamento da escrita e segmentação de palavras.  
- Interpretação de textos – relação tema, título, texto (unidade temática).  
- Gênero textual: composição, estrutura, estilo.  
- Estrutura Textual: legibilidade, parágrafo e pontuação, maiúscula e 
minúscula, ortografia, coerência e coesão, clareza.  

- Produção escrita individual e coletiva - gêneros discursivos: humorísticos 
(história em quadrinho), literário (contos de mistério). 
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Leitura coletiva e individual de diversos tipos e portadores textuais 

focando nos gêneros: historia em quadrinhos, tirinhas, piadas, fábulas 

 

Sistema de apropriação da escrita por meio da prática de produção de 

texto:  
Classe de palavras: substantivos comuns, próprios, coletivos. artigo 
Encontro vocálico e consonantal  
Pontuação: ponto final, de exclamação, interrogação, dois pontos, vírgula, etc 
Dígrafos  
Uso de letras maiúsculas e minúsculas  
Ordem alfabética: uso do dicionário  
Uso das regularidades e irregularidades ortográficas: S, SS, SC, S com som 
de Z;  R inicial, R entre vogais, RR, JE/JI, GE/GI  
 

Reescrita coletiva e individual  

Refacção de texto  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Leitura coletiva e individual de diversos tipos e portadores textuais 

focando nos gêneros: bilhete, carta, e-mail, conto de fadas  
 

Sistema de apropriação da escrita por meio da prática de produção de 

texto:  

Classe de palavras: substantivo primitivo e derivado;  

Adjetivos  
Outras formações de plural 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas: monossílaba, 
dissílaba, trissílaba, polissílaba;  
Silaba tônica e átona (proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas)  
Acentuação: Circunflexo, agudo e til  
 
 
 
Pontuação: retomada do 1º bimestre; travessão, reticências, hífen, ponto e 
vírgula  
Tipos de frases: afirmativas, interrogativas, negativas e exclamativas  
Uso de letras maiúsculas e minúsculas  
Uso das regularidades e irregularidades ortográficas: L ou U, M ou N, M 
antes de P e B; uso do H, L ou LH; uso dos porquês  
 

Reescrita coletiva e individual  

Refacção de texto  
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Leitura coletiva e individual de diversos tipos e portadores textuais 

focando nos gêneros:  
 poema, lenda, letra de música 
 

Sistema de apropriação da escrita por meio da prática de produção de 

texto:  
Classe de palavras: substantivos simples e compostos; 
 substantivos quanto ao grau (aumentativo e diminutivo)  
Rimas  
 
pronomes pessoais 
verbos tempos simples- 
Pontuação: uso do parágrafo e pontuação na produção de texto  
Classificação dos substantivos quanto ao gênero (masculino e feminino)  
Uso das regularidades e irregularidades ortográficas:  
sons de X, X e CH, G e J, C e Ç, SC, SÇ e XC, OSO e OSA  

Reescrita coletiva e individual  

Refacção de texto 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Leitura coletiva e individual de diversos tipos e portadores textuais, 

focando nos gêneros: :; biografia e textos informativos  

 

Sistema de apropriação da escrita por meio da prática de produção de 

texto:  
Classe de palavras:  
substantivo concreto e abstratos, 
 verbos: tipos de verbos   
 
Pontuação: revisão do 1º bimestre; aspas e parênteses  
 
Classe dos substantivos quanto ao grau (aumentativo e diminutivo)  
Antônimos e sinônimos  
Homônimos e parônimos  
Uso das regularidades e irregularidades ortográficas: uso do NH, AM/ÃO, 
MAS/MAIS, MAU/MAL, QUE/QUI, GUE/GUI, EZ/EZA, ES/ESA.  

 

Reescrita coletiva e individual  

Refacção de texto  
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5 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 
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LEITURA COLETIVA E INDIVIDUAL DE DIVERSOS TIPOS E 

PORTADORES TEXTUAIS FOCANDO NOS GÊNEROS:   
contos de assombração,  
crônicas,  
resumo de livros,  
sinopses de filmes  

ORALIDADE  
Reconto coletivo e individual com aprofundamento dos gêneros abordados  

SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DA ESCRITA POR MEIO DA PRÁTICA DE 

PRODUÇÃO DE TEXTO:  
O alfabeto: uso de letras maiúsculas e minúsculas  
Encontro vocálico: ditongo, tritongo e hiato 
Encontro consonantal e dígrafo  
Classe de palavras: substantivo comum e próprio/ primitivo e derivado/ 
concreto e abstrato;  
Pronomes pessoais (caso reto e oblíquo)  
Classificação de palavras quanto ao número (singular e plural)  
Acentuação: circunflexo, agudo e til  
Sílaba tônica e átona  
(proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas)  
Verbos  
Pontuação: ponto final, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação 
e dois pontos  
Regularidades e irregularidades ortográficas: ICE/ISSE,  
LH/LI  
P/B, F/V,  
ESA/EZA,  
CESTA/SEXTA/ SESTA,  
AR/ER/IR/OR/UR  

REESCRITA COLETIVA E INDIVIDUAL  

REFACÇÃO DE TEXTO  
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BIMESTRE CONTEÚDOS 

2
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LEITURA COLETIVA E INDIVIDUAL DE DIVERSOS TIPOS E 

PORTADORES TEXTUAIS FOCANDO NOS GÊNEROS:  
 
Relatos,  
noticias,  
reportagem,  
entrevista  

ORALIDADE  
Reconto coletivo e individual com aprofundamento dos gêneros abordados  

SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DA ESCRITA POR MEIO DA PRÁTICA DE 

PRODUÇÃO DE TEXTO:  
Classe de palavras: simples/composto, coletivos  
Pronomes possessivos e demonstrativos  
Classificação de palavras quanto ao gênero (masculino/ feminino; epiceno, 
comum de dois gêneros e sobrecomum)  
Verbos e tempos verbais (passado, presente, futuro)  
Artigo  
Adjetivos: locução adjetiva e adjetivos pátrios  
Preposição  
Acentuação: crase, apóstrofo, cedilha  
Pontuação: aspas, hífen, reticências, ponto e vírgula e travessão  
Regularidades e irregularidades ortográficas: IZAR/ISAR, 
T/D, 
N ou M, 
NH,  
SESSÃO, SEÇÃO, CESSÃO, SEÇÃO,  
S/SS/ 
S com som de Z/ 
S depois de consoante, 
R entre vogais,  
RR,  
R depois de consoante  

REESCRITA COLETIVA E INDIVIDUAL  

REFACÇÃO DE TEXTO  
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5 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

3
º 

b
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e
 

LEITURA COLETIVA E INDIVIDUAL DE DIVERSOS TIPOS E 

PORTADORES TEXTUAIS FOCANDO NOS GÊNEROS:  
Propaganda/ 
publicidade, 
folhetos,  
anúncios,  
cartazes  

ORALIDADE  
Reconto coletivo e individual com aprofundamento dos gêneros abordados  

SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DA ESCRITA POR MEIO DA PRÁTICA DE 

PRODUÇÃO DE TEXTO:  
Pronomes indefinidos  
Formação de palavras (composição sufixo e prefixo)  
Classificação das palavras quanto ao grau aumentativo e diminutivo  
Classificação dos adjetivos quanto ao grau (aumentativo e diminutivo/ 
superlativo e comparativo)  
Conjunção de verbos: primeira, segunda e terceira conjugação  
Conjunções  
Advérbios  
Interjeições  
Acentuação  
Pontuação  
Regularidades e irregularidades ortográficas: 
Traz e atrás  
CD, LH, NH  

REESCRITA COLETIVA E INDIVIDUAL  

REFACÇÃO DE TEXTO  
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BIMESTRE CONTEÚDOS 

4
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LEITURA COLETIVA E INDIVIDUAL DE DIVERSOS TIPOS E 

PORTADORES TEXTUAIS FOCANDO NOS GÊNEROS:  
Artigos de opinião, 
textos informativos e  
textos científicos  

Oralidade  
Reconto coletivo e individual com aprofundamento dos gêneros abordados  

SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DA ESCRITA POR MEIO DA PRÁTICA DE 

PRODUÇÃO DE TEXTO:  
Pronomes de tratamento e interrogativos  
Locução adverbial  
Verbos regulares e suas conjugações  
Oração: sujeito e predicado  
Abreviaturas e siglas  
Acentuação  
Pontuação  
Regularidades e irregularidades ortográficas: 
Sons do X  
S/Z finais  
Consoantes mudas  
Mais/Mas  
Terminações: ans, ens, ins, ons, uns  

REESCRITA COLETIVA E INDIVIDUAL  

REFACÇÃO DE TEXTO  
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6 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
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 Gêneros: bilhete, carta, mensagem instantânea, e-mail  verbete 

Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos  
Acentuação gráfica  
Sílaba tônica, acentuação: oxítonas e proparoxítonas  
Ortografia  
Linguagem verbal e não verbal  

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Gêneros: contos de fadas e contos maravilhosos  

Acentuação gráfica  
Ortografia  
Substantivos e suas flexões  
Artigo  
Acentuação de ditongos e hiatos  
Adjetivos e suas flexões  

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Gêneros: história em quadrinhos, tirinhas,cartum, charge  
Numeral  
Pronomes Interjeição  
Ortografia  
Onomatopeia  
Variedades linguísticas 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Gêneros:  poemas e fábulas  
Verbos:  
Noções de modo do verbo 
Ortografia 
Acentuação das paroxítonas  
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7 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
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e
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e
 Gêneros: narrativas de aventura e fantásticas , “causos”  

Verbos regulares  
Flexões verbais : Tempos do indicativo 
Linguagens conotativa e denotativa  
Ortografia 
 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Gêneros: biografia, autobiografia, diário,memória 

Advérbios  
Locução  adverbial  
Flexões verbais : Tempos do indicativo (cont.) 
Preposição  
Ortografia 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Gêneros: Poema, letras de música  
Tempos e modos verbais : subjuntivo 
Pontuação  
Concordância nominal 
Ortografia 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Gêneros: textos jornalísticos: notícia, reportagem,classificados, 

entrevistas,   
Discurso direto e indireto  
Frase, oração e período  
Sujeito e predicado: tipos  
Oração sem sujeito. 
Concordância verbal 
Ortografia 
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8 º ANO 

BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 

b
im

e
s
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e
 

Gêneros: Crônicas  
Sujeito (revisão)  
Verbo de ligação  
Predicativo do sujeito 
Transitividade verbal:  
Complementos verbais 
Ortografia 
 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Gêneros: Contos  

Complemento nominal  
Adjunto adnominal  
Adjunto adverbial  
Ortografia 
 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Gêneros: Texto dramático  
Vozes Verbais  
Aposto  
Vocativo  
Período simples e composto 
Ortografia 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Gêneros: poema, resumo 

 Conjunções coordenativas 
Orações coordenadas   
Ortografia 
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BIMESTRE CONTEÚDOS 

1
º 
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e
s
tr

e
 Gêneros: texto publicitário  

Conjunções subordinativas  
Período composto por subordinação (orações subordinadas substantivas)  
Estudo dos pronomes relativos  
Estrutura das palavras  
Colocação pronominal  
Ortografia 

2
º 

b
im

e
s
tr

e
 Gêneros: artigo de opinião  

Período composto por subordinação (orações subordinadas adverbiais)  
Regência verbal e nominal  
Ortografia 
 
 
 

3
º 

b
im

e
s
tr

e
 

Gêneros: contos e poemas  
Período composto por subordinação (orações subordinadas adjetivas)  
Pronomes relativos  
Figuras de linguagem  
Ortografia 

4
º 

b
im

e
s
tr

e
 Gêneros: textos dissertativos e argumentativos  

Orações reduzidas  
Processos de formação de palavras  
Estrutura das palavras  
Figuras de linguagem  
Ortografia 
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Matemática 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABALHO 

Coordenação: 

Suzana Maria Pereira dos Santos 

Integrantes: 

Aline Pereira Ramirez Barbosa 

Ana Carolina Franco dos Santos 

Carla Renata Rodrigues 

Cybelle Cristina Ferreira do Amaral 

Luciana Oliveira de Alvarenga 

Michelle Cristina Munhoz Di Flora Oliveira 

Parecerista: 

Profa. Dra. Marisa da Silva Dias 

Colaboração: 

Professores e professoras das Escolas Municipais de Bauru 

 

 

proposta curricular percorre uma trajetória democrática de 

participação dos docentes do sistema municipal de ensino 

desde o ano de 2015, com estudos em relação ao hall de conteúdos 

e a melhor organização do ensino matemático para cada etapa 

escolar do ensino fundamental, de tal modo que contemplem os 

eixos correlacionados entre si. Esta correlação entre estes 

conhecimentos permite ao professor intervir e mediar o processo de 

apropriação de maneira conectada estabelecendo as relações com 

o cotidiano do estudante. 
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Após esta organização e 

dando continuidade ao processo 

de avaliação do currículo 

implantado no sistema 

municipal, em 2012, o grupo de 

trabalho foi organizado e 

oferecido aos docentes do 

ensino fundamental 1 e 2, 

enquanto formação continuada, 

para momentos de estudos e 

reelaboração de texto 

introdutório, fundamentos 

teóricos e metodológicos e 

encaminhamentos didáticos que 

atendessem e estivessem em 

consonância com a  perspectiva 

histórico-cultural adotada pelo 

sistema. 

Os encontros foram 

realizados semanalmente para 

estudos de materiais teóricos 

que fornecessem subsídios aos 

professores participantes como 

produções científicas, capítulos 

de livros, dissertações e teses 

que abordassem a educação 

matemática sob o aporte teórico 

proposto que pudessem 

corroborar com a elaboração 

deste referencial. 

Após este momento de 

estudo individual e coletivo, os 

professores envolvidos iniciaram 

as produções organizando a 

proposta da seguinte maneira: 

fundamentação teórico-

metodológico; breve 

encaminhamento didático 

metodológico de cada eixo 

matemático, com algumas 

possibilidades didáticas 

organizadas a partir dos 

pressupostos da Atividade 

Orientadora de Ensino e por fim, 

processo avaliativo no ensino 

matemático sob a perspectiva 

histórico-cultural. 

A intenção inicial de todo 

esse processo de reelaboração 

deste referencial é oferecer ao 

professor pertencente ao 

sistema de ensino, ingressante 

ou não, um suporte teórico que 

contribua à sua formação 

profissional e consequentemente 

à sua pratica pedagógica, com 

uma linguagem acessível, 

didática e de fácil compreensão, 

sem perder sua essência 

teórica, permitindo-o refletir 

sobre a sua organização de 

ensino de maneira intencional, 

coerente a uma formação 

transformadora do sujeito. 

Fundamentado dentro da 

perspectiva histórico-cultural 

este referencial propõe a este 

educador a compreensão que o 
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conhecimento matemático é universal porque é um “produto 

histórico da totalidade da prática social humana” (MARSIGLIA, 

2011, p.28) e pode ser ofertado a todos independente do contexto 

social em que o aluno se insere.  Neste currículo, apresentam-se 

conteúdos que propiciam acesso àquilo que é decorrente de 

práticas sociais diversas, muitas vezes não vividas, não 

demandadas pela vida cotidiana possível de cada aluno, garante-se 

aqui, a universalidade do acesso a um determinado conhecimento 

de forma independente aos contextos sociais.  

Espera-se assim que ocorra a superação de concepções 

espontâneas para a construção de um saber elaborado, 

proporcionando que os educandos assumam os conhecimentos 

científicos se transformem em agentes de transformação. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A matemática constitui-se como uma disciplina fundamental na 

formação escolar do sujeito, haja vista a sua importância como 

disciplina obrigatória nos currículos escolares. O currículo comum 

do município de Bauru tem como fundamentação teórica a 

Perspectiva Histórico-Cultural, que compreende uma perspectiva 

crítica da produção do conhecimento, posicionando-se contra a 

fragmentação dos conceitos produzidos historicamente pela 

humanidade. 

Pautar-se em uma perspectiva Histórico-Cultural, requer 

entendimento de que o processo de produção do saber matemático 

foi elaborado pelo homem, na busca de transformar a natureza, 

resultado das necessidades do sujeito de compreender e atuar no 

seu mundo, constituindo- se como ser humano. Pensar em 

educação nesta perspectiva significa considerá-la como um 

processo de desenvolvimento humano, no qual os sujeitos se 

apropriam dos conhecimentos produzidos historicamente pela 

humanidade. Esta apropriação permite o desenvolvimento das 

novas gerações. 
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O homem não nasce dotado das aquisições históricas da 

humanidade. Resultando estas do desenvolvimento das 

gerações humanas, não são incorporadas nem nele, nem 

nas suas disposições naturais, mas no mundo que o rodeia, 

nas grandes obras da cultura humana. Só apropriando-se 

delas no decurso da sua vida ele adquiri propriedades e 

faculdades verdadeiramente humanas. Este processo 

coloca-o, por assim dizer, aos ombros das gerações 

anteriores e eleva-o muito acima do mundo animal 

(LEONTIEV, 1978, p.274). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros indícios do conhecimento matemático tinham 

ligação com uma experiência cotidiana, de satisfação de 

necessidades imediatas, relacionadas ao trabalho. Este 

desenvolvimento da matemática pelo homem refletiu suas 

necessidades históricas, no qual ao transformar a natureza em 

função destas, adquire novos conhecimentos, dando origem a 

novas respostas, tornando assim, a atividade do individuo mais 

complexa. 

A matemática, assim como as demais áreas do conhecimento 

humano, é produto de relações mais complexas. Neste sentido, o 

indivíduo deve ter assegurado o acesso a esse conhecimento e as 

situações educativas devem traduzir para os estudantes tais 

criações elaboradas pelo homem.  “O processo educativo é central 

à formação do homem em sua especificidade histórica, pois permite 

que não seja necessário reinventar o mundo a cada nova geração, 

permite que se conheça o estágio de desenvolvimento humano 

atual para que se possa superá-lo.” (MOURA, 2010, p. 27). 

Compreendendo que a matemática é um produto da 

necessidade humana e que se faz fundamental para integrar o 

indivíduo na cultura e promover seu desenvolvimento, podemos 

inferir que o entendimento da categoria dialética, que busca uma 

articulação entre o conceito histórico e sua essência, é 

extremamente importante. 
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Neste sentido, compreendemos o conhecimento matemático 

como produção humana, produzido por uma necessidade de 

organização  do homem para se relacionar com os demais, ou 

seja, viver em sociedade. Partindo deste princípio, a 

quantificação, as noções de medição e as relações espaciais 

adquirem um novo sentido em seu processo de ensino e 

aprendizagem, já que são parte da história da humanidade, 

parte da história da criança que vive em sociedade 

(MORAES, 2014, p.12). 
 

 

Assim, a matemática tem um significado real para o 

desenvolvimento do indivíduo, uma vez que ele aprende este 

conteúdo cultural para viver em seu grupo, resolver situações, 

entender seu entorno. A matemática é um dos instrumentos que 

pode capacitar o homem para satisfazer sua necessidade de 

“relacionar-se para resolver problemas, em que os conhecimentos 

produzidos a partir dos problemas colocados pela relação 

estabelecida entre os homens e com a natureza foram-se 

especificando em determinados tipos de linguagem que se 

classificaram como sendo matemática” (MOURA, 2007, p.48) 

Nesta perspectiva, Moura (2007) defende a matemática como 

uma linguagem específica, pois sua origem é social e comunicativa. 

Esta linguagem tem uma escrita simbólica própria e compõe-se 

como meio de comunicação, por registros orais, escritos e 

pictográficos, e como qualquer outra linguagem, apresenta vários 

níveis de complexidade juntamente com a compreensão dos 

interlocutores, “[...] a linguagem matemática se constitui enquanto 

um sistema simbólico de caráter formal, cuja elaboração é 

indissociável do processo de apropriação do conhecimento 

matemático” (SANTOS, 2009, p. 117). 

Assim sendo, a forma de utilizar esta linguagem pelos sujeitos 

está relacionada com o conhecimento que se tem desta ciência, 

“[...] aprender matemática significa aprender a observar a realidade 

matematicamente,   envolver   com   um   tipo   de   pensamento   e  
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linguagem matemática, 

utilizando-se de formas e 

significados que lhe são 

próprios.” (SANTOS, 2009, p. 

118). Destarte, o modo de 

interagir e produzir por meio da 

linguagem matemática depende 

da apropriação de seus 

conceitos, que tem dois 

aspectos, segundo Silva (2008, 

p.84), “[...] o de ser formativo do 

pensamento (pois é produto do 

pensamento), e o de ser 

operacional, produzir resultados 

imediatos e objetivos.” (SILVA, 

2008, p.84). 

É comum observarmos que a 

matemática ainda é vista como 

uma ciência onde o ensino e a 

aprendizagem se dão com 

ênfase no aspecto operacional, 

de forma memorística ou por 

repetição de longas listas de 

exercício de fixação, enfatizando 

o uso de regras, ou ainda, 

privilegiando o caráter utilitário 

deste conhecimento e não 

favorecendo o desenvolvimento 

de conceitos, talvez porque 

alguns professores ainda 

acreditem que a rapidez e as 

formas de resolução dos 

problemas sejam os principais 

objetivos a serem alcançados. 

 

 

Não é comum os alunos serem estimulados a desenvolver 

estratégias próprias para a resolução de problemas[...]. É 

fato que compreender as etapas de um algoritmo permitirá a 

organização do raciocínio, porém ter apenas este 

conhecimento pode levar o aluno a utilizar somente um 

método de resolução de modo automático, sem significado 

(SANTOS, 2016, p.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa prática mostra-se 

muitas vezes ineficaz, uma vez 

que a reprodução correta de 

fórmulas e regras pode não ter 

significado para o estudante, o 

que não promove mudança 

qualitativa no pensamento. 

Segundo Asbahr (2014) “quando 

a atividade de estudo não tem 

um sentido real, conectado aos 

motivos do próprio sujeito, a 

atividade torna-se formal, 

meramente reprodutiva”  (p. 

271a). 
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Para que aconteça a aprendizagem, é imprescindível a 

compreensão das relações existentes entre a formação de 

conceitos científicos e sua apropriação pelos estudantes.   É neste 

sentido que observamos que a  não valorização pela escola deste 

tipo de conhecimento, limita muitas vezes, o ensino aos 

conhecimentos empíricos. 

 

 

 

 

A relação entre a formação de conceitos cotidianos e 

científicos, na atividade humana, na sua generacidade, e sua 

apropriação pelos indivíduos se realiza pela mediação da 

sociedade. Na particularidade da apropriação do conceito 

científico, a apropriação é feita sobretudo pelo sistema de 

ensino (DIAS, 2007, p. 21). 
 

 

É função da escola, garantir que a riqueza do patrimônio cultural 

da humanidade se converta em patrimônio do sujeito e contribua 

para que os estudantes tenham uma aprendizagem que vá além 

destes procedimentos matemáticos que acabam por promover uma 

aprendizagem fragmentada. Para que aconteça a formação do 

conhecimento teórico no aluno e, desta forma, a escola cumpra sua 

função, os princípios didáticos que norteiam o ensino da matemática 

devem ser condizentes com esse propósito. 

Moura (2010) destaca que “o desafio que se apresenta ao 

professor relaciona-se com a organização do ensino, de modo que 

o processo educativo escolar se constitua como atividade para o 

aluno e para o professor”. (p.96). Neste sentido, a proposição de 

situações-problema é apresentada como uma possibilidade para o 

ensino da matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de um problema implica em sua compreensão, na 

criação de estratégias para solucioná-lo em sua execução e 

verificação de resultados. Além disso, para que seja  
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efetivamente promotor de desenvolvimento psíquico, o 

problema deve ter natureza teórica, criando condições para a 

generalização de conceitos.  Na  perspectiva de V. Davidov, 

o problema deve refletir uma relação matemática geral a 

partir da qual a criança possa compreender relações e tarefas 

particulares, partindo do geral em direção ao particular. 

Isso significa que, ao elaborar e propor uma situação 

problema, o professor deve ter em vista a apropriação, pela 

criança, de um procedimento geral de ação, que será válido 

para situações particulares diversas1. Também é importante 

garantir que a solução da situação problema permita 

diferenciar e destacar os aspectos essenciais do conteúdo 

dos aspectos secundários. O problema deve, assim, requerer 

da criança um processo de análise e ação investigativa por 

meio do qual ela possa se apropriar de um conceito teórico 

geral da matemática. (BAURU, 2016, p.211) 
 

 

Compreendendo que, 

 

 

Tomar o ensino na perspectiva de uma situação problema 

envolve assumir a educação como significativa, isto é, os 

objetivos serão relevantes para o conjunto de sujeitos no 

processo educacional. Assumir que os objetivos sejam 

relevantes passa a exigir que se escolham conteúdos que os 

traduzam na ação educativa e na criação de atividades que 

coloquem os sujeitos na perspectiva de aprender algo que os 

desenvolva tanto do ponto de vista psicológico como o da 

instrumentalização para resolver problemas onde aquele 

conteúdo específico se faz necessário (MOURA, 1996, p. 34). 

 

 

Várias relações entre diversos conceitos podem ser trazidas em 

uma única ação didática, e esta ação pode ser vivenciada nos 

diferentes anos escolares com distintos  graus de  sistematização,  
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abstração ou generalização, cada vez mais complexos. A 

elaboração da sequência de ensino-aprendizagem deve atender 

diferentes características dos estudantes, destarte vários recursos 

podem ser utilizados, entre eles jogos, situações de análise, 

calculadoras, tecnologias, músicas, filmes, dramatizações, 

respeitando a especificidade do conceito, assim é importante que o 

uso de tais recursos atenda os pressupostos referentes à 

perspectiva adotada, de tal forma que não sejam usados 

meramente como elementos de ilustração ou animação. 

Uma possibilidade de organização de ensino e aprendizagem 

proposta por Moura (2010) que favoreça o desenvolvimento do 

conhecimento científico é a Atividade Orientadora de Ensino (AOE), 

desenvolvida a partir dos pressupostos da teoria histórico-cultural e 

organizada com a estrutura da atividade proposta por Leontiev. A 

AOE tem como elementos estruturantes a intencionalidade do 

professor, como objetivo a constituição do pensamento teórico do 

sujeito, possibilitando a apropriação de conhecimentos socialmente 

construídos pela humanidade e transmitidos pelo homem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A AOE mantém a estrutura de atividade proposta por 

Leontiev, onde indica uma necessidade (apropriação da 

cultura), um motivo real (apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e 

propõem ações que considerem as condições objetivas da 

instituição escolar (MOURA, 2010, p. 96). 
 

 

Na AOE professor e aluno são sujeitos em atividade, de ensino e 

de estudo respectivamente. Constituindo-se portadores de 

conhecimentos, afetividades e valores, realizando ações que tem 

por objetivo um conhecimento de qualidade nova, num movimento 

dialético. Em sua estrutura, a “AOE visa centralmente a um 

problema de aprendizagem e não a um problema prático” (MOURA, 

2010, p.104). 
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Na AOE, como afirma Moura (2010), os sujeitos são mobilizados 

a partir do movimento de desenvolvimento da situação 

desencadeadora, de modo a possibilitar que o estudante se 

aproprie de uma forma de ação geral, que se tornará base de 

orientação em diferentes situações, como podemos ver em Moura 

(2010). 

 

 

[...] na AOE, as necessidades, os motivos, os objetivos, as 

ações e as operações do professor e do estudante se 

mobilizam inicialmente por meio da situação desencadeadora 

de aprendizagem. Esta é organizada pelo professor tomando-

se por base os seus objetivos de ensino (...) que se traduzem 

em conteúdos a serem apropriados pelos estudantes no 

espaço da aprendizagem. As ações do professor serão 

organizadas inicialmente visando colocar em movimento a 

construção da solução da situação desencadeadora de 

aprendizagem. Essas ações, por sua vez, ao serem 

desencadeadoras, considerarão as condições objetivas para 

o desenvolvimento da atividade: as condições materiais que 

permitem a escolha dos recursos metodológicos, os sujeitos 

cognoscentes, a complexidade do conteúdo em estudo e o 

contexto cultural que emoldura os sujeitos e permite as 

interações socioafetivas no desenvolvimento das ações que 

visam ao objetivo da atividade – a apropriação de um certo 

conteúdo e do modo geral de ação de aprendizagem (p.102-

103). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moura e Lanner de Moura (1998, p.12-14 apud MOURA, 2010) 

destacam também os jogos com intencionalidade pedagógica, 

“preserva o caráter do problema, neste sentido, devemos considerar 

a possibilidade do jogo colocar a criança diante de uma situação-

problema semelhante à vivenciada pelo homem ao lidar com 

conceitos matemáticos” [...] a situação emergente, “a 

problematização de situações emergentes do cotidiano possibilita à 
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prática pedagógica educativa oportunidade de colocar a criança 

diante da necessidade de vivenciar a solução de problemas 

significativos para ela.” [...] e a história virtual do conceito “porque 

coloca a criança diante de uma situação- problema semelhante 

àquela vivida pelo o homem (no sentido genérico).” 

Nessa perspectiva, define história virtual como: 

 

 

 

 

[...] uma narrativa que proporciona ao aluno envolver-se na 

solução  de um problema como se fosse parte de um coletivo 

que busca solucioná-lo, tendo como fim a satisfação de uma 

determinada necessidade, à semelhança do que pode ter 

acontecido em certo momento histórico da humanidade 

(MOURA, 2010, p.105). 
 

 

A solução de situações-problema na AOE, embasada na 

produção humana do conhecimento, deve ser constituída na 

coletividade, ou seja, a organização do ensino deve proporcionar 

vivências que exijam o compartilhamento de ações entre os alunos 

na resolução de situações que aparecem num determinado 

contexto, considerando que “para ser uma coletividade é preciso 

que haja um objetivo comum que una os sujeitos em busca de sua 

concretização” (MOURA, 2001, p. 156). 

Nesta perspectiva, a finalidade da AOE é organizar a atividade 

do aluno, de tal forma, que ele se conscientize do seu direito de 

apropriação do conhecimento desenvolvido pela humanidade. 

 

 

 

 

 

 

[...] numa AOE, são ações do professor em atividade de  

ensino: eleger e estudar os conceitos a serem apropriados 

pelos alunos; organizá-los e recriá-los para que possam ser 

apropriados; organizar o grupo de alunos, de modo que as 

ações individuais sejam providas de significado social e de 

sentido pessoal na divisão de trabalho coletivo; refletir sobre a 

eficiência das ações, se realmente conduziu aos resultados 

inicialmente idealizados (MOURA, 2001, p.102). 
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Assim, “a intencionalidade da 

atividade orientadora é mobilizar 

o aluno, orientando sua ações, 

para que ele desenvolva 

autonomia na apropriação e 

objetivação do conhecimento” 

(DIAS, 2007, p. 41). 

No que se refere ao ensino 

da matemática, a AOE surge 

como possibilidade de organizar 

o ensino, contribuindo para que 

os alunos tenham uma 

aprendizagem que vá além da 

memorização de procedimentos 

matemáticos e resolução de 

longas listas de exercícios. 

Essa área de conhecimento é 

composta por conceitos que 

representam a síntese da 

produção humana, a partir da 

necessidade de codificar, 

registrar e comunicar 

informações relacionadas ao 

movimento de controle de 

quantidades, espaço, grandezas 

e medidas, “possibilitando ao 

sujeito uma efetiva atuação 

diante das situações vividas em 

sua prática social, visto que os 

conceitos constituirão 

instrumentos para o 

pensamento.” 

(MORAES,VIGNOTO; 2013, p. 

119).  

Estes conceitos permitiram ao 

homem abandonar a 

representação objetal de 

quantidades e criar uma 

representação simbólica, onde a 

matemática passa a ser 

expressa por signos com 

significados. A criação de signos 

consolida-se como finalidade de 

transmissão de significados 

matemáticos por meio da 

apropriação de conceitos 

constituídos ao longo do 

processo de desenvolvimento da 

humanidade. 

A democratização do cálculo 

por meio de linguagem 

específica, a lógica do cálculo 

escrito decorrente da lógica do 

sistema numérico hindu-arábico, 

o cálculo via algoritmo 

estabelece o desenvolvimento 

de abstrações, ou seja, a forma 

mais desenvolvida de sistema 

numérico criado pelo gênero 

humano. Trata-se de um longo 

processo de desenvolvimento, 

onde o homem supera 

progressivamente a sua 

limitação corporal até então 

utilizada, e atinge um nível de 

abstração que possibilita, pelo 

domínio das técnicas de 

cálculos, um maior 

desenvolvimento da matemática. 

Compreender a matemática 

como linguagem, implica em 

repensar a organização de 
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ensino, de modo a possibilitar o 

desenvolvimento de conceitos, 

como um processo de 

apropriação de significados e 

formação de sentidos nos 

sujeitos. Assim, é necessária a 

superação da concepção de 

ensino de matemática com 

caráter utilitarista, com a 

intenção de mobilizarmos 

práticas pedagógicas que 

promovam o desenvolvimento 

psíquico, centradas na 

apropriação de conceitos. 

As diferentes formas de 

pensar no decorrer do tempo e 

em diversas civilizações 

desenvolveram os saberes que 

constituem conteúdos escolares 

imprescindíveis à tarefa escolar. 

Segundo Saviani (2003), são os 

chamados conteúdos clássicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “clássico” não se confunde com o tradicional e também não 

se opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao 

atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, 

como essencial. Pode, “pois, se constituir num critério útil 

para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico” 

(SAVIANI, 2003, p.13). 

 

 

Ao considerarmos o processo 

histórico-social de produção do 

conhecimento matemático como 

um momento específico do 

desenvolvimento do gênero 

humano pode-se inferir que os 

conhecimentos aí gerados se 

consolidam como clássicos ou 

fundamentais. Segundo Saviani 

(2003), entre eles estão a 

ampliação dos campos 

numéricos, a álgebra, a 

geometria, a trigonometria, a 

análise combinatória, enfim, os 

conteúdos matemáticos que 

compõem a grade curricular de 

Matemática nos anos escolares. 

Nesta perspectiva, é 

fundamental que se conheça os 

significados socioculturais e 

científicos das ideias 

matemáticas na abordagem dos 

conteúdos, uma vez que tal 

conhecimento possibilita ao 

professor compreender a função 

social      de      cada     conteúdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz Curricular 

 

846 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matemático, e desta forma ser o mediador entre o conhecimento 

historicamente produzido e sistematizado e o adquirido pelo 

estudante em situações que não envolvem a escola. Assim, é papel 

da escola e do professor, respectivamente a sistematização do 

conhecimento científico e transmissão e mediação deste 

conhecimento, possibilitando aos estudantes condições para 

apreensão dos conceitos matemáticos, de tal forma que possam 

assumir atitudes de agentes de transformação da sociedade. Assim, 

o fazer pedagógico é um ato intencional e planejado. 

No currículo comum, os conteúdos estão distribuídos em quatro 

eixos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas e Tratamento da Informação. Tal disposição obedece à 

uma lógica organizacional de modo a facilitar a distribuição destes 

nos bimestres, assim, o estudo de um determinado conteúdo deve 

acontecer de forma contextualizada, relacionando tanto o aspecto 

sócio-histórico de produção de conhecimento quanto nas relações 

com os demais conteúdos da matemática, quanto com outras áreas 

de conhecimento. 

 

[...] a separação em Blocos não implica a abordagem 

estanque de tais conteúdos, sendo imprescindível o 

professor possibilitar ao estudante a construção de um 

pensamento ‘global’ da Matemática, ou seja, que lhe permita 

estabelecer relações entre os diversos pensamentos 

matemáticos (aritmético, geométrico, métrico, estatístico, 

combinatório e probabilístico) a serem utilizadas nas 

diversas situações problemas abordadas. Além dos 

aspectos salientados, faz-se importante a utilização da 

lógica em espiral ao tratamento dos conteúdos matemáticos, 

ou seja, os conteúdos abordados no 1º Bimestre devem ser 

retomados e ampliados no 2º Bimestre, e assim 

sucessivamente. O fato de um conteúdo não ter sido citado 

no bimestre seguinte não significa que o mesmo não será 

abordado,   apenas    dar-se-á    ‘maior’  atenção  ao  “novo”  
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conteúdo [...] Vale ainda destacar, nesta perspectiva, que a 

separação/disposição dos conteúdos por bimestres obedece 

a uma lógica organizacional de modo a facilitar a distribuição, 

pelo professor, daquilo que será objeto de ensino no 

respectivo bimestre. No entanto, torna-se oportuno ressaltar 

que do ponto de vista da ‘lógica psicológica’ a construção dos 

conteúdos pelo estudante apresenta avanços e também 

certos ‘períodos’ de conflitos (dúvidas), sendo imprescindível 

a constante retomada dos mesmos por meio de situações 

problemas que ampliem as estratégias/procedimentos a 

serem construídas pelos estudantes (BAURU, 2012, p.231, 

grifo nosso). 
 

 

Diante do exposto, vale ressaltar que a proposta aqui 

apresentada pretende orientar a ação do professor no sentido de 

possibilitar aos estudantes condições para que se apropriem do 

conhecimento matemático. Neste sentido, os quadros de conteúdos 

apresentam uma possível distribuição dos conteúdos matemáticos, 

objetos de ensino durante os nove anos do Ensino Fundamental, 

ressaltando que os mesmos devem ser trabalhados gradativamente 

até o nono ano, num movimento espiral de superação por 

incorporação, de modo que os conceitos já trabalhados 

anteriormente sejam retomados, não apenas como repetição do 

que já foi estudado, mas como forma de ampliação de 

conhecimento. 

 

OBJETIVO GERAL DA ÁREA 

O ensino da matemática na educação fundamental dentro da 

perspectiva da psicologia histórico-cultural, pretende que o 

estudante compreenda a construção histórica dos conceitos 

matemáticos a partir de uma necessidade humana, apropriando-

se os seus significados, identificando os seus signos e formando 

os sentidos pessoais por meio da prática social. 
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EIXOS DA ÁREA DA MATEMÁTICA 

1 Números e Operações 

2 Grandezas e Medidas 

3 Espaço e Forma / Geometria 

4 Tratamento da Informação 

 

1 NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

Assim como as letras são elementos essenciais para a 

alfabetização, os números são essenciais para a matemática. Ifrah 

(1994, p. 79-95) em sua obra relata que a primeira máquina de 

calcular foram os dedos das mãos, nos dias atuais são as 

calculadoras e computadores, mas antes destas invenções, os 

povos das civilizações antigas utilizaram de recursos próprios para 

conseguirem contar o que necessitavam. Assim surgiram os 

numerais que  nada mais são do que símbolos criados pelos povos. 

Este sistema de numeração fora aperfeiçoado ao longo dos anos. 

As primeiras contagens surgiram há muitos milênios de anos em 

diferentes lugares e para diferentes ocasiões. Só sabemos que para 

cada fato que era necessário utilizar o recurso da contagem, uma 

nova regra surgia; tudo de acordo com a necessidade em contar 

seres e objetos, valendo-se de diversos recursos para realizar essa 

contagem e, posteriormente, conhecer o mundo. 

Objetiva-se que os trabalhos envolvendo números e operações 

possibilitem aos alunos compreender a construção histórica do 

número enquanto necessidade humana, a fim de saber como os 

homens controlavam seus objetos em um determinado momento 

como representamos e utilizamos os números nos dias atuais. 

Desta forma, quando a criança conta oralmente uma sequência 

numérica, não significa que ela reconhece os numerais, muito 

menos que sabe quantificar o número que acabara de dizer. 
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Segundo Moraes (2010): 

 

A proposta para o ensino de matemática defendida por Moura 

(2007), Lanner de Moura (2007), Araújo (2007), Moretti 

(2007), Dias (2007) e Moraes (2008), é contrária àquelas em 

que a criança, ao chegar à escola, é envolvida com exercícios 

repetitivos, tanto de contagem oral quanto de transcrição 

escrita dos numerais. Um exemplo destes exercícios 

rotineiros, propostos às crianças, é a escrita repetitiva dos 

numerais, ou mesmo o cantarolar de músicas que envolvem a 

contagem oral, por exemplo, a música intitulada “A galinha do  

vizinho”. Não queremos descaracterizar, totalmente, a 

importância de tais exercícios, apenas marcar os sérios 

limites dessa prática pedagógica para o desenvolvimento do 

pensamento numérico. É  claro que, para pensar 

numericamente, a criança precisa saber contar 

sequencialmente e que, para quantificar não pode contar um 

mesmo objeto duas vezes, bem como precisa dominar a 

escrita dos dez signos numéricos, mas o conceito de número 

envolve outros  conceitos que somente esse tipo de exercício 

ou outros parecidos  não dão conta. Tal forma de trabalhar 

com os números parte de situações artificiais e considera-se 

que a repetição leva a compreensão. Desta forma, o ensino 

de matemática precisa ancorar- se em atividades de ensino 

que propiciem aos alunos a apropriação do conceito. Para 

isso, é importante que as atividades propostas às crianças 

partam de situações-problema semelhantes às vividas pelo 

homem no processo de criação do conceito. (p. 9-10) 

 

 

Para que haja a internalização e apropriação deste 

conhecimento é necessário que a criança estabeleça algumas 

relações, entre elas a correspondência biunívoca, o acréscimo do 

número que o antecede e o decréscimo que o sucede; valor 

posicional e algumas implicações operatórias. 
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1 Sugestão de leitura: Dias, 
M.S., MORETTI, V.S. 

Números e operações: 
elementos lógicos-históricos 

para atividade de Ensino. 
Curitiba,: Ibipex, 2011(Série  

Matemática em Sala de 
Aula). 

 
 

2 Para saber mais, acesse: 
http://www2.fc.unesp.br/Bibl
iotecaVirtual/DetalhaDocum
entoAction.do?idDocumento

=835 

 

 

É importante ressaltar que a compreensão do sistema de 

numeração decimal, composto pelos símbolos 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 possibilita a representação de qualquer 

número, sendo que o uso do zero é fundamental para 

representar a coluna vazia no desenvolvimento das técnicas 

de cálculo e também na compreensão do valor posicional 

(CASCAVEL, 2008, p.370). 
 

 

Já, no trabalho com operações, não podemos deixar de trabalhar 

os agrupamentos, as trocas e as representações simbólicas dos 

números no Sistema de Numeração Decimal (SND), iniciando a 

construção do seu significado para depois formalizar as operações1. 

Importante nesta etapa a utilização do ábaco e material dourado, 

pois estes materiais ajudam e muito no trabalho com o valor 

posicional dos algarismos, na separação em ordens e classes, 

leitura, escrita e compreensão do SND. 

 

 

É importante ressaltar que não é o material manipulável que 

garante a apropriação do conhecimento, entretanto, este 

auxilia a abstração dos conceitos. Simultaneamente ao uso 

de material manipulável, o professor deve explorar o registro 

da situação-problema por meio da linguagem matemática. 

(CASCAVEL, 2008, p.371). 
 

 

Com base nos princípios da Atividade Orientadora de Ensino, 

SANTOS (2016)2, desenvolveu uma intervenção didática, intitulada 

“O ensino da divisão na atividade orientadora de ensino”, com o 

objetivo de favorecer a generalização do conceito de divisão, 

especificamente na apropriação dos modos gerais dessa operação 

que se materializa em algoritmos, para uma aprendizagem que 

permita, além de tal apropriação, o desenvolvimento do estudante 

de maneira a favorecer entrar em atividade de estudo.  
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As situações desencadeadoras de aprendizagem, como um 

dos elementos da Atividade Orientadora de Ensino, podem se 

consolidar em diferentes recursos metodológicos, com a 

proposição de colocar os estudantes diante de uma situação 

de aprendizagem, como os jogos, situação emergente e a 

história virtual. Assim, esta organização de ensino foi 

planejada envolvendo: uma história virtual do conceito, com 

o objetivo de envolver os estudantes e promover o 

desenvolvimento do conceito de divisão em partes iguais; 

situação emergente, visando problematizar a divisão por 

subtrações sucessivas em situação comum envolvendo a 

divisão dos estudantes em grupos; um jogo com propósito de 

evidenciar o resto de uma divisão entre dois números 

(SANTOS, 2016, p.57). 
 

 

Partindo do pressuposto do entendimento que o Sistema de 

Números e Operações surgem antes da escolarização formal 

através da verbalização de contagem, conceitos iniciais de 

equivalência, ordenação e transformações quantitativas, percebe-se 

que a base de construção do pensamento numérico está 

relacionada à quantificação. 

A partir de trabalhos envolvendo a quantificação o aluno irá 

identificar, comparar e ordenar números naturais, fracionários e 

decimais, interpretando o valor posicional dos algarismos; realizar 

cálculos numéricos diante de  diversos 

procedimentos tais como o cálculo mental, estimativas, 

calculadoras, algoritmos, fazendo uso de todo o seu conhecimento 

sobre o sistema de numeração decimal; conhecer as quatro 

operações aritméticas; resolver problemas, através da antecipação 

de soluções buscando procedimentos estratégicos adequados para 

sua resolução. 

Neste processo, o professor poderá utilizar diversos recursos e 

instrumentos didáticos entre eles os materiais manipulativos, desde 

que as atividades propostas por ele permitam a reflexão por meio 

de perguntas direcionadas   e pelo registro oral   ou    escrito    das  
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aprendizagens. A utilização de ábacos de pinos, cartas especiais, 

dados, fichas sobrepostas, calculadoras, jogo de boliche, jogos de 

argolas, palitos, dominós, jogos de percursos, jogos com 

intencionalidade pedagógica, entre outros, também permitem uma 

melhoria na aprendizagem, quando “enfatizamos que a forma como 

as atividades são propostas e as interações do aluno com o 

material é que permitem que, pela reflexão, ele se apoie na vivência 

para aprender” (SMOLE e DINIZ, 2012, p. 13). 

Nesse sentido, encontramos em Smole e Diniz apud Lèvy (2012, 

p. 12) 

 

 

[...] que a simulação desempenha um importante papel na 

tarefa de compreender e dar significado a uma ideia, 

correspondendo às  etapas da atividade intelectual anteriores 

à exposição racional, ou seja, anteriores à conscientização. 

Algumas dessas etapas são a imaginação, a bricolagem 

mental, as tentativas e os erros, que se revelam fundamentais 

no processo de aprendizagem da matemática. 

 

 

Desta forma, o ensino de números e operações vai além de 

conceitualizações e quantificações. As atividades numéricas e 

operacionais, podem inclusive relacionar com a leitura e a escrita, 

bem como com outros conteúdos matemáticos. 

No livro Educação matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: princípios e práticas pedagógicas, Moretti e Souza 

(2012, p. 178-188), apresentam a atividade “Uma viagem incrível” 

cujos objetivos são a exploração da sequência numérica e a 

lateralidade e o desenvolvimento de noções básicas de adição e 

subtração. A atividade explicita os conceitos envolvidos em cada 

etapa a ser realizada e possui diferentes estratégias de resolução. 

Todas as ações do professor devem ser norteadas pela 

intencionalidade pedagógica, além da retomada e análise coletiva 
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dos objetivos desenvolvidos, 

avançando nos conhecimentos 

de adição e subtração. 

A situação desencadeadora 

de aprendizagem é desenvolvida 

tendo como aporte os recursos 

teórico-metodológicos: uma 

história virtual - “Viagem 

incrível”; guia do tesouro e jogo 

“Somando e subtraindo em 

busca do tesouro”. A indicação 

desta atividade é para 

estudantes do 1º e 2º ano do 

ensino fundamental, podendo 

ser adaptada para os demais 

anos, alterando os desafios no 

guia do tesouro e na dinâmica 

da leitura. 

Inspirada no conto original 

“Viagens Incríveis” de Bag 

(2010), foi apresentada como a 

história virtual cujo objetivo era 

de fomentar nos estudantes a 

necessidade de realizar e 

solucionar problemas que 

envolvem adição e subtração de 

unidades. 

Nesta história, o narrador é 

um garoto que fica sozinho em 

uma ilha  após ter sido 

esquecido pelos colegas de 

excursão. Ao procurar a saída, 

encontra uma garrafa com pistas 

para encontrar um tesouro. 

Porém, é preciso que realize 

adições e subtrações para 

descobrir a quantidade 

necessária de passos para 

achar o tesouro. 

A dinâmica de trabalho 

proposta está organizada em: 1 - 

Leitura da história virtual (figura 

3) para os estudantes, 

esclarecendo o significado de 

palavras desconhecidas; 

discussão, favorecendo a 

conversa entre os estudantes 

sobre sua compreensão do 

texto, assim como suas 

hipóteses a respeito da situação 

apresentada. Neste sentido, 

poderá fazer perguntas para 

mediar a reflexão: “O que fariam 

se estivessem sozinhos em 

algum lugar? Quais soluções 

buscariam? Quais seriam suas 

estratégias de sobrevivência? 

Como seriam suas tentativas de 

voltar a um lugar conhecido?” 

(MORETTI, SOUZA; 2015, 

p.180); 2 - Apresentação do 

“Guia do tesouro”, que contém o 

problema desencadeador (figura 

4). Neste caso, o problema 

apresenta as operações de 

adição e subtração, mas para os 

outros anos, poderá apresentar 

multiplicações, divisões, frações, 

números decimais, etc. Para 

resolução do problema, os 

estudantes serão divididos em 

pequenos      grupos,      visando  
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desenvolver e socializar diferentes possibilidades para resolução do 

problema desencadeador. O professor deve favorecer a discussão 

acerca das  estratégias apresentadas, analisando as vantagens e 

desvantagens de cada uma e acordando sobre o resultado coletivo 

da situação problema; 3 – Jogo de percurso “Somando e subtraindo 

em busca do tesouro”. O jogo é composto por um tabuleiro (figura 

5), ambientado em uma ilha, contém um dado, seis peões, quinze 

cartas com problemas envolvendo adição e quinze cartas com 

problemas envolvendo subtração. O objetivo do jogo é a partir de 

adições e subtrações, atingir o final do percurso e alcançar o baú do 

tesouro. Cada jogador lança o dado e inicia quem tirar o maior 

número, poderão participar quatro a seis jogadores. O primeiro a 

jogar lança o dado e avança com o peão o número de casas 

indicado no dado. O sinal da casa do tabuleiro em que o peão 

parar, indica qual questão deverá ser respondida, adição ou 

subtração. O professor pode acompanhar as ações do grupo, 

estabelecendo mediações; 4 - Síntese ao final da atividade, 

explicitando os conceitos envolvidos em cada etapa, assim como as 

diferentes estratégias de resolução utilizadas, bem como sua 

limitação ou validade. Possibilitar a retomada dos objetivos e 

análise coletiva dos conceitos desenvolvidos, avançando na 

produção de conhecimento teórico sobre adição e subtração. 
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Figura  1:  História virtual. 

Fonte: MORETTI, SOUZA; 2015, 
p.179-180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Guia do tesouro.  

Fonte: MORETTI, SOUZA; 2015, 
p.181. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tabuleiro do jogo 
“Somando e subtraindo em busca 
do tesouro” 

Fonte: MORETTI, SOUZA; 2015, 
p.185. 
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Uma possibilidade para trabalhar álgebra no ensino fundamental 

2 é utilizando o Enigma de Diofante, como problema 

desencadeador. Antecedendo a resolução do enigma, apresentar a 

história virtual “As equações na antiguidade” (GUELLI, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Guelli, 2006 

 

 

 

 

 

 

Até aquela época, os matemáticos gregos preferiam estudar 

Geometria. Apenas Diofante se dedicou à Álgebra. A História não 

guardou muitos dados sobre a vida dele. Tudo que sabemos está 

numa dedicatória gravada em seu túmulo, com toda a certeza, 

escrita por Hipatia. 
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Caminhante! Aqui foram sepultados os restos de Diofante. E os números podem 

mostrar – oh, milagre – quão longa foi sua vida, cuja sexta parte constituiu sua 

formosa infância. E mais um duodécimo pedaço de sua vida havia transcorrido 

quando de pelos se cobriu o seu rosto. E a sétima parte de sua existência 

transcorreu em um matrimônio sem filhos. Passou-se um quinquênio mais e 

deixou-o muito feliz o nascimento do seu primeiro filho, que entregou à terra seu 

corpo, sua formosa vida, que durou somente a metade da de seu pai. E com 

profundo pesar desceu à sepultura, tendo sobrevivido apenas quatro anos ao 

descenso de seu filho. Diga-me: Quantos anos viveu Diofante quando lhe chegou 

a morte? 

 

O objetivo da atividade é oportunizar o desenvolvimento do 

conceito de equação (ideia de variável), construção de tabelas e 

interpretação de enigmas. Os estudantes deverão ser organizados 

em grupo e estimulados a resolver o problema desencadeador 

utilizando estratégias pessoais e em outra etapa, utilizando 

algoritmo convencional. O professor poderá mediar a atividade, 

orientando-os a construir tabelas e desenvolver os cálculos até 

encontrar o valor da incógnita. Poderão ser elaboradas questões 

norteadoras do tipo: Qual a idade de morte de Diofante? Com 

quantos anos ele foi pai? Com quantos anos casou-se? Com 

quantos anos seu filho faleceu? 

 

2 GRANDEZAS E MEDIDAS 

 

No decorrer da história da humanidade, o homem sob diferentes 

situações de atividade do seu cotidiano sempre esteve em contato 

com informações referentes à Grandezas e Medidas, e de acordo 

com a sua necessidade, ele foi criando mecanismos que buscasse 

atendê-la e meios para realizar a sua medição. 

Desde as civilizações mais antigas, o homem necessitou medir 

coisas e teve que buscar meios para realizar as medições. 

Inicialmente acreditava-se que este ato de medir era intuitivo e que 

se relacionava com a necessidade de se alimentar devido à 

substituição da sua atividade de caça  e da  coleta de  frutas   pela  
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domesticação de animais e o plantio, assim, sentiu falta de um 

controle de quantidades e de periodicidade. 

Para medir, inicialmente o homem utilizou partes do seu corpo 

como instrumentos: o comprimento do pé, da palma da mão, da 

passada, a largura  da mão, a grossura do dedo, etc. Entretanto, 

essas maneiras de medir não eram precisas e de um indivíduo para 

indivíduo, se diferenciavam, causando confusões e dificultando a 

comunicação. A partir do momento que o homem começou a viver 

em comunidade foi se tornando necessária a criação de maneiras 

de medir que possibilitaram a vida em sociedade e negócios justos 

entre todos e em qualquer lugar. Assim, começou a busca por 

padrões de medida nas civilizações. 

Para Caraça (2010, p.29-30), “medir consiste em comparar duas 

grandezas da mesma espécie – dois comprimentos, dois pesos, 

dois volumes, etc.” Sob esta perspectiva, este autor, ainda ressalta 

que “há no problema da medida, três fases e  três  aspectos  

distintos  –  escolha  da  unidade;  comparação  com  a  unidade; 

expressão do resultado dessa comparação por um número”. 

Bellemain e Lima (2000) procura esclarecer o que é grandeza e 

o que é medir uma grandeza, 

 

 

[...] chamamos grandeza tudo o que é susceptível de aumento 

e diminuição. A Matemática é a ciência das grandezas. 

Adotado este ponto de vista, tudo seria do domínio da 

Matemática, pois tudo é susceptível de aumento e diminuição; 

mas a Matemática trata apenas das grandezas mensuráveis. 

O gênio, a coragem e a bondade escapam, pela sua própria 

natureza, de qualquer procedimento exato de medição. Medir 

uma grandeza é compará-la com uma grandeza de mesma 

espécie tomada para unidade, é procurar quantas vezes ela 

contém essa unidade (p. 88). 
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Para tanto, as grandezas 

podem ser classificadas 

basicamente em dois tipos: as 

discretas e as contínuas. As 

grandezas discretas são aquelas 

que se pode realizar por meio da 

contagem, a partir de objetos a 

serem quantificados, ou seja, 

são passiveis de serem 

contadas, como pedras, 

sementes, palitos, tampinhas, 

etc. Já as grandezas contínuas, 

nos apresentam como 

necessárias a serem medidas, 

como a distância de um ponto a 

outro, a largura e o comprimento 

de uma sala. Nesse sentido, as 

grandezas contínuas são 

aquelas as quais medimos. 

Segundo Catalani (2002, p. 

86) tais grandezas estão 

diretamente relacionadas, tendo 

em vista que “diante da 

necessidade de quantificar 

aspectos contínuos dos objetos, 

a humanidade reelaborou o 

princípio da relação biunívoca, 

criando a unidade de medida à 

semelhança das unidades 

naturalmente separadas. Sendo 

assim, a nova unidade – 

artificialmente criada – permitiu o 

restabelecimento da relação 

biunívoca, agora para relação 

dos conjuntos dos números 

naturais, é reutilizada nos 

contextos de medição”.  

Com o desenvolvimento do 

homem, as suas relações 

sociais de comunicação e de 

comercialização foram ficando 

cada vez mais complexas,assim 

como as suas necessidades, 

dessa forma, sua relação com o 

conceito de medição foi se 

expandindo para as diferentes 

situações do cotidiano como: de 

periodicidade (medidas de 

tempo), de valorização (sistema 

monetário), de peso (medida de 

massa), de área e perímetro 

(medida de superfície), tamanho, 

altura e distância (medida de 

comprimento), de percepção 

total e gustativa (medida de 

temperatura) e por fim, as 

questões de volume e 

capacidade visando 

compreender o que se refere ao 

espaço ocupado por um corpo 

(medida de volume) e não a 

quantidade que esse corpo 

ocupa (medida de capacidade). 

Nestas mesmas situações do 

dia-a-dia, o homem se depara 

com questões que são voltadas 

à grandeza angular (medição de 

ângulos),  pois  a  mesma   está  
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presente na abertura de uma tesoura, de um prendedor de roupa, 

no par dos ponteiros de um relógio, nos “cantos” de uma folha ou 

paredes, etc. Enquanto que no âmbito escolar, os alunos começam 

a entrar em contato com a noção de ângulos ao manipularem 

objetos geométricos como triângulos, quadriláteros ou outros 

polígonos.Lanner de Moura (1995, p.43) lembra que: 

 

 

É nas relações do dia-a-dia que a medida aparece 
impregnada dos significados culturais das relações humanas 
que representa e comunica, assim como: a beleza na arte e 
arquitetura, o equilíbrio na engenharia, a comunicação de 
fenômenos sociais nas estatísticas e outras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abordagem sistematizada com as grandezas de comprimento, 

capacidade, volume, tempo, temperatura, valor monetário, ângulo, 

massa, área e perímetro no contexto escolar precisa ser trabalhada 

dentro de um processo de ensino–aprendizagem espiralado a qual 

a construção de cada uma percorra a sua contextualização histórica 

da necessidade de medir estas grandezas até a necessidade social 

de padronização das unidades de medida. 

Nesse sentido, o professor enquanto mediador do processo 

ensino- aprendizagem pode encontrar no eixo de grandezas e 

medidas um campo rico de aplicação da Matemática às práticas 

sociais, resgatando e valorizando os conhecimentos que a criança 

traz da sua vivência, enriquecê-los com outras situações de 

aprendizagem e conduzir tal processo de maneira progressiva 

destes conhecimentos sistematizados. 

Assim, Giardinetto (2010, p.763) destaca 

 

[...] a importância da apropriação dos conhecimentos 
científicos e das demais objetivações para-si está em ser 
instrumento para cada indivíduo ter uma reflexão sobre os 
fenômenos que povoam sua vida cotidiana para além da mera 
opinião ou experiência de vida. 
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Dessa forma, as grandezas e medidas torna-se um objeto de 

estudo que está diretamente ligada às práticas sociais e presente 

nas atividades humanas das mais variadas culturas e sem dúvida 

de que este conteúdo favorece o diálogo entre as demais áreas do 

conhecimento que envolvam uma comparação, uma medição ou 

uma estimativa de medida relativa a alguma grandeza mencionada 

anteriormente ou outras mais complexas como velocidade, energia, 

densidade, intensidade do som entre outras no  decorrer da sua 

formação. 

Diante destas questões, o professor assume um papel relevante 

ao mediar o processo de aprendizagem do estudante, resgatando e 

valorizando os conhecimentos trazidos de sua vivência extraescolar, 

enriquecendo com outras experiências e conduzindo o processo 

sistematizado de apropriação destes novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais.... 
 
O metro foi estabelecido, inicialmente, igual a um décimo milionésimo da distância 
entre o Pólo Norte e o Equador, sobre um meridiano, mas os instrumentos de 
precisão do século XVIII imperfeitos em comparação aos de hoje e, de alguma 
maneira, foi cometido um erro na medida. Quando descoberto esse erro, o 
comprimento do metro já estava tão difundido que permaneceu sem correção. 
(BENDICK, 1965, p. 132-133) Com a finalidade de tornar a unidade oficial mais 
precisa ficou definido a partir de 1983, na Conferência Geral de Pesos e Medidas 
que o metro passaria a ser o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo 
durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de um segundo. 
 

 

Comparar Grandezas  

 

No contexto escolar, os conceitos de grandezas mais comuns 

são apropriados pelos estudantes por meio de experiências 

concretas de comparação e medição.   É no processo de 

comparação que se busca estabelecer uma relação entre as 

grandezas: maior, menor e igual, tornando-as significativas na 

aprendizagem inicial destes conceitos, como por exemplo: A área 

da quadra da escola é maior do que a área da sala de aula, José é 

mais alto que o João, etc. 
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Lima e Bellemain (2010, p.175-176) destacam que, “é possível 

desenvolver inúmeras atividades de comparação de grandezas, 

sem medição [...] e podem ser trabalhadas com materiais concretos 

de vários tipos”.  

Neste sentido, estas situações de aprendizagem podem 

desempenhar um papel relevante na apropriação dos conceitos no 

eixo de grandezas e medidas. Explorar situações envolvendo 

movimentos e deslocamentos, tomando como referência o próprio 

corpo, é uma possibilidade. 

 

 

Brincadeiras referentes à construção de itinerários ou mapas 

podem ser propostas explorando noções como 

acima/abaixo, à frente/atrás/ao lado, perto/longe, 

esquerda/direita e movimentos com girar, andar uma 

quantidade de passos em determinada direção, pular, etc. 

(MORETTI, SOUZA; 2015, p.180). 
 

 

Medir Grandezas 

 

Diante das atividades humanas, precisamos quase sempre medir 

grandezas, a qual este processo torna-se complexo tendo em vista 

que a escolha de uma unidade de medida e o uso de 

procedimentos quase sempre está atrelado ao uso de instrumentos 

como régua, balança, relógios, recipientes graduados entre outros e 

no decorrer desse processo atribui-se um número à grandeza que 

se torna a medida a partir de uma unidade escolhida. 

 

Estimar Grandezas 

 

Deparar-se em muitas situações de estimação de grandezas e 

nem ao menos perceber tal ação, contribui para a familiarização das 

unidades padronizadas, oportunizando uma escolha para a unidade 

mais adequada a uma determinada medição. 
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Sob este aspecto, a escola 

pode oferecer várias estratégias 

sistematizadas e intencionais 

que podem ser usadas para 

desenvolver a noção de medidas 

estimadas, associando unidades 

padronizadas a objetos ou 

fenômenos familiares às 

crianças, de modo que as 

“medições mentais” possam ser 

realizadas como, por exemplo, 

na medida de uma determinada 

massa, deve- se recorrer ao 

quilo ou gramas. 

Por estar tão presente na vida 

cotidiana, o eixo de grandezas e 

medidas, possibilita ao 

professor3 oportunidades de 

desafiar seus alunos, refletir com 

eles, intervir de modo pontual, 

mediando o processo de 

aprendizagem, a fim de terem 

condições de encontrarem 

soluções para as questões que 

enfrentam na vida diária. 

Nesse sentido, o aprendizado 

dos conhecimentos matemáticos 

relativos a este eixo envolve 

atividades que incluam a 

comparação e a ordenação de 

grandezas, bem como, a sua 

composição e decomposição, 

tornando-se um facilitador para a 

apropriação do conceito de 

grandeza. 

Moretti (2015) apud 

Lorenzato (2009) destaca que a 

criança precisa desenvolver o 

senso de medida relacionada às 

grandezas a partir das noções 

como: mais perto, mais longe, 

mais leve, mais pesado, mais 

quente, mais frio, etc, presentes 

nos anos iniciais da sua vida 

social e escolar. Situações que 

explorem tais noções 

favorecendo o desenvolvimento 

da ideia de comparação, 

utilizando as estratégias de 

percepção visual, a estimativa e 

a comparação direta para fazer 

as medições. 

Para tais atividades4, 

professores e estudantes podem 

usar recursos didáticos variados 

de origem natural ou 

manufaturados como gravetos, 

pedras, água, areia, borracha, 

lápis, bola, corda, tesoura, 

tampinhas, palitos, etc. com o 

intuito de analisarem quais 

grandezas podem ser 

encontradas em cada objeto 

apresentados. 

A partir deste momento, o 

trabalho com as grandezas 

passa a ter um novo significado, 

isto é, as medidas quantificam 

as grandezas do mundo ao 

nosso redor, sendo importantes 

na interpretação do mesmo, 

além de ampliar as  

 

3 Para saber mais: 
 

CUNHA, M. R. K. et al. 
Estudo das elaborações dos 
professores sobre o conceito 
de medida em atividades de 
ensino. 2008. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaa
dia.pr.gov.br/modules/mydow
nloads_01/single. 
php?cid=64&lid=2954>. 
Acesso em: 24 abr. 2016. 
 

AMARAL, C.C.F.  
Indissociabilidade entre teoria 
e prática: conceito de 
medição sob a perspectiva 
histórico-cultural. IN: XII 
Encontro Nacional de 
Educação Matemática. 2016, 
São Paulo. Anais. SP, 2016. 
Disponível em: 
<http://sbempe.cpanel0179.h
ospedagemdesites.ws/enem2
016/anais/pdf/6291_3160_ID.
pdf>. Acesso em: 16 set 
.2016. 
 

DE MOURA, A. R. L. A 
medida e a criança pre-
escolar. 1995. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.u
nicamp.br/document/?code=v
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24 abr. 2016.  
 

MACHADO, N. J. Medindo 
comprimentos. Coleção 
Vivendo a Matemática. São 
Paulo: Editora Scipione, 
2000.  
 

4 DIAS, M. S. Formação da 
imagem conceitual da reta 
real: um estudo do 
desenvolvimento do conceito 
na perpectiva lógico-histórica. 
2007. Tese (Doutorado em 
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Educação, Universidade de 
São Paulo, 2007. Disponível 
em 
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Acesso em: 18 set. 2015. 
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possibilidades de integração com as outras áreas do conhecimento 

como Ciências Naturais e Sociais. Assim, compreender a noção de 

unidade, de estimativa e o uso dos diversos instrumentos de 

medição das distintas grandezas contínuas, tornam-se 

fundamentais para a efetivação dos trabalhos que abordam as 

relações entre as unidades, os sistemas de medidas e a noção de 

aproximação, como por exemplo, os números decimais. 

O professor, enquanto mediador pode utilizar variados recursos e 

instrumentos didáticos entre eles os materiais manipulativos, tendo 

em vista que a sua mediação e suas intervenções estejam 

planejadas e estruturadas a partir de uma situação desencadeadora 

de aprendizagem, possibilitando a reflexão por meio de 

intervenções pontuais e pelo registro oral ou escrito das 

aprendizagens. Para o ensino da grandeza de comprimento, é 

possível utilizar e/ou apresentar: materiais não específicos, como 

cordas, fios, lãs, barras de madeira, fichas de papelão fita métrica, 

fita métrica de alfaiate, trena retrátil, metro articulado, réguas, 

teodolitos didático (instrumento que calcula distância extrapolando 

médias angulares), o podômetro (instrumento em forma de  relógio 

de pulso que serve para contar o número de passos dados pelas 

pessoas que o utiliza), clinômetro (que permite medir a altura de 

objetos distantes), conjuntos de carpintaria, roda métrica (medidor 

sonoro para medir longas distâncias), metro articulado, entre outros. 

Para as grandezas de massa e capacidade, as balanças de 

agulhas, de pratos, digitais, eletrônicas e as colheres medida de 

diferentes capacidades normalmente usadas na cozinha, os 

dosadores graduados, recipientes graduados de diversas formas e 

alturas, são as ferramentas fundamentais para o desenvolvimento 

de atividades que envolvem tais grandezas porque permitem o 

estudante ultrapassar as sensações desenvolvidas nos anos iniciais 

de mais pesado, mais leve, mais cheio, mais vazio, passando a 

quantificar esta massa por meio das medidas decimais e suas 

conversões dos múltiplos e seus submúltiplos. 

Uma proposta de atividade bastante comum no ensino de 

grandezas e medidas é o uso de receitas culinárias. Como 

exemplifica Moretti (2015) 
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[...] tomando como situação desencadeadora a receita, os  

professores estabelecerem mediações com o objetivo de tornar 

explícito para as crianças o conceito de medição (a 

diferenciação entre grandezas discretas e contínuas, a 

necessidade da criação de unidade, a comparação entre a 

unidade e a grandeza a ser medida, a quantificação dessa 

comparação), então esse processo pode tornar- se consciente 

para a criança e possibilitar a apropriação do conhecimento 

científico (p. 24). 
 

 

Em relação à medida de tempo, as ampulhetas, relógios digitais, 

analógicos e solares, cronômetros e calendários são instrumentos 

que podem ser utilizados a partir de situações reais de uso, com as 

unidades habituais na vida diária, inicialmente com o ano, mês, 

semana, dia, hora, minuto e segundo e progressivamente, outras 

unidades derivadas e maiores ou menores dos que as já conhecidas 

como século, lustro etc.). 

 

  

Figuras 7 e 8: Trabalhando calendários individuais, coletivos e legendas. Fonte: Professoras 

dos 1º anos das EMEFs Alzira Cardoso e Prof. Geraldo Arone. 
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5 Para saber mais: 
 

Matemática: grandezas e 
medidas. Disponível em: 

<http://novaescola.org.br/fu
ndamental-1/indice-

fundamental-
1.shtml?ensino-

fundamental-
1.matematica.grandezas-e-

medidas>. Acesso em: 18 
ago. 2016. 

 
De onde vem o dia e a noite 

– KiKa. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/
watch?v=Nux_3PVdo9U>. 
Acesso em: 18 ago. 2016. 

 
Inmetro – O tempo todo 

com você. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/

watch?v=z7PtZk4PSbs>. 
Acesso em: 18 ago. 2016.  

 
História do comprimento. 

Disponível em: 
<https://www.youtube.com/

watch?v=vczJlHE4GuY>. 
Acesso em: 18 ago. 2016. 

 
O calendário. Disponível 

em: 
<https://www.youtube.com/
watch?v=1BP9dzyHTZs>. 
Acesso em: 18 ago. 2016. 

 

Por fim, outra grandeza adequada para o ensino aos anos finais 

do Ensino Fundamental II muito presente no cotidiano da atualidade 

é a capacidade de armazenamento da informação. A medida de 

armazenamento da informação auditiva, escrita ou visual apresenta-

se em distintos dispositivos periféricos como o CD, DVD, pendrives, 

HD externos, etc. Para expressar a medição desta grandeza, usa-se 

as unidades reconhecidas universalmente como bytes, kilobytes, 

megabytes, gigabytes, etc. Para tanto, o conhecimento prévio dos 

números decimais se faz necessário já que as capacidades das 

informações são expressas dessa forma. 

Dessa forma, as orientações acima são apenas 

encaminhamentos didáticos5 possíveis de serem desenvolvidos em 

sala de aula e que poderão desempenhar um papel relevante na 

apropriação dos conceitos matemáticos no eixo de grandezas e 

medidas, diretamente ligadas às práticas sociais do aluno em 

desenvolvimento. 

Assim, o ensino deste eixo tem como finalidade principal, 

contribuir para a formação do pensamento teórico destes 

conhecimentos por meio de um movimento espiralado e complexo a 

cada ano de escolarização desde a Educação Infantil até os anos 

finais do Ensino Fundamental, promovendo situações de 

aprendizagem em que a compreensão do conceito de medição, a 

princípio pelas as unidades de medidas não convencionais 

percorrendo a trajetória histórica da necessidade da padronização 

das unidades de medidas, bem como, o processo de medição de 

diferentes grandezas e as características de cada instrumento 

criado pelo homem no decorrer da história. 

 

 

Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão 

presentes em quase todas as atividades realizadas. Desse 

modo, desempenham um papel importante no currículo, pois 

mostram claramente ao educando a utilidade do 

conhecimento matemático no cotidiano (BRASIL, 1997, p. 39-

40). 
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Sob esta perspectiva, o objetivo deste bloco para decorrer do 

Ensino Fundamental é: Elaborar estratégias para medir as 

grandezas presentes no contexto social, utilizando inicialmente 

unidades não padronizadas e seus variados modos de registro; 

Compreender o processo de medição, legitimando e constatando 

suas hipóteses; Reconhecer, selecionar e utilizar instrumentos de 

medida apropriados à cada grandeza (tempo, comprimento, massa, 

capacidade, temperatura,ângulo, volume, área, armazenamento de 

informação), com compreensão do processo de medição e das 

características do instrumento mais apropriado que atenda a 

necessidade do contexto temporal em que o sujeito está  

 

ESPAÇO E FORMA / GEOMETRIA 

 

Neste eixo, destacam-se os conteúdos Espaço, Forma e 

Geometria. Partindo das observações espaciais e suas relações 

compreende-se que as propriedades geométricas estão presentes 

no mundo ao nosso redor. 

Trata-se de um saber de importância histórica, que como todo 

saber humano, nasce e se desenvolve em um processo de 

interação com o contexto social. As grandes civilizações antigas; 

chinesa, hindu, mesopotâmica, egípcia, entre outras foram 

responsáveis por desenvolver e elaborar muitas  informações de 

natureza geométrica para a resolução de necessidades práticas. 

Tais fatores os levaram ao entendimento, e apropriação de 

conceitos relativos   a   figuras   planas   e   espaciais;   relações   

entre   as     grandezas geométricas; cálculos de perímetros, áreas 

e volumes, objetivando atender as necessidades socioeconômicas 

de cada época e lugar. 

Em nossas vidas, tal saber historicamente construído inicia-se de 

forma natural quando passamos a interagir e reconhecer o mundo a 

nossa volta. Assim, ao chegar à escola, os estudantes já possuem 

conhecimentos sobre   o   conteúdo  e  estas  experiências prévias  
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6 Para saber mais: 
 
PIRES, C. M. C; CURI, E.; 
CAMPOS, T. M. M. Espaço 
e forma: a construção de 
noções geométricas pelas 
crianças de quatro séries 
iniciais do Ensino 
Fundamental. São Paulo: 
PROEM, 2000 
 
ALMOULD, S. A.; 
MANRIQUE, A. L.; SILVA, 
M. J. F.; CAMPOS, T. M. M. 
A geometria no ensino 
fundamental: reflexões 
sobre uma experiência de 
formação envolvendo  
professores e alunos. 
Revista Brasileira de 
Educação, n. 27, 
set/out/nov/dez. 2004.  
 
SILVA, B. A. C.; BARBOSA, 
A. P .R. Ensino de 
geometria para os anos 
iniciais do ensino 
fundamental: possibilidades 
didáticas. In.: XII Encontro 
Nacional de Educação 
Matemática.2016, São 

Paulo. Anais…SP, 2016. 
Disponível em: 
<http://sbempe.cpanel0179.
hospedagemdesites.ws/ene
m2016/anais/pdf/6612_424
8_ID.pdf>. Acesso em: 16 
set. 2016. 

 

devem servir como elementos 

de referências para o professor 

organizar suas atividades, 

contribuindo para que, aos 

poucos, os alunos adquiram os 

conceitos matemáticos 

elaborados (FONSECA et. al., 

2002).Objetiva-se que ao 

receber os conhecimentos 

formais os alunos compreendam 

o espaço que vivem, 

reconheçam-se neste espaço  e 

o analise percebendo os objetos, 

suas posições e as relações 

métricas presentes valendo-se 

de diferentes linguagens para 

comunicar o conhecimento dos 

elementos geométricos.Citando 

Leontiev (1978, p. 267) entende-

se que “[...] cada indivíduo 

aprende a ser um homem. O 

que a natureza lhe dá quando 

nasce não lhe basta para viver 

em sociedade. É-lhe, ainda, 

preciso adquirir o que foi 

alcançado no decurso do 

desenvolvimento histórico da 

sociedade humana”. Desta 

maneira, a formação do aluno 

necessita da mediatização da 

escola para garantir aquilo que 

foi historicamente acumulado. 

Assim, é posto ao professor 

como mediador das relações 

entre os saberes formais e 

informais, garantir que os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem deste eixo 

favoreçam a aprendizagem dos 

conteúdos geométricos que se 

relacionam a observação do 

espaço, formas geométricas 

bidimensionais, tridimensionais, 

atributos definidores, leitura de 

mapas, simetria, 

proporcionalidade, planificação, 

polígonos, poliedros, área, 

perímetro e suas partes, reta, 

semirreta, circunferência, 

ângulos, volume, teoremas, 

entre outros. 

Visando nortear o processo 

de ensino6, posteriormente 

apresentam-se algumas 

orientações didáticas, cientes 

que não as esgotamos neste 

documento, tendo em vista a 

diversidade pedagógica e 

didática que compõem o grupo 

escolar do presente sistema de 

ensino. Frisa-se que as ações 

ganham sentido, desde que 

promovidas com 

intencionalidades, ampliando e 

promovendo a apropriação dos 

conhecimentos científicos tendo 

o desenvolvimento humano 

como meta. 
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De posse do entendimento 

que a Geometria está presente 

desde a fase inicial da vida de 

um sujeito através de suas 

primeiras observações e 

contatos exploratórios, percebe-

se que a base de construção do 

pensamento  geométrico está 

relacionada ao desenvolvimento 

da percepção espacial. 

Nos trabalhos envolvendo a 

percepção espacial é importante 

iniciar o ensino possibilitando 

que o aluno utilize seu corpo 

como referência de localização e 

deslocamento, estabeleça 

pontos de referências e tenha 

condições de posicionar-se e 

deslocar-se no espaço, 

percebendo semelhanças e 

diferenças entre objetos, e 

identificando formas 

bidimensionais e tridimensionais 

presentes nas manifestações 

culturais e artísticas. 

Neste processo, professor e 

aluno poderão utilizar diversos 

recursos e instrumentos 

didáticos entre eles: réguas, 

compasso, transferidor, 

esquadro, sólidos geométricos, 

quebra-cabeça chinês, 

geoplano, mapas, malhas, 

massa de modelar, além de 

softwares (Geogebra, Cabri, 

Logo etc.), jogos com 

intencionalidade pedagógica 

entre outros. 

Sendo assim, o ensino de 

geometria vai além de 

conceituar formas, reconhecer 

atributos e planificar sólidos. As 

atividades geométricas, podem 

inclusive relacionar com a arte, a 

geografia, a leitura e a escrita 

bem como com outros 

conteúdos matemáticos. 

A geometria vai muito além 

das figuras e das formas, ela 

está relacionada ao 

desenvolvimento e controle do 

próprio corpo da criança, à 

percepção do espaço que rodeia 

e ao desenvolvimento do 

conhecimento espacial. Vivemos 

inseridos em contexto social 

repleto de informações de 

natureza geométrica que, em 

sua maioria, são geradas e 

percebidas quando exploramos 

o espaço. Desta forma, é 

importante que nas séries 

iniciais a criança seja estimulada 

a conhecer o espaço de acordo 

com as explorações corporais 

que ela faz. 
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Figuras 9,10 e 11: Contorno do corpo da criança. Fonte: EMEF Nacilda de Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade, denominada “Mapa do corpo”, o professor 

juntamente com os alunos desenha o contorno do corpo das 

crianças em papel manilha grande, recorta esses contornos e 

completa o desenho, colocando boca, olhos, orelhas etc. Feito isso, 

o professor pode propor questões sobre qual parte do corpo fica 

acima da boca, quais partes do corpo ficam abaixo dos joelhos, 

acima da cintura, explorar a lateralidade, etc. Poderá também 

solicitar que organizem os mapas do corpo por ordem de tamanho. 

 

 

[...] em um primeiro momento, a criança conhece o espaço 

sobretudo através do movimento, as noções como 

proximidade, separação,  vizinhança, continuidade, 

organizam-se em relação de pares de oposição 

(parecido/diferente, parte/todo, dentro/fora, 

pequeno/grande) de acordo com as explorações corporais 

que ela faz. (Smole et. al, 2007, p.25) 
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Esse vocabulário aprendido através das relações e observações 

do próprio corpo possibilitará a criança utilizar tais nomenclaturas 

em atividades que explorem localizações e deslocamentos 

espaciais. Desta forma, os conteúdos devem explorar a percepção 

espacial, insistindo na interpretação desse espaço e na 

representação de posição e movimentação nele. Logo, as 

observações devem ter a intencionalidade de estimular a 

pensamento geométrico propondo que ao observar as figuras 

espaciais presentes na natureza e construções do homem, 

identifiquem e relacionem os elementos geométricos presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12,13 e 14: Crianças observando 

o espaço e realizando anotações sobre as 

formas espaciais. Fonte: EMEF Nacilda 

de Campos 
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6 Para saber mais, seguem 
algumas sugestões de 
recursos didáticos: 

MACHADO, N.J. Os 

poliedros de Platão e os 

dedos da mão. São Paulo: 
Editora Scipione, 8ª. 
Edição. (Coleção Vivendo a 
Matemática), 2000. 

MACHADO, N.J. 

Polígonos, centopeias e 

outros bichos.São Paulo: 
Editora Scipione, 9ª. 

Edição. (Coleção Vivendo a 
Matemática), 2000. 

IACOCCA, L. e M. 

Clact...Clact...Clact..São 
Paulo, Abril, 2009. 

 

 

Ao desenvolver e compreender as abstrações geométricas, os 

alunos maiores estabeleceram essa teoria no contexto de um 

sistema axiomático. Nesse sentido, as atividades devem possibilitar 

o desenvolvimento da inter- relação, definições, teoremas, 

demonstrações e distinções. 

As atividades abaixo exploram o conteúdo de simetria para o 

segundo ciclo do ensino fundamental, e tem por objetivo 

proporcionar que os alunos identifiquem formas simétricas e 

assimétricas e as construa. Para contextualizar o conteúdo7 o 

professor pode propora leitura do texto, elaborado por Gonçalves 

(2012, p.103.): 

 

Um rei muito estranho 

Era uma vez, muito tempo atrás, em um reino distante, um rei 

muito exigente. Por onde passava ele exigia que dos dois lados 

do caminho estivessem as mesmas coisas nas mesmas 

posições. O que ele via de um lado do caminho, devia ser 

exatamente o mesmo do outro lado.Se de um lado de seu 

caminho havia uma árvore, do outro lado devia haver uma 

árvore igual, para que ele pudesse ver as duas como imagens 

no espelho. Agora que você conhece essa história, siga as 

orientações de  seu professor para criar caminhos para o rei 

percorrer, organizando de cada lado as peças do mosaico. 

Vamos lá! 

 

Neste momento, o professor deve proporcionar momentos para 

os alunos elaborarem suas estratégias para resolução do problema, 

compartilhar os resultados obtidos, refletindo sobre as diferentes 

estratégias identificando falhas e acertos do conteúdo. Ao final, 

devem demonstrar entendimento sobre conceitos de simetria axial e 

rotacional. 
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Em seguida, propor estudos de sistematização, mostrando 

desenhos que exemplifiquem a simetria axial (figura a) e solicitando 

que complete os desenhos de forma que haja a simetria através do 

eixo (figura b) bem como exercícios que contemplem a utilização da 

simetria rotacional (figura c). 

 

 

 

 Figura a: Explorando a simetria axial. 

 
Figura b: Explorando a 
simetria através do eixo.  

 
Figura c: Explorando a simetria 
rotacional 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

Concomitante a leitura e compreensão textual, os estudantes 

devem aprender também ler, escrever e compreender tabelas e 

gráficos que aparecem frequentemente em jornais e revistas.  

Os dados estatísticos apareceram concomitantemente ao 

desenvolvimento da escrita, apesar de como conteúdo 

sistematizado da matemática ser o mais recente, os grandes 

impérios da Antiguidade e da América pré-colombiana já faziam uso 

do levantamento e registro de dados quantitativos para obter 

informações acerca da população para fins tributários, militares e 

administrativos. 

O eixo Tratamento da Informação, mais novo componente do 

ensino da matemática no Brasil, teve sua primeira inserção nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), e se solidificou por 

focar no tratamento de informações como meio para compreender 

dados representados estatisticamente. Surgiu da necessidade 

contemporânea em preparar os estudantes para a investigação e 

interpretação do mundo pois 

 

 

[...] é importante que tenhamos os conhecimentos 

necessários para entendermos o significado desses dados e, 

ao mesmo tempo, que saibamos interpretar os diferentes 

instrumentos  que  são  utilizados  para  representá-los.  Por 

outro  lado, para desenvolver a capacidade de entender o 

argumento apresentado e, também,  de criticá-lo, é 

importante saber selecionar, organizar e entender essas 

informações mostradas a todo momento pela mídia (LEMOS, 

2006, p. 172). 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, objetiva-se que ao trabalhar com o eixo tratamento 

da informação o estudante seja capaz de construir procedimentos 

para coletar, organizar, representar e interpretar dados, 

compreendendo os gráficos como forma eficiente de comunicação e 
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análise de informações, para assim proceder avaliações de forma 

crítica acerca das informações que o rodeia. 

Logo, esse é o ramo da matemática responsável por conectar o 

conteúdo formal, considerado por Saviani (2003) na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-Crítica, como clássico, à realidade social, pois 

é a área que insere o estudante na investigação, na coleta de dados 

e problematizações relativas ao seu contexto pessoal.  

Orientações didáticas com essa temática sugerem que sejam 

realizadas atividades que permitam ao estudante levantar dados e 

informações, construir gráficos, observar fenômenos, explorar o 

raciocínio probabilístico, produzir tabelas de duplas entradas, 

identificar e interpretar propagandas, rótulos, anúncios, gráficos, 

tabelas, notícias de jornais, entre outros.  

Integrar o conhecimento deste eixo a outras áreas da 

matemática também é viável como, por exemplo, a uni-lo a 

atividades que envolvem a combinatória na qual se destaca o 

princípio multiplicativo e a probabilidade tendo como finalidade fazer 

com que o estudante compreenda fatos da natureza que ocorrem 

de forma aleatória, as noções de incerteza e os problemas de 

contagem.  

Em muitos casos, os dados probabilísticos sobrepõem o próprio 

texto. Dessa forma, é fundamental que as práticas e conteúdos 

ministrados em aula estejam em sintonia com a prática social, que 

se inicie e termine na mesma. 

O trabalho de forma interdisciplinar também garantirá a 

participação desse componente curricular em outras disciplinas7, 

uma vez que: 

 

 

a Estatística, por fornecer os procedimentos de coleta e 

sistematização de informações, permite fazer a 

interdisciplinaridade entre a Matemática e as demais ciências, 

tornando-se o fio condutor dos projetos, possibilitando a 

transversalidade do conhecimento (CAZORLA et al., 2006, p. 

1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Para saber mais: 
 
SOARES, S. F. Gráficos 

podem mentir: uma 
proposta de atividade com 
estatística para a Educação 
Básica. In.: XII Encontro 
Nacional de Educação 
Matemática. 2016, São 
Paulo. Anais…SP, 2016. 
Disponível em  
<http://sbempe.cpanel0179.
hospedagemdesites.ws/ene
m2016/anais/pdf/4764_227
1_ID.pdf>. Acesso em: 16 
set. 2016. 
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Uma atividade interessante para os anos iniciais é criar um 

gráfico de colunas, utilizando caixas de leite, distribuindo uma para 

cada criança, numa relação biunívoca.  

Abaixo descreveremos uma atividade que pode ser trabalhada 

no eixo tratamento de informação. 

 

ATIVIDADE: Gráfico de Colunas 

 

Objetivos:  

 Apresentação de informações interpretadas de modo pessoal;  

 Construir tabela simples, formalizando o registro das 

observações. 

 

Problema desencadeador: situação emergente do cotidiano 

 

Diante de uma ausência de informação dos alunos a frente 

compreender noções básicas tais como: maior, menor, igual, mais e 

menos; a professora suscitou nas crianças a necessidade de 

realizar e solucionar problemas contendo quantificação, envolvendo 

a comparação de números e coleções para conseguir identificar 

qual o maior, menor ou igual.  

 

Dinâmica de trabalho proposta 

 

Para o trabalho com as crianças do 1º ano, o professor pode 

utilizar várias caixas de leite encapadas, formando uma “coleção” 

delas, e com etiquetas identificá-las com os nomes dos alunos da 

sala de aula. 

A situação ocorre logo no início da aula, no momento em que o 

professor realiza a chamada nominal dos alunos. Cada estudante 

ao ser nominado se direciona ao local onde as caixas de leite estão 

disponibilizadas, identifica seu nome e transporta a caixa até o local 

solicitado pela professora, empilhando-a, para iniciar as colunas, 

separando a coluna dos meninos e das meninas. 
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Ao empilhar as caixas, os 

estudantes começam a “realizar 

a leitura” dos gráficos, sem 

perceber, criando hipóteses a 

respeito da situação que está 

sendo apresentada. Para isso, a 

professora propõe 

questionamentos para mediar a 

reflexão sobre a situação 

proposta: “Qual pilha tem mais 

caixas? ” “ As vermelhas ou 

azuis? ”  “Quantas a mais? ”  

Após a discussão sobre a 

situação desencadeadora, os 

estudantes são desafiados a 

responder coletivamente ao 

questionamento “Como 

chegaram à conclusão final de 

que a coluna de caixas das 

meninas, por exemplo, tem mais 

e quantas a mais”?  

O professor não deve dar 

respostas aos seus estudantes e 

sim aguardar que os estudantes 

compartilhem e descrevam suas 

conclusões, sempre 

coletivamente.  

Para organizar a atividade de 

estudo, orientadas pelos 

princípios teórico-metodológicos 

da Atividade Orientadora de 

Ensino, o professor precisa 

antecipadamente explorar e 

conhecer o conceito que irá 

ensinar, assim como o 

conhecimento teórico 

matemático do mesmo. Além de 

deixar evidente em seu 

planejamento a sua 

intencionalidade pedagógica. 

Este tipo de atividade exige 

ações de mediação do professor 

para propor e analisar as 

hipóteses construídas pelos 

seus estudantes na zona de 

desenvolvimento proximal, além 

de ajudar o professor a 

organizar suas ações de ensino 

e direcionando-o para as novas. 

São muitas as possibilidades 

didáticas que permeiam as 

situações do dia a dia da criança 

que podem permitir aos 

estudantes compreenderem a 

função social de tabelas e 

gráficos ainda em anos de 

alfabetização matemática. 
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Figuras 15,16,17 e 18: Gráfico de colunas com material reciclável. Fonte: EMEF Alzira 

Cardoso. 

 

 

 
 
 
 
 

8 Para saber mais:  
 

IMENES, L.M.P. Estatistica. 
Coleção Para que serve a 
matemática?. São Paulo: 
Ed. Atual. 2002. 

 

Para o ensino fundamental II8 as atividades visam permitir que os 

alunos identifiquem variáveis quantitativas e qualitativas, conheçam 

e identifiquem formas de obtenção, organização e apresentação de 

dados. 

O trabalho com gráficos nessa etapa pode ser interdisciplinar e 

agregar, com os cartogramas, a disciplina de Geografia. É a área da 

matemática que maior permite relações com a comunidade escolar 

e seu entorno, com o levantamento de distintos assuntos de 

interesses dos alunos e a confecção de gráficos, tabelas e 
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problemas de percentagem. 

Os jogos e trilhas estatísticas levam os alunos a refletirem os 

conhecimentos adquiridos com o domínio de novos códigos para a 

solução de problemas relacionados a medidas de tendência central, 

entre outras possibilidades do eixo Tratamento da informação. 

Dessa forma, o ensino deste eixo da Matemática proporciona ao 

aluno a construir ideias, coletar dados e informações, refletir sobre 

eles e analisá-los criticamente a situação que o representa, 

elaborando suas próprias conclusões, contribuindo assim, para a 

formação do pensamento teórico acerca dos conceitos estatísticos, 

probabilísticos e numéricos que envolvem os diferentes tipos de 

gráficos e as tabelas, bem como, as informações que estas 

organizações transmitem.  

Nesse sentido, cabe ao professor trazer para a sua sala de aula 

situações reais presentes nos diferentes meios de comunicação, 

tais como jornais e revistas, bem como, situações de pesquisa de 

campo(coleta de dados) afim de levantar determinada informação 

presente  na vida de seus alunos e de sua escola.   
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1º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: uso diário e familiar. 

Contagem Numérica: uso da Sequência Numérica (Oral)  até 30 

Agrupamentos em pares de objetos: Contagem Numérica. 

 

Operações: 

Adição (Composição/Junção) entre duas coleções – Introdução 

Subtração (Retirada) de objetos numa coleção - Introdução  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades do Tempo (dia, semana e mês) – Introdução  

Noções de Tempo (manhã, tarde e noite). 

Tratamento de 

Informações 

Apresentação de informações pesquisadas de modo pessoal - 

Introdução  

Calendário, aniversariantes, tempo 

Tabela Simples: registro de observações diárias.  

Espaço e Forma  
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1º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: escrita e leitura de números diários e familiares. 

Até 30 registro,  até 50 oralidade.  

Contagem Numérica: Ordem Crescente e Decrescente (Oral) - 

Introdução  

  

Operações: 

Adição (Acréscimo) de objetos numa coleção. Registros não 

convencionais e convencionais - introdução 

Subtração – introdução 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades do Tempo (dia, semana, mês e ano). 

Noções de Tempo (manhã, tarde e noite). 

Tratamento de 

Informações 

Apresentação de informações pesquisadas de modo pessoal.  

Tabelas Simples: registro de observações diárias.  

Espaço e Forma Ponto de Referência: localização “pessoal” na sala de aula. 

Posição de objeto na escola e representação através de desenhos.  

Formas geométricas – figuras tridimensionais - reconhecimento  
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1º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: identificação de escritas numéricas de números 

diários e familiares. 

Contagem Numérica: comparação entre duas coleções (noção de 

maior, menor e igual). 

  

Operações: 

Adição – dezena (agrupamento dez em dez - sem uso de algoritmo 

convencional) – Introdução. 

Subtração (Acréscimo/ Comparação). Registros convencionais e não 

convencionais.  

Multiplicação (Dobro/Triplo): ideias iniciais envolvendo contagem de 2 

em 2, 3 em 3 (estratégias não convencionais) – introdução.  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Comprimento não convencional. 

Estimativa de Comprimento (ideia inicial).  

Tratamento de 

Informações 

Apresentação de informações pesquisadas de modo pessoal.  

Tabelas Simples: registro e interpretação de observações diárias.  

Espaço e Forma Mapas Simples: leitura de posição de pessoa ou objeto. 

Objetos Tridimensionais do cotidiano: semelhanças e diferenças  

formas geométricas – figuras planas  - reconhecimento 
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1º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: escrita de números diários e familiares e suas 

regularidades. Registro até 50  e oral até 100. 

Operações: 

Noção de Parte-Todo (Divisão): organização de objetos de uma 

coleção em partes de igual quantidade. Uso de algoritmo não 

convencionais.  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Massa não convencional.  

Estimativa de Massa (ideia inicial). 

Tratamento de 

Informações 

Apresentação de informações pesquisadas de modo pessoal.  

Tabelas Simples: registro e interpretação de observações diárias. 

gráfico  

Espaço e Forma Mapas simples: leitura de movimento de pessoas ou objetos. 

Objetos Tridimensionais do cotidiano: superfícies planas e 

arredondadas. 

Figuras Planas: Planificação (montagem e desmontagem) de 

embalagens. 
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2º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: uso/registro Cardinal (quantidade dos elementos). 

Operações: 

Adição (situações problemas) e decomposição numérica envolvendo 

sinais convencionais (+ e =) 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades do Tempo (dia, semana, mês, bimestre, ano). 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas Simples: leitura e interpretação. 

Espaço e Forma Ponto de Referência: localização de pessoas ou objetos no espaço 

por meio de indicações 
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2º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: uso/registro Ordinal (ordem dos elementos). 

Números Naturais: Unidades e Dezenas (Comparação). 

Operações: 

Subtração (situações problemas) e decomposição numérica 

envolvendo sinais convencionais (– e =)  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Comprimento (situações problemas): uso não 

convencional 

Tratamento de 

Informações 

Gráfico de Colunas: leitura e interpretação 

Espaço e Forma Ponto de Referência: movimentação de pessoas ou objetos no 

espaço por meio de indicações. 

Figuras Geométricas Tridimensionais: observação e reconhecimento 

em objetos naturais e construções humanas. 
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2º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: uso/registro enquanto código. 

Números Naturais: Unidades e Dezenas (escrita). 

Números Naturais – grandeza numérica mediante a quantidade de 

algarismos (composição e decomposição).  

Contagem Numérica -– 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 

5, 10 em 10. 

Operações: 

Multiplicação (situações problemas): estratégias pessoais (não 

convencionais). 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Massa (situações problemas): uso não convencional. 

Unidades de Capacidade (situações problemas): uso não 

convencional 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas Simples: organização de informações coletadas 

Espaço e Forma Figuras Geométricas Tridimensionais: semelhanças e  diferenças 

(características). 
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2º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: uso/registro enquanto código. 

Números Naturais: Unidades e Dezenas (escrita). 

Números Naturais – grandeza numérica mediante a quantidade de 

algarismos (composição e decomposição).  

Contagem Numérica -– 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 

5, 10 em 10. 

Operações: 

Multiplicação (situações problemas): estratégias pessoais (não 

convencionais). 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Massa (situações problemas): uso não convencional. 

Unidades de Capacidade (situações problemas): uso não 

convencional 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas Simples: organização de informações coletadas 

Espaço e Forma Figuras Geométricas Tridimensionais: semelhanças e  diferenças 

(características). 
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3º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: escrita (até 100) e leitura (características do 

Sistema Decimal - unidade e dezena). Comparação e Ordenação 

Numérica: Ordem Crescente e Decrescente. 

Operações: 

Adição (situações problemas) e decomposição numérica envolvendo 

sinais convencionais (+ e =).  

Adição: algoritmo convencional e estimativa do resultado. 

Adição: análise e validação do resultado (uso da calculadora). 

Cálculo aproximado, exato e mental. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades do Tempo: dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano, 

horas (relógio digital)  

Tratamento de 

Informações 

Registro (pessoal) de informações coletadas 

Gráficos e tabelas simples : leitura, interpretação e descrição oral da 

situação apresentada.  

Espaço e Forma Localização de pessoas ou objetos no espaço: interpretação em 

mapas e maquetes. 
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3º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números:  

Comparação e Ordenação Numérica: Ordem Crescente e 

Decrescente (a partir de 100).  

Relações Numéricas: maior que, menor que, estar entre.  

Números Naturais: composição e decomposição. 

Operações: 

Subtração (situações problemas) e decomposição numérica 

envolvendo sinais convencionais (- e =) 

Subtração: algoritmo convencional sem o uso do “empréstimo” e 

estimativa do resultado.  

Subtração: análise e validação do resultado (uso da calculadora). 

Cálculo aproximado, exato e mental. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades do Tempo (horas): leitura de minutos e segundos em 

relógios digitais. 

Sistema Monetário Brasileiro (situações problemas): identificação do 

valor de cédulas.  

Tratamento de 

Informações 

Registro (pessoal) de informações coletadas   

Gráficos e Tabelas Simples: leitura, interpretação e descrição oral da 

situação apresentada. 

Espaço e Forma Movimentação de pessoas ou objetos no espaço: interpretação em 

mapas e maquetes. 

Figuras Geométricas Tridimensionais: relação com objetos e 

elementos naturais. 
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3º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Contagem Numérica (10 em 10): Escala Ascendente e Descendente 

iniciada a partir da 3ª ordem (Centena). 

Relações Numéricas: maior que, menor que, estar entre, ser o dobro.  

Número ordinal – Introdução.  

Operações: 

Multiplicação (situações problemas): estratégias pessoais (não 

convencionais). 

Multiplicação (tabuada) do 2 ao 5  (situações problemas e 

identificação de regularidades). 

Multiplicação: sinais convencionais (+, -, x e =) e escrita das 

operações. 

Cálculo aproximado, exato e mental 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Grandezas de Comprimento: procedimentos de comparação. 

Grandezas de Massa: procedimentos de comparação. 

Unidades do Tempo (horas): leitura de minutos e segundos em 

relógios digitais e analógicos. 

Sistema Monetário Brasileiro (situações problemas): identificação do 

valor de cédulas e moedas.  

Sistema Monetário Brasileiro (situações problemas): ‘trocas’ entre 

cédulas e moedas.  

Tratamento de 

Informações 

Gráficos e tabelas : leitura, interpretação e descrição oral da situação 

apresentada.  

Espaço e Forma Figuras Geométricas Bidimensionais e Tridimensionais: semelhanças 

e diferenças (cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos, 

esferas e círculos, pirâmides e triângulos 
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3º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: até 1000  

Contagem Numérica: Escala Ascendente e Descendente. 

Relações Numéricas: metade. 

Sistema de Numeração Romano - Introdução. 

Operações: 

Divisão (situações problemas): estratégias pessoais (não 

convencionais). 

Divisão: sinais convencionais (+, -, x, : e =) e escrita das operações. 

Cálculo aproximado, exato e mental. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Medição: representação do resultado obtido (unidades convencionais 

ou não convencionais). 

Grandezas de Capacidade: procedimentos de comparação. 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas e Gráficos de Barras e Colunas: leitura, interpretação e 

descrição oral da situação apresentada 

Espaço e Forma Cubos, Paralelepípedos e Pirâmides: semelhanças e diferenças. 

Cilindros, Cones e Esferas: semelhanças e diferenças. 
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4º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: reconhecimento e uso diário. (até milhares) 

Números Naturais: leitura, escrita, comparação e ordenação por meio 

da compreensão das características e regras do Sistema de 

Numeração Decimal. 

Sistema de Numeração Romano  – Introdução – reconhecimento dos 

símbolos, ideia não posicional. 

Operações: 

Adição envolvendo Números Naturais (situações problemas): leitura, 

interpretação e solução. 

Subtração envolvendo Números Naturais (situações problemas): 

leitura, interpretação e solução por meio do algoritmo convencional 

com o uso do “empréstimo”. 

Multiplicação (tabuada): situações problemas e identificação de 

regularidades. 

Cálculo aproximado, exato e mental. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Medidas convencionais (metro, grama, litro): 

reconhecimento. 

Unidades de Comprimento: metro, centímetro e quilometro (situações 

problemas). 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras e Colunas): 

leitura e interpretação de dados organizados  

Espaço e Forma Identificação da posição de uma pessoa ou objeto: desenho em 

malha quadriculada. 
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4º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Contagem Numérica: Escala Ascendente e Descendente a partir de 

número natural dado. 

Números Naturais: cálculos aproximados (situações problemas). 

Números Racionais: reconhecimento no uso diário significando parte- 

todo e quociente. 

  

Operações: 

Multiplicação e Divisão do número por 10, 100 e 1000: 

identificação e uso de regularidades. Divisão (situações problemas) – 

fatos básicos ao cálculo. Cálculo aproximado, exato e mental. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Massa: grama, miligrama e quilograma (situações 

problemas). 

Unidades de Temperatura (situações problemas). 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras e Colunas) 

em situações problemas: solução por meio de dados organizados.  

Espaço e Forma Identificação da movimentação de uma pessoa ou objeto: desenho 

em malha quadriculada. 

Figuras Geométricas Tridimensionais (Cilindros, Cones, Cubos,  

Paralelepípedos, Pirâmides e Prismas): semelhanças e diferenças. 
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4º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Frações (situações problemas): parte- todo e quociente. Números 

Racionais: leitura e escrita de uso diário (forma fracionária e decimal). 

Números Racionais: comparação e ordenação de uso diário na forma 

decimal. 

  

Operações: 

Divisão (situações problemas): fatos básicos ao cálculo. Multiplicação 

e Divisão (solução): decomposição numérica e propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à adição. 

Operações (+, –, x e :) com Números Naturais (solução): estratégias 

pessoais e algoritmos. 

Cálculo aproximado, exato e mental. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Capacidade: litro e mililitro (situações problemas). 

Sistema Monetário Brasileiro (situações problemas). 

  

Tratamento de 

Informações 

Tabelas (Simples e de Dupla Entrada) e Gráficos (Barras e Colunas): 

descrição (por escrito) da situação apresentada.  

Espaço e Forma Figuras Geométricas Tridimensionais: Planificação.  
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4º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Racionais: regras do Sistema de Numeração Decimal. 

  

Operações: 

Operações com Números Naturais (+, –, x, :): análise e validação do 

resultado (uso da calculadora e do cálculo mental). 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades de Tempo (situações problemas): conversão simples 

(horas e dias, dias e semanas, semanas e meses). 

Perímetro  e área(cálculo): malhas quadriculadas. 

Unidades de Medidas (situações problemas): relações entre metro e 

quilômetro, metro e centímetro, grama e quilograma, grama e 

miligrama, litro e mililitro. 

Perímetro – Introdução. 

Tratamento de 

Informações 

Gráficos de Linhas: leitura e interpretação dos dados organizados  - 

Introdução  

Espaço e Forma Figuras Geométricas Bidimensionais (Círculo, Quadrado, Pentágono, 

Retângulo e Triângulos): identificação nas faces de Figuras 

Geométricas Tridimensionais. 
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5º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: leitura, escrita, comparação, ordenação.  

Sistema de Numeração Romano: comparação entre o Sistema de 

Numeração Decimal. 

  

Operações: 

Operações (+, –, x, :) com Números Naturais (situações problemas): 

leitura, interpretação, formulação e solução. 

Adição envolvendo Números Naturais: solução por meio de 

estratégias pessoais, algoritmos/sistematização nomenclatura cálculo 

mental, uso da calculadora e verificação dos resultados. 

Multiplicação envolvendo Números Naturais: solução por meio de 

algoritmos, cálculo mental, uso da calculadora e verificação dos 

resultados. 

Números ordinais  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades convencionais de Comprimento, Massa, Volumes e 

Capacidade (situações problemas). 

  

Tratamento de 

Informações 

Tabelas Simples e de Dupla Entrada (situações problemas): solução 

a partir dos dados apresentados  

Espaço e Forma Localização e movimentação de uma pessoa ou objeto: descrição, 

interpretação e representação por meio de desenhos. 

 Simetria – introdução.  
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5º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Naturais: leitura, escrita, comparação, ordenação.  

  

Operações: 

Subtração envolvendo Números Naturais: solução por meio de 

estratégias pessoais, algoritmos, cálculo mental, uso da calculadora e 

verificação dos resultados. 

Divisão envolvendo Números Naturais: solução por meio de 

estratégias pessoais, algoritmos, cálculo mental, uso da calculadora e 

verificação dos resultados. 

Expressão Numérica   

Ordem das Operações contidas entre parênteses.  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Unidades convencionais de Tempo e Temperatura ( situações 

problema)  

Tratamento de 

Informações 

Gráficos de coluna se barras ( situações problema): soluções a partir 

dos dados apresentados. 

Gráfico de linhas: leitura dos dados apresentados.  

Combinatória: identificação de combinações de elementos e 

contabilização por meio de estratégias pessoais.  

Espaço e Forma Polígonos: semelhanças e diferenças (número de ângulos e de 

lados).  

Simetria  
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5º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Racionais (uso diário): escrita e localização e 

arredondamento  na reta numérica (forma fracionária e decimal). 

Números Racionais (uso diário): comparação e ordenação (forma 

fracionária e decimal). 

Números Racionais: reconhecimento e leitura de uso diário (forma 

fracionária e decimal). 

Frações (situações problemas): parte-todo, quociente e razão.  

Frações equivalentes 

 

Operações: 

Adição e Subtração envolvendo  Números Racionais (situações 

problemas): leitura, interpretação, formulação e solução (forma 

decimal). 

Adição e Subtração envolvendo Números Racionais (solução): 

estratégias pessoais e algoritmos (forma decimal). 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Sistema Monetário Brasileiro (situações problemas).  

Tratamento de 

Informações 

Tabelas (Simples) e Gráficos (Barras, Colunas e Linhas): construção 

a partir de dados coletados. 

Probabilidade (situações-problema) ‘simples’. Introdução  

Espaço e Forma Poliedros e Sólidos de Revoluções: Planificações. 

Poliedros (Pirâmides, Prismas, etc.): semelhanças e diferenças. 

Poliedros: relações entre número de faces, arestas e vértices    
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5º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números: 

Números Racionais (uso diário): escrita e localização e 

arredondamento  na reta numérica (forma fracionária e decimal). 

Números Racionais (uso diário): comparação e ordenação (forma 

fracionária e decimal). 

Números Racionais: reconhecimento e leitura de uso diário (forma 

fracionária e decimal). 

Frações (situações problemas): parte-todo, quociente e razão.  

Fração Equivalente: identificação (observação de representações 

gráficas e regularidades na escrita numérica). 

  

Operações: 

Adição e Subtração envolvendo  Números Racionais (situações 

problemas): leitura, interpretação, formulação e solução (forma 

decimal). 

Adição e Subtração envolvendo Números Racionais (solução): 

estratégias pessoais e algoritmos (forma decimal). 

Porcentagem (situações problemas): uso diário (10%, 20%, 

25%, 50% e 100%).  

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Perímetro (cálculo) de figuras representadas em malhas 

quadriculadas.  

Medida de Superfície (Área): significado. Áreas de Retângulos e 

Quadrados (cálculo) representados em malhas quadriculadas. 

Unidades de Medida de Superfícies (situações problemas): m², cm², 

km².(Introdução) 

Sistema Monetário Brasileiro (situações problemas).  

Tratamento de 

Informações 

Gráfico de Setor: leitura dos dados apresentados.  

Espaço e Forma Composição e decomposição. Figuras Planas: composição a partir de 

figuras triangulares. 

Figuras Planas: ampliação e redução (malhas quadriculadas). 
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6º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Introdução à história dos números 

Números Naturais 

Sistema de Numeração Decimal 

Conjunto dos Números Naturais 

Número Antecessor e Sucessor 

Par e ímpar 

Operações aritméticas (+,-, x, :) 

Operações inversas 

Sequências numéricas 

Introdução potenciação e radiciação 

Expressões numéricas 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Geometria Plana  Noções Fundamentais: 

                       ponto 

                       reta 

                       semi reta 

                       região poligonal 

                       polígonos 

                       curva 

                       simetria 
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6º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Múltiplos e Divisores 

Números Primos 

Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 

Máximo Divisor Comum (MDC) 

Números Racionais (Fração): 

Representação 

Frações Equivalentes 

Simplificação de Frações 

Comparação entre números fracionários 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Figuras Geométricas Planas, características: 

QUADRADO 

RETÂNGULO 

TRIÂNGULO 

PARALELOGRAMO 

LOSANGO 

Área e Perímetro de Figuras Planas na Malha Quadriculada  
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6º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números Racionais (Fração): 

Operações Aritméticas Fundamentais (+, -, x, :) 

Transformação em frações decimais 

Porcentagens. 

Números Racionais (Decimais): 

Representação 

Comparação entre Números Decimais 

Operações Aritméticas Fundamentais (+, -, x e :) 

Sequências Numéricas. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas e Gráficos: Leitura e Construção 

Geometria Geometria Plana e Espacial: 

Sólidos Geométricos e Planificações  
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6º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Média Aritmética.  
Problemas de Contagem 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Sistema de Medidas convencionais - Tempo 
Sistema de Medidas convencionais - Capacidade 
Sistema de Medidas convencionais - Comprimento 
Sistema de Medidas convencionais - Massa 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas e Gráficos: Leitura e Construção 

Geometria  
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7º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números Inteiros: Representação e Localização na Reta Numérica 

Números Opostos (Simétricos) 

Módulo e Valor Absoluto 

Operações Aritméticas Fundamentais (+, -, x e :) 

Potenciação e Radiciação 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas Simples  

Tabela de Dupla Entrada 

Geometria Geometria Plana: Ângulos e suas Medidas  

Polígonos e Simetria 
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7º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números Racionais (Decimais e Frações):  
Comparação entre Números Decimais e Frações 
Operações Aritméticas Fundamentais (+, -, x e :) 
Potenciação e Radiciação 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 
 

Tratamento de 

Informações 

Gráficos de Barras em situações problemas envolvendo os Números 

Inteiros (ex: temperatura, saldo positivo e débito, etc.) 

Geometria Geometria Espacial: Poliedros (características e Planificação) 
Volume do Prisma.  
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7º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Razão e Porcentagem. 
Proporcionalidade: Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais.  

Álgebra Introdução à Álgebra:  
Regra de Três simples,  
Juros Simples; 
Letras como forma de representação de um valor desconhecido;  
Expressões Algébricas e Valor Numérico de uma Expressão 

Algébrica.  
Equação do 1º Grau: conceito e resolução. 

Grandezas e 

Medidas 
 

Tratamento de 

Informações 

Gráfico de Setor (Circular) 

Geometria Geometria Plana: Circunferência e Razão Constante da Geometria   
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7º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

 

Álgebra Equação do 1º Grau: 

Problemas e Sistemas de Equações do 1º Grau.  

Inequação do 1º Grau. 

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Probabilidade (Problemas).  

Geometria Geometria Espacial: Cilindro e Cone.  
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8º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Introdução à história dos números 

Números Naturais 

Sistema de Numeração Decimal 

Conjunto dos Números Naturais 

Número Antecessor e Sucessor 

Par e ímpar 

Operações aritméticas (+,-, x, :) 

Operações inversas 

Sequências numéricas 

Introdução potenciação e radiciação 

Expressões numéricas 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Geometria Plana 

                Noções Fundamentais: 

                       ponto 

                       reta 

                       semi reta 

                       região poligonal 

                       polígonos 

                       curva 

                       simetria 
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8º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Múltiplos e Divisores 

Números Primos 

Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 

Máximo Divisor Comum (MDC) 

Números Racionais (Fração): 

Representação 

Frações Equivalentes 

Simplificação de Frações 

Comparação entre números fracionários 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Figuras Geométricas Planas, características: 

QUADRADO 

RETÂNGULO 

TRIÂNGULO 

PARALELOGRAMO 

LOSANGO 

Área e Perímetro de Figuras Planas na Malha Quadriculada 
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8º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Números Racionais (Fração): 

Operações Aritméticas Fundamentais (+, -, x, :) 

Transformação em frações decimais 

Porcentagens. 

Números Racionais (Decimais): 

Representação 

Comparação entre Números Decimais 

Operações Aritméticas Fundamentais (+, -, x e :) 

Sequências Numéricas. 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas e Gráficos: Leitura e Construção 

Geometria Geometria Plana e Espacial: 

Sólidos Geométricos e Planificações  
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8º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Média Aritmética.  

Problemas de Contagem 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Sistema de Medidas convencionais - Tempo 

Sistema de Medidas convencionais - Capacidade 

Sistema de Medidas convencionais - Comprimento 

Sistema de Medidas convencionais - Massa 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas e Gráficos: Leitura e Construção 

  

Geometria   
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9º ANO – 1º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Introdução à história dos números 

Números Naturais 

Sistema de Numeração Decimal 

Conjunto dos Números Naturais 

Número Antecessor e Sucessor 

Par e ímpar 

Operações aritméticas (+,-, x, :) 

Operações inversas 

Sequências numéricas 

Introdução potenciação e radiciação 

Expressões numéricas 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Geometria Plana 

                Noções Fundamentais: 

                       ponto 

                       reta 

                       semi reta 

                       região poligonal 

                       polígonos 

                       curva 

                       simetria 
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9º ANO – 2º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Introdução à história dos números 

Números Naturais 

Sistema de Numeração Decimal 

Conjunto dos Números Naturais 

Número Antecessor e Sucessor 

Par e ímpar 

Operações aritméticas (+,-, x, :) 

Operações inversas 

Sequências numéricas 

Introdução potenciação e radiciação 

Expressões numéricas 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Geometria Plana 

                Noções Fundamentais: 

                       ponto 

                       reta 

                       semi reta 

                       região poligonal 

                       polígonos 

                       curva 

                       simetria 

 



Matriz Curricular 

 

914 
 

 

9º ANO – 3º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Introdução à história dos números 

Números Naturais 

Sistema de Numeração Decimal 

Conjunto dos Números Naturais 

Número Antecessor e Sucessor 

Par e ímpar 

Operações aritméticas (+,-, x, :) 

Operações inversas 

Sequências numéricas 

Introdução potenciação e radiciação 

Expressões numéricas 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas simples 

Gráficos de barras simples 

Geometria Geometria Plana 

                Noções Fundamentais: 

                       ponto 

                       reta 

                       semi reta 

                       região poligonal 

                       polígonos 

                       curva 

                       simetria 
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9º ANO – 4º BIMESTRE 

Números e 

Operações 

Média Aritmética.  

Problemas de Contagem 

Álgebra  

Grandezas e 

Medidas 

Sistema de Medidas convencionais - Tempo 

Sistema de Medidas convencionais - Capacidade 

Sistema de Medidas convencionais - Comprimento 

Sistema de Medidas convencionais - Massa 

Tratamento de 

Informações 

Tabelas e Gráficos: Leitura e Construção 

  

Geometria   
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