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1 Introdução 

 
Prof.ª  Dr.ª Thaís Cristina Rodrigues Tezani1 

 

Como surgiu a ideia da construção de um currículo comum para o ensino 

fundamental da rede municipal de ensino fundamental de Bauru SP? O que justifica essa 

proposta? Como o trabalho foi organizado? Quem participou desse processo?  

O presente documento apresenta a resposta para essas e outras perguntas, além de 

representar a síntese dos trabalhos desenvolvidos durante os anos de 2010, 2011 e 2012 

pelo “Grupo de Trabalho Currículo Comum” que contou com a participação de diretores, 

coordenadores pedagógicos, professores, equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Educação, professores e alunos da UNESP. Tal grupo trabalhou com um único objetivo: 

elaborar a unificação curricular do ensino fundamental. 

  O resultado apresentado aqui não é uma produção acadêmica, mas o resultado de 

inúmeras horas de estudo, análise do trabalho realizado pelas escolas, discussões dos 

sujeitos envolvidos no processo, nas reuniões do grupo e nas reuniões ocorridas nas escolas, 

e que tinham o tema “currículo comum” como pauta. 

Relataremos então, o percurso de elaboração desse documento. 

No primeiro semestre do ano de 2010, fomos convidadas pelo Departamento 

Pedagógico para uma reunião na Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de tratar 

sobre o currículo comum, que na época era conhecido como “currículo mínimo”. Durante 

essa reunião ficou estabelecido que iniciaríamos os trabalhos com alguns estudos teóricos 

sobre as questões curriculares, uma vez atuamos como docente responsável pela disciplina 

“Prática de Ensino: Currículos e Programas” do curso de Pedagogia da UNESP e, realizamos 

estudos e pesquisas nessa área. A proposta inicial foi construir uma proposta curricular para 

os anos iniciais do ensino fundamental. 

Iniciamos nossas reuniões de estudo em 17 de junho de 2010 e realizamos 11 

encontros, sendo estes quinzenais. E, houve uma alteração do combinado inicial: a proposta 

                                                 
1
 Pedagoga com habilitação em Gestão Escolar e especialização em Psicopedagogia pela USC, Bauru SP. Mestre 

e Doutora em Educação pela UFSCar, São Carlos SP. É professora do Departamento de Educação da Faculdade 

de Ciências da UNESP, Bauru SP, onde desenvolve atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, na área de 

Educação. Contatos: thais@fc.unesp.br ou thaistezani@yahoo.com.br. 

mailto:thais@fc.unesp.br
mailto:thaistezani@yahoo.com.br
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a ser construída deveria atender também os anos finais do ensino fundamental, atendendo 

assim do 1º ao 9º ano. 

Acordamos que os coordenadores pedagógicos seriam os articuladores dos trabalhos 

entre o grupo e as escolas, e que seriam fornecidos dois tipos de materiais para estudo: 

obrigatório e complementar. Como documento obrigatório, estudamos os cinco volumes da 

coletânea “Indagações sobre o currículo”: 

 

 Currículo e desenvolvimento humano. 

 Educandos e Educadores. 

 Currículo, conhecimento e cultura. 

 Diversidade e currículo. 

 Currículo e avaliação. 

 

Além desse material, estudamos também o documento normativo “Passo a Passo” o 

qual se refere ao ensino fundamental de nove anos. Como material complementar, foram 

disponibilizados textos de J. Gimeno Sacristán (2008), Antônio Flávio Moreira (2000) e 

Tomaz Tadeu da Silva (2001), autores de referência na área do currículo. 

Cabe destacar aqui, a justificativa para tal solicitação, de modo a situá-la 

historicamente. 

A rede municipal de ensino fundamental de Bauru SP, há poucos anos atrás 

trabalhava com um número reduzido de escolas, assim o trabalho podia ser coordenado com 

facilidade. Porém, com a implantação de várias outras unidades escolares, formando as 

atuais dezesseis escolas, esse processo ficou complicado e fragmentado. 

A ideia inicial para criação do currículo comum nasceu em agosto de 2009, a partir de 

uma necessidade solicitada ao Departamento Pedagógico pela diretora do Departamento de 

Ensino Fundamental. Tal solicitação enfatizava a elaboração de uma proposta curricular, 

com conteúdos mínimos para as unidades escolares, proporcionando progressividade dos 

conteúdos e melhoria da qualidade do ensino público municipal. Surge então a ideia de se 

criar uma proposta curricular mínima, fomentando a permanência e mobilidade do aluno, a 

melhoria das práticas pedagógicas e o repensar do processo de formação continuada dos 

professores. 
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  Em dezembro de 2009, foi realizada a primeira reunião com esse tema em pauta, 

sendo esta extremamente preliminar e contando com a participação apenas dos 

coordenadores pedagógicos, que denominaram a proposta de “currículo mínimo”. Para 

reforçar a proposta, o Departamento Pedagógico entrou em contato com o MEC, e obteve a 

orientação que em breve todos os sistemas deveriam realizar a reformulação dos seus 

currículos. 

Assim, conhecendo melhor o contexto da proposta, no segundo semestre de 2010, as 

atividades se intensificaram tanto em números de reuniões quanto a qualidade do trabalho. 

Estudamos os documentos normativos já mencionados e iniciamos o processo de discussão 

sobre as questões curriculares.  A partir desses estudos, houve a modificação do nome de 

“currículo mínimo” para “currículo comum”, pois o objetivo não é tornar o ensino 

engessado, fechado e mínimo, mas garantir a construção de uma proposta comum, 

sequencial e de qualidade. De modo a proporcionar o direito de mobilidade ao aluno, e 

assim caso seja transferido de escola (na rede municipal de ensino fundamental) possa ser 

atendido, no âmbito educacional, de forma completa, assegurando os conteúdos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Pois, o objetivo da escola pública é 

transmitir com qualidade e eficiência pedagógica os conteúdos científicos construídos pela 

humanidade, de modo a formar um cidadão pleno, ou seja, apto para exercer sua cidadania 

consciente, crítica e participativa. 

Procuramos organizar as atividades de modo a fomentar o processo de participação 

dos coordenadores pedagógicos e professores, evitando a verticalização das propostas 

curriculares, tão criticadas por autores como Moreira (2000) e Marin (2004), por isso 

acreditamos que esse processo de construção curricular só tem legitimidade se for baseado 

numa perspectiva democrática e participativa efetiva. 

No ano de 2010, juntamente com os estudos teóricos, transformamos essa proposta 

num projeto que articulou ensino, pesquisa e extensão, e encaminhamos ao Programa 

Núcleos de Ensino da Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UNESP, com o objetivo de 

garantir recursos materiais e humanos, uma vez a Secretaria Municipal de Educação não 

dispunha de verba orçamentária para isso. A finalidade do projeto foi construir um currículo 

comum para todas as áreas do conhecimento que se tornasse diretriz para todas as escolas 

de ensino fundamental da rede municipal de Bauru SP, abarcando os anos iniciais e finais, 

apresentando os seguintes objetivos: 
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 Construir coletivamente um currículo comum para as escolas de ensino fundamental 

que atenda todas as áreas do conhecimento e que se torne diretriz para o trabalho 

docente.  

 Proporcionar discussões sobre as questões curriculares. 

 Levantar dados sobre as concepções curriculares. 

 Elaborar documento relativo ao currículo comum que possa contribuir efetivamente 

com o trabalho pedagógico nas escolas. 

 

Em fevereiro de 2011, empolgados com a possibilidade de concretização da proposta 

e com o apoio do Programa Núcleos de Ensino, o qual concebeu duas bolsistas do curso de 

Pedagogia para acompanhamento das atividades, recursos para transporte, materiais de 

consumo, e, principalmente a certificação aos participantes advinda da PROGRAD – UNESP, 

iniciamos nossos trabalhos. Porém, necessitávamos de professores especialistas nas áreas 

específicas, entretanto não contamos com nenhum tipo de remuneração.  

Além disso, foi apresentado ao grupo um modelo pronto de currículo realizado pela 

Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel como sendo o ideal e, durante alguns 

encontros as reuniões voltou-se para discussão desse documento, o que provocou certo 

desânimo nos participantes, pois almejamos a construção de uma proposta nossa em 

conformidade com a nossa realidade e construído pelos sujeitos escolares. 

No mês de março, realizamos uma reunião com a Secretária Municipal de Educação, 

Prof.ª Drª. Vera Mariza Regino Casério, e explicamos que a proposta de construção do 

currículo comum para o ensino fundamental municipal de Bauru estava esvaziando-se em 

virtude do “documento ideal” que não condizia com nossa realidade e que não havia sido 

elaborado de acordo com as nossas necessidades. Assim, nos foi concedida liberdade e 

autonomia para realização do trabalho em conformidade com a nossa realidade. Nessa 

reunião também conseguimos uma convocação de professores de cada área para discussão 

entre as escolas e os professores especialistas. Essa convocação consistiu em um professor 

de 1º ao 5º ano de cada unidade escolar e todos os professores especialistas de cada escola 

de 6º ao 9º ano, além é claro dos coordenadores pedagógicos e diretores que participavam 

do grupo.   
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Por acreditar que o currículo é uma confluência de práticas, como nos coloca 

Sacristán (2008) e que deveríamos valorizar o trabalho realizado pelos professores nas 

escolas, solicitamos o envio dos Planos de Ensino de todas as escolas, com o objetivo de 

mapear os conteúdos trabalhados, as metodologias adotadas, as estratégias de avaliação, 

entre outros. 

As bolsistas do projeto ficaram responsáveis pela construção de quadros por área, 

mapeando assim o trabalho realizado pelas escolas conforme apontados nos Planos de 

Ensino. Assim, abrimos a “caixa preta” da prática pedagógica curricular das escolas de ensino 

fundamental da rede municipal. Conseguíamos visualizar o que cada escola trabalhava, por 

ano, por área, por bimestre, o que facilitou nosso trabalho. Esse material serviu como base 

para análise dos professores especialistas de cada área e elaboração das suas propostas. 

O primeiro componente curricular a ser discutido foi Arte, mas para nossa surpresa 

essa área possui uma especificidade ímpar, por engloba dança, artes visuais, artes cênicas e 

música, o que se tornou um complicador do trabalho. No início não sabíamos o que fazer, foi 

então que contamos com a participação ativa da Prof.ª Dr.ª Guiomar Josefa Biondo, da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, a qual coordenou 

inúmeras reuniões em 2011 e 2012. Além disso, os professores Eliane Aparecida Nascimento 

Duarte da EMEF “José Francisco Júnior”, José Vitor Fernandes Bertizoli da EMEF “Ivan Engler 

de Almeida”, Meire Cristina dos Santos Dangió da Secretaria Municipal da Educação, 

Natasha Madureira Silva da EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo”, Suréia Avallone da 

Universidade Sagrado Coração – USC, Tarcila Lima da Costa da EMEF “Nacilda de Campos” e 

Yaeko Nakadakari Tsuhako da Secretaria Municipal da Educação, formaram um Grupo de 

Estudos para elaboração da proposta curricular de Arte. Além desses profissionais, a 

construção da proposta curricular de Arte contou com o apoio de professores colaboradores 

das áreas especificas: a Prof.ª Ms. Rita de Cássia Bastos Zuquieri da Secretaria Municipal da 

Educação, a Prof.ª Dr.ª Ana Flora Zaniratto Zonta e a Prof.ª Ms Liene Mílcia Aparecida Josué 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP colaboradoras na área 

de Dança; Suréia M. da Costa Avallone colaboradora na área de Música; Elisabete Benetti do 

Grupo Ato e Cibele Troyano colaboradoras na área do Teatro. 

Paralelamente, iniciamos a discussão do currículo de Educação Física, o qual contou 

com a supervisão ativa da Prof.ª Dr.ª Lílian Aparecida Ferreira, da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, sendo que a escolha desta docente se deu em 
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virtude de uma solicitação dos professores da própria rede. Durante os primeiros encontros 

para discussão da proposta, os professores optaram por realizar pessoalmente a construção 

do currículo comum, não havendo a interlocução do coordenador pedagógico. Assim, foram 

realizados encontros em 2011 e 2012. 

Como esses dois grupos se organizaram independentemente, optamos por, ainda no 

primeiro semestre de 2011, construir o currículo de Ciências. Para isso, convidamos dois 

professores: Prof. Dr. Domingos Garrone Neto para 1º ao 5º ano e Prof.ª Dr.ª Elaine Sandra 

Nicolini Nabuco de Araújo para 6º ao 9º ano. O primeiro trabalhou com as coordenadoras 

efetivamente na construção da proposta em dois encontros e a segunda apresentou sua 

proposta em um encontro. No primeiro encontro com os coordenadores e os professores 

convidados, discutimos as propostas e encaminhamos às escolas para discussão coletiva e 

contribuição dos professores. Quando o material retornou das escolas para organização, 

estava totalmente “mínimo” no seu sentido restrito. Diante desse problema, a convocação 

dos professores e a discussão entre as escolas foram fundamentais para esclarecimentos da 

proposta e construção de uma unificação curricular de qualidade. O texto teórico desse 

componente curricular foi elaborado pela Prof.ª Dr.ª Taitiâny Kárita Bonzanin. 

Após finalizarmos a construção do currículo de Ciências, em agosto, iniciamos área de 

História. Para nos auxiliar nesse processo, contamos com a colaboração do Prof. Dr. 

Macioniro Celeste Filho, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

UNESP. Foram realizados dois encontros com os coordenadores e encaminhamos a proposta 

para as escolas, o material retornou para organização e realizamos uma convocação com os 

professores. Durante a convocação, os professores tiveram a oportunidade de discussão 

coletiva entre as escolas do currículo comum. 

Em setembro, iniciamos a construção do currículo de Inglês. Num momento propicio, 

pois foi incorporado na matriz curricular de 1º ao 5º ano a disciplina de Inglês e para isso 

houve a necessidade de contratação de professores. Era o momento ideal para a construção 

de um currículo para essa área. Contamos para isso, com a colaboração da Prof.ª Dr.ª Fátima 

de Gênova Daniel, da Universidade do Sagrado Coração – USC, a qual realizou vários 

encontros com os professores.   

Em outubro, foi a vez do currículo de Geografia que contou com colaboração da 

Prof.ª Dr.ª Maria José da Silva Fernandes, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – UNESP. Novamente, foram realizados dois encontros com os 
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coordenadores pedagógicos e encaminhamos a proposta para as escolas. No primeiro 

encontro, foram apresentadas e discutidas as concepções predominantes no ensino de 

Geografia com destaque para a Geografia Crítica e o necessário trabalho com a Cartografia 

escolar no Ensino Fundamental. No segundo, a partir dos conteúdos e objetivos enviados 

pelas escolas, foi apresentada uma proposta de organização da disciplina que visou articular 

o estudo de diferentes tempos e espaços a partir dos elementos da paisagem. A proposta foi 

enviada para as escolas e após o retorno e organização do material, realizamos uma reunião 

com a presença dos professores que foram convocados para participar deste momento. A 

reunião teve como objetivo a discussão do currículo com os professores especialistas e os 

coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas municipais. 

Ainda em outubro, solicitamos ao Programa Núcleos de Ensino a continuidade do 

projeto para 2012, pois tínhamos consciência de que não conseguiríamos entregar a 

proposta pronta até dezembro de 2011.  

Em novembro, estávamos com tudo pronto para iniciarmos a construção das 

propostas de Matemática e Português, mas em virtude dos compromissos das escolas com 

atribuições de aulas, estudo do documento do Plano Municipal de Educação, entre outros, 

optamos por retomar os trabalhos em 2012. 

Em fevereiro de 2012, apresentamos o cronograma de trabalho ao Departamento 

Pedagógico e ao Departamento de Ensino Fundamental e, conseguimos segui-lo fielmente, o 

que proporcionou a entrega desse documento no prazo previsto. No referido mês, 

recebemos novamente a aprovação do Programa Núcleos de Ensino para continuidade do 

projeto.           

Em março e abril, realizamos a construção do currículo de Matemática, que contou 

com a colaboração de dois professores pesquisadores do programa de pós-graduação em 

Educação para Ciência da UNESP de Bauru: Prof. Ms. Richael Silva Caetano (coordenador do 

1º ao 5º ano) e a Prof.ª Ms. Luciana Vanessa de Almeida Buranello (coordenadora do 6º ao 

9º ano). Foi realizado um primeiro encontro com as coordenadoras pedagógicas das 

Unidades Escolas da rede municipal de Bauru para apresentação da análise do currículo que 

vinha sendo utilizado pelas escolas. Mediante tal análise, foi solicitado às professoras 

coordenadoras a discussão de algumas questões concernentes a não homogeneidade do 

currículo de Matemática entre as escolas municipais e a proposta de elaboração de um 

'novo' currículo à luz da visão de cada unidade escolar. Após o retorno e organização do 
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material (proposta) enviado pelas escolas, realizamos duas convocações de professores para 

definição do currículo comum de Matemática. No caso do 1º ao 5º ano, o coordenador, a 

partir das propostas curriculares enviadas e de referências presentes na literatura, propôs 

um currículo de Matemática 'síntese' que foi discutido com os professores observando-se a 

sequência e o nível de profundidade de cada conteúdo por bimestre/ano. Já nos anos finais 

do Ensino Fundamental, 6° ao 9° ano, a coordenadora, propôs em conformidade com o 

coordenador dos anos iniciais e demais coordenadores das diferentes áreas do 

conhecimento, também participantes do projeto em questão, um modelo de planilha a ser 

preenchido, neste segmento de ensino coletivamente pelos docentes, visando à organização 

dos conteúdos em temas e subtemas, por bimestres e anos. Durante a definição do currículo 

comum, a coordenadora realizou intervenções de acordo com a proposta sugerida por ela, 

garantindo estreitar elos entre esta e o currículo vigente nas escolas municipais até o 

presente ano. Houve a preocupação expressa pelos docentes de Matemática em estabelecer 

vínculos entre o novo currículo unificado e o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

Em maio, iniciamos a construção do currículo de Língua Portuguesa com a 

coordenação da Prof.ª Ms. Rosilene Frederico Rocha Bombini, da Universidade do Sagrado 

Coração – USC. Foi realizado um encontro com as coordenadoras pedagógicas e 

apresentação de alguns pressupostos para ensino de Língua Portuguesa. Em virtude da 

especificidade da área, optamos por apresentar a proposta na convocação com os 

professores e depois encaminhamos a mesma para as escolas, as quais encaminharam suas 

contribuições para finalização do currículo comum. Houve necessidade de realizarmos mais 

duas reuniões com os professores do 6º ao 9º ano e três com os coordenadores pedagógicos 

de 1º ao 5º ano para finalização da proposta.  

E, conforme o previsto no nosso cronograma inicial de 2012, entregamos à Secretaria 

Municipal de Educação o documento aqui apresentado. 

Destacamos ainda, que o documento apresenta as diretrizes para as adequações 

desse currículo para Educação de Jovens e Adultos e para Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva, sendo o primeiro elaborado pelo Prof. Dr. Antonio Francisco Marques 

e Prof.ª Dr.ª Eliana Marques Zanata e, o segundo pela Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia Messias Fialho 

Capellini, todos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP. 
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Ao final desse processo, acreditamos que nossos objetivos foram alcançados e temos 

a consciência de que este é apenas um dos inúmeros passos que teremos que dar em busca 

de uma educação de qualidade para todos. 
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2 O Contexto do Ensino Fundamental Municipal 

 

Prof.ª Dr.ª Thaís Cristina Rodrigues Tezani 

 

Nossa proposta com esse texto é contextualizar o ensino fundamental da rede 

municipal de educação de Bauru SP, apresentado brevemente, alguns dados sobre esse nível 

de ensino e um pouco da história de cada unidade escolar participante da proposta. Para 

isso, utilizamos como referências a legislação sobre o tema, os dados apresentados no 

Documento Base para Elaboração do Plano Municipal de Educação e no site de cada uma das 

escolas.  

O ensino fundamental é organizado conforme regras comuns, estabelecidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96): carga horária mínima anual de 

oitocentas horas, sendo estas distribuídas por no mínimo de duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais; a classificação em qualquer 

ano ou etapa, exceto no primeiro do ensino fundamental pode ser feita por promoção, para 

alunos que cursaram, com aproveitamento, o ano ou fase anterior na própria escola; por 

transferência, para candidatos procedentes de outras escolas. A referida lei ainda abre 

espaço para a possibilidade de reclassificação dos alunos na própria escola por solicitação 

dos pais ou dos professores, e deve ser feita no primeiro bimestre ou quando transferido, a 

qualquer tempo, desde que requeira.  

A matrícula é considerada direito público subjetivo, cabendo aos pais matricular seus 

filhos em escolas próximas de sua residência, aos seis anos de idade (primeiro ano), 

podendo este cursar até o nono ano. É de caráter obrigatório para crianças e jovens com 

idade entre 6 e 14 anos. 

Com a Lei n. 11.114, de 2005, o ensino fundamental passou a ter a duração de 9 anos 

e incorporou os alunos com 6 anos de idade, alterando assim a nomenclatura de série por 

ano.      

Tal proposta objetiva garantir a todas as crianças mais tempo no convívio escolar e 

assim oportunizar aprendizagens. Desde 2004, a ampliação do ensino fundamental vinha 

sendo discutida, mas o início do processo de implementação deu-se em 2005. Porém, 2010 

foi a data limite para que estados e municípios implantasse no ensino fundamental de 9 
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anos. Desta forma, houve maior necessidade de se repensar os currículos de todos os anos 

desse nível de escolarização.  

O ensino fundamental é o responsável pelo desenvolvimento de inúmeras 

capacidades nos alunos, sendo estas: domínio da leitura, escrita e do cálculo; compreensão 

do ambiente natural e social, sistema político, tecnologias, artes; além dos valores básicos da 

vida em sociedade e da família. 

Conforme o Documento Base para Elaboração do Plano Municipal de Educação, o 

ensino fundamental da rede municipal de Bauru SP, apresenta as seguintes características 

em relação a:  

 

a) Número de matrículas: 

 

Com relação ao número de matrículas, apresentaremos na Tabela 1 sua evolução. 

Cabe destacar que com o ensino fundamental de 9 anos e a inclusão das crianças de 6 anos 

de idade no ensino fundamental houve um aumento significativo do número de matrículas.  

 

Tabela 1: Número de matrículas no ensino fundamental da rede municipal de Bauru SP 

 

Ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano Total 

2001 2.593 1.148 3.741 

2002 3.784 1.197 4.981 

2003 4.068 1.541 5.609 

2004 4.222 1.300 5.522 

2005 5.353 1.455 6.808 

2006 5.746 1.481 7.227 

2007 5.902 1.579 7.481 

2008 6.661 1.548 8.309 

2009 7.173 1.601 8.774 

2010 7.369 1.637 9.006 

Fonte:SEADE 2010 

  



 

 
18 

Diante do exposto pela Tabela 1 podemos notar a evolução no crescimento do 

número de alunos matriculados no ensino fundamental municipal.  

 

b) Média de alunos por turma: 

 

Além do aumento do aumento no número de alunos, outro aspecto que 

consideramos pertinente destacar é a questão da média de alunos por sala de aula. 

A Tabela 2 apresenta a média de alunos por turma no ensino fundamental da rede 

municipal de Bauru SP, conforme os números apontam essa média pode ser considerada 

alta o que pode comprometer o processo de ensino e aprendizagem, além de dificultar a 

realização de uma prática docente qualitativamente eficiente. 

 

Tabela 2: Média de alunos por turma no ensino fundamental da rede municipal de Bauru 

SP, em 2010 

Anos Média de alunos 

1º ao 5º 

ano 
28,7 

6º ao 9º 

ano 
30,9 

Fonte: INEP 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 foram discutidos durante a elaboração de Plano 

Municipal de Educação e a diminuição dessa média está prevista enquanto meta. 

 

c) Índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB: 

 
O índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB), foi criado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” em 2007. Seu objetivo é 

medir a qualidade do ensino ministrado nas escolas brasileira, por meio de um cálculo que 

considera as taxas de aprovação e evasão e as médias de desempenho dos alunos em 

exames padronizados, sob a responsabilidade do referido órgão. Alguns dos dados são 

obtidos por meio do Censo Escolar (aprovação e evasão) e a média de desempenho dos 

alunos é obtida por meio da Prova Brasil, numa escala de 0 a 10. 
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O IDEB mensura dois aspectos: o fluxo escolar e as médias de desempenho dos 

alunos nas avaliações padronizadas. Para que as médias das escolas cresçam se faz 

necessário que os alunos tenham frequência regular e aprendam os conteúdos 

historicamente acumulados pela humanidade. 

 

Tabela 3: IDEB das escolas municipais de ensino fundamental de Bauru SP 

Escola Municipal de Ensino 

Fundamental 

Anos Iniciais Anos Finais 

2005 2007 2009 2005 2007 2009 

Alzira Cardoso 4,3 4,7 5,1 - - - 

Claudete da S. Vecchi - - - - - - 

Cônego Aníbal Difrância 4,9 5 5,9 4,3 4,4 4,8 

Dirce Boemer Guedes de Azevedo 3,4 4 4,9 - - - 

Etelvino Rodrigues Madureira - 5,1 6,0 - - - 

Geraldo Arone 3,8 3,7 4,7 - - - 

Ivan Engler de Almeida 3,6 4,7 5,2 - 3,9 5,0 

José Francisco Júnior - - - - - - 

José Romão 4,3 4,4 5,1 - - - 

Lourdes de Oliveira Colnaghi 4,7 4,6 4,7 - - - 

Lydia Alexandrina Nava Cury - 5 5,4 - 4,8 5,4 

Maria Chaparro Costa 4,1 4,6 4,8 - - - 

Nacilda de Campos 3,8 4,6 4,9 - 4,5 4,3 

Santa Maria 5,5 4,9 5,6 4,8 4,6 5,3 

Thereza Tarzia 4,7 5,1 5,9 - - - 

Waldomiro Fantini 4,4 4,1 5,3 - - - 

Fonte: INEP 

 

Optamos por apresenta dos dados em ordem alfabética e não em ordem crescente 

de notas. Os dados apresentados na Tabela 3 representam um diagnóstico da situação 

educacional das escolas municipais de ensino fundamental. Não nos cabe aqui discutir a 

questão da projeção de metas, mas apresentar os dados de modo que possamos refletir 

sobre a importância de se pensar a qualidade da educação municipal.  
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Na Secretaria Municipal de Educação, o Departamento de Ensino Fundamental é 

integrado pela Divisão de Ensino Fundamental, de 1º ao 5º ano (Setor 1), e pela Divisão de 

Ensino Fundamental, de 1º ao 9º ano (Setor 2) e Suplência. Além da Divisão de Ensino 

Fundamental – EJA que abrange a Seção de Gestão de Classes nos Pólos e a Seção de Gestão 

das Classes em EMEFs e EMEIs e outras localidades; e pela Divisão de Ensino Fundamental 

Especial que abrange a Seção de Entidades e EJA. Apresentaremos as escolas municipais de 

ensino fundamental participante da construção do currículo comum. 

 

 EMEF “Alzira Cardoso” 

 

Em 01 de setembro de 1998 foi criada a EMEI “Alzira Cardoso” (Escola Municipal de 

Ensino Infantil) e modificada para EMEF “Alzira Cardoso” (Escola Municipal de Ensino 

Fundamental) em 17 de dezembro de 1998 mediante o processo 1619/98. Localizada na Rua 

Orozimo Florêncio Figueiredo 4,45, Jardim Chapadão, a escola atende a 450 alunos do 

Ensino Fundamental. 

 

 EMEF “Claudete Vecchi” 

 

Autorização da Escola “Parque Viaduto” Diretoria de Ensino – Região de Bauru – 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 26/03/2008, pub. no DOE, I, de 27/03//2008, p. 

23, com o Curso de Ensino Fundamental - séries iniciais – 1ª a 4ª série (Processos 0281 e 

0282/0038/2008 e 1187/0038/2002). A denominação da escola. “EMEF Profª Claudete da 

Silva Vecchi” foi dada pelo Decreto Legislativo nº1.284, de 12/08/2008, DOM de 

16/08/2008. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Claudete da Silva Vecchi localiza-se 

na região oeste da cidade. A unidade atende crianças do Parque Viaduto, bairro no qual está 

inserida, bem como bairros adjacentes e outros bairros por meio do transporte escolar 

fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.  
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 EMEF “Cônego Aníbal Difrância” 

 

A escola foi criada em 07 de agosto de 1985 e funcionava no prédio da Casa do 

Garoto na Alameda “Cônego Aníbal Difrância”. A partir de 1º de agosto de 1988, passou a 

funcionar no atual prédio, na Alameda Manoel Figueiredo, 1-20, no Parque São Geraldo. 

Nossa escola tem atualmente cerca de 1.100 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo” 

 

A EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo”, foi inaugurada em 30 de dezembro de 

2004 e iniciou suas atividades em 14 de fevereiro de 2005, funcionando nos períodos da 

manhã e da tarde, com 310 alunos, provenientes dos bairros Ferradura Mirim, Manchester, 

Tangarás, Parque Bauru, Jardim Nova Bauru e Bauru Country Club. 

 Inicialmente, utilizou, em caráter provisório três salas da EE “Dr. Francisco Alves 

Brizola” e mais três salas da EE “Professor José Ranieri”, nos períodos da manhã e da tarde, 

para onde os alunos eram transportados por ônibus da Prefeitura Municipal, pelo fato do 

prédio ainda estar em construção. No dia 14 de abril de 2005, realizou-se a primeira aula no 

novo prédio. 

 Devemos pontuar que a construção da Unidade Escolar nesta região, além de ampliar 

o número de vagas na Rede Municipal de Ensino, garantiu a esta comunidade que suas 

crianças cursem o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, em um local mais próximo de suas 

residências, não havendo necessidade que as mesmas sejam encaminhadas para escolas 

distantes de onde residem.  

  

 EMEF “Etelvino Rodrigues Madureira” 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Etelvino Rodrigues Madureira” está 

localizada no Jardim Flórida, na cidade de Bauru; e atende crianças do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, nos períodos matutino e vespertino. 

Foi inaugurada em 30 de Dezembro de 2004 e tem como patrono Etelvino 

Rodrigues Madureira, um homem trabalhador e de origem humilde, cuja família era 
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proprietária de terras nas adjacências da Unidade Escolar, sendo que parte delas foi doada 

para construções de escolas e igrejas. 

 

 EMEF ”Prof. Geraldo Arone” 

 
A escola EMEF Prof. Geraldo Arone foi inaugurada em 21 de junho de 2000, 

atendendo as necessidades de toda comunidade local e adjacências.  

A partir de 2004, o prédio passou por reformas e ampliação, no qual pudemos 

atender com as devidas condições os nossos 600 alunos, oferecendo-lhes um ambiente 

acolhedor dispostos em 10 salas de aula, sala de áudio visual, sala de leitura, laboratório de 

informática, quadra poliesportiva ,sala de recursos e brinquedoteca. 

Desde então, a escola passou por muitas mudanças contextuais, sem perder o foco 

principal de oferecer uma educação de boa qualidade possibilitando uma transformação na 

vida de cada aluno que nela frequenta. 

 

 EMEF “Ivan Engler de Almeida” 

 

A escola EMEF Ivan Engler de Almeida recebeu as seguintes denominações 

anteriores: Escola Municipal do Pequeno Trabalhador e EMPG “Santa Maria” (classe 

vinculada ao Pequeno Trabalhador) 

Autorizado a funcionar como EMPG “Ivan Engler de Almeida” pelo parecer CEE 

1113/85, Deliberação publicada no D.O de 07/08/85, página 16. 

A unidade escolar prima pela qualidade de ensino, que é alcançada, visto que, 

possuímos excelentes recursos pedagógicos como sala de informática, recursos audiovisuais, 

aparelhos de som, vídeo cassete, DVD, microfones, bibliotca, salas de aulas arejadas e 

quadra de esportes. 

A escola Municipal de Ensino Fundamental “Ivan Engler de Almeida” está instalada 

num prédio de excelente construção. Conta com 9 salas de aulas equipadas com 35 

carteiras, armários, ventiladores de teto, cortinas, etc.A escola é bem conservada, limpa e 

sem pichações graças a colaboração dos alunos e da comunidade 
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Oferecendo Ensino Fundamental (1º ao 9º anos), a Escola conta com 28 

professores em seu quadro, a administração compõe-se de um secretário de escola, um 

auxiliar de administração, quatro Serventes, três merendeiras. 

 

 EMEF “José Francisco Junior  -  Zé do Skinão”  

 

Autorizado a funcionar pela Portaria de Dirigente Regional de Ensino de 12-12-

2008, com fundamento nas Deliberações CEE nº10/97 e 01/99, Indicações CEE nºs. 09/97 e 

13/97 e á vista do que consta dos Ofícios nº647/2008-SME e nº70/2008 juntados ao 

Processo  nº 0282/0038/2008. 

Os responsáveis pelo estabelecimento de ensino ficam obrigados a manter 

adequados seu Regimento e Plano de Gestão às instruções relativas ao cumprimento da Lei 

Federal nº9394/96, às normas baixadas pelo Conselho Nacional e Estadual e a Legislação 

estadual pertinente à rede de ensino municipal. 

 

 EMEF “Lourdes de Oliveira Colnaghi” 

 

A EMEF iniciou suas atividades em 26 de fevereiro de 1998. Foi entregue oficialmente 

para a comunidade em 18 de abril de 1998, tendo como patronesse a Profª Lourdes De 

Oliveira Colnaghi que ao longo de sua vida dedicou-se totalmente aos alunos e à educação 

em geral. 

Iniciamos com 157 alunos e nos dias de hoje temos capacidade para atender 500 

alunos com uma infraestrutura adequada para isso com o Pólo de Informática, 09 salas de 

aula no período da manhã, 08 salas de aulas no período da tarde, sala para o reforço escolar, 

biblioteca, sala de vídeo/jogos, sala do AEE – Atendimento Educacional Especializado como 

sala de recurso multifuncional, banheiros masculino e feminino para os alunos com 

adaptações para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto, quadra de 

esportes coberta, entrada exclusiva para os alunos e rampa para acesso de pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 
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 EMEF “Maria Chaparro Costa” 

 

A E.M.E.F "Maria Chaparro Costa" foi inaugurada em 03/02/2002 às 10h durante a 

gestão do Prefeito Nilson Costa e pela Secretaria da Educação Isabel Campoy Bono Algodoal. 

A expectativa dos pais era grande para que a escola funcionasse o mais rápido 

possível, pois seus filhos passariam a estudar mais perto de casa. 

A escola iniciou suas atividades em 2002 com um total de 14 salas funcionando 

assim distribuídas: 

Manhã – cinco 1ª séries e duas 2ª séries 

Tarde- uma 2ª série / três 3ª séries e três 4ª séries 

A Escola fica localizada no Bairro Santa Edwirges na Alameda Urano 5-38. 

 

 EMEF “Nacilda de Campos” 

 
Foi inaugurada no dia 09/02/2002, localiza-se na região norte da cidade. Atende 

uma população cujo perfil sócio-econômico é caracterizado pela economia informal. 

Atualmente a unidade atende 601 alunos. A escola encontra-se em processo de expansão e 

valorização devido à proximidade da via de acesso "Nações Norte". O prédio da unidade 

escolar é amplo e de fácil visualização, sendo sua quadra poli esportiva alvo de interesse e 

ponto atrativo para os moradores. A escola se destaca como referencial cristão e social na 

formação da cidadania dos alunos e comunidade. 

 

 EMEF “Prof. José Romão” 

 

Fundada em 02 de fevereiro de 2002 durante a gestão administrativa municipal do 

então prefeito Nilson Costa o vereador Edmundo Albuquerque Coube sugeriu para patrono 

o nome José Romão, professor da Universidade do Sagrado Coração (USC). Sendo uma 

conquista de sumo valor para a comunidade uma vez que não havia escola dessa 

modalidade no bairro e sendo a clientela atendida pela escola estadual mais próxima a E.E. 

Professor “Carlos Chagas” como era insuficiente para o total atendimento dessa demanda, 

uma parcela considerável de alunos eram transportados para outras Unidades de Ensino 

longe de suas moradias. 
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Mesmo depois de sua construção a escola necessitou ser ampliada em mais 06 

(seis) salas de aula e 01 (uma) quadra poli esportiva coberta na data de 01 de fevereiro de 

2004. A escola tem atualmente 735 alunos matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 EMEF “Prof. Waldomiro Fantini” 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professor Waldomiro Fantini” está 

localizada na Rua Primo Pegoraro, quarteirão 2, número 45, lado par, no Parque Santa 

Cândida e próxima a Vila Dutra. 

Em seu projeto, a escola totaliza 2.102,02 m² de área construída. No terreno de 

5.303,23 m², contendo quadra poliesportiva coberta, vestiários, casa para caseiro, 

estacionamento, pátio de entrada, calçadas e rampas de acesso, áreas gramadas e 

arborizadas. 

Distribuída em dois blocos e três níveis, a escola foi implantada de forma a 

possibilitar a ampliação de mais salas de aulas ou outra necessidade, conforme a demanda. 

O prédio foi construído em alvenaria de tijolos comuns; possui estrutura em 

concreto armado; é coberto com telhas cerâmicas sobre estrutura metálica e forro de PVC, 

exceto na cozinha, sanitários, vestiários, área de serviço, despensa e abrigos, que recebem 

laje pré-moldada. 

 

 EMEF “Santa Maria” 

 

Escola Municipal Santa Maria surgiu com a parceria da Prefeitura Municipal de 

Bauru e com a Paróquia São Sebastião, situada à Rua Ezequiel Ramos na Vila Cardia, onde 

um grande número de bauruenses ilustres teve seus primeiros anos de estudo.      

Tudo começou em 1.954 quando da necessidade de uma escola pública para 

atender os alunos dessa região da cidade. Dentre os personagens mais importantes na 

gestão da escola Paroquial "Santa Maria"podemos citar: Pe.Germano, Pe.Teodoro, 

Pe.Caetano, Pe. José Maria, Pe. Lázaro e Pe.Guerrino; além deles a presença das apóstolas 

de Nossa Senhora do Sagrado Coração que tiveram relação fundamental na escola Paroquial.  
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Entre elas podemos citar: Ir. Josefina, Ir. Marta, Ir.Inês, Ir Helena e Ir. Lidia. A 

parceria entre a prefeitura com a Paróquia consistia na seguinte divisão de atribuições: a 

prefeitura fornecia o pessoal (professores, pessoal administrativo e merendeiras) e a 

paróquia cabia a direção da escola. Os alunos da Escola Paroquial "Santa Maria" recebiam 

formação e assistência religiosa onde faziam a primeira comunhão. 

A importância da Escola Paroquial não se deve apenas a concretização da EMEF 

"Santa Maria" mas lá também foram abrigadas a Escola Estadual "Mercedes Paes Bueno" 

antes da construção do seu atual prédio na rua Xingu. Em 1˚ de Agosto de 1.980 foi entregue 

a população bauruense o prédio da escola onde funciona até hoje e deixou de ter qualquer 

vínculo com a Escola Paroquial, nesta ocasião a escola passou a ser chamada de  Escola 

Municipal de 1° Grau "Santa Maria". Em 2002 a escola passou por uma ampla reforma. Hoje 

a "Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Maria" possui mais de 800 alunos 

distribuídos em dois períodos com classes de 1ª a 9ª séries, onde é constituída  40 

professores das mais diversas áreas e pessoal administrativo especializado e é considerada 

uma das melhores escolas públicas de Bauru.  

A EMEF "Santa Maria" mantém até hoje os mesmos objetivos dos primeiros 

tempos, a formação integral do aluno através da convivência com os valores éticos e a 

integração família-escola, preparando nossos alunos para um futuro cidadão crítico e 

consciente de seu papel na sociedade. 

 

 EMEF “Thereza Tarzia - Irmã Rosamaria Tarzia” 

 

A EMEF “Thereza Tarzia – Irmã Rosamaria Tarzia”, foi inaugurada em 08 de 

Fevereiro de 2002 e localiza-se à Rua Antonio Montebugnolli, 6-32, no Núcleo Habitacional 

Nobuji Nagasawa (Bauru 2000) e atende de 1º ao 5º ano. 

A Unidade escolar recebe alunos oriundos dos bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da 

Bela Olinda e Jardim Ivone, que são atendidos em dois períodos: manhã e tarde, distribuídos 

em 20 turmas de acordo com a faixa etária.  
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 Núcleo de Ensino Renovado “Lydia Alexandrina Nava Cury” 

 

Uma Escola Municipal de Bauru, EMEF “Lydia Alexandrina Nava Cury”, também 

conhecida como Núcleo de Ensino Renovado-NER! 

Sua história começou em 1º de março de 1989, onde foi designada uma comissão 

pela então Secretária Municipal de Educação, professora Adriana Chaves, para elaborar 

estudos para implantação do Núcleo de Ensino Renovado, que tinha por objetivo, iniciar um 

projeto pedagógico colaborando para a difusão e divulgação de novas alternativas para 

prática educativa, sem perder de vista a realidade social, política e econômica. 

Inicialmente, foi escolhida a EMEI “Maria Rosa Conceição Lima” para a instalação 

da sala oficina I, sendo o marco inicial do NER. 

Em 17 de abril de 1990, o prefeito Antônio Izzo Filho, decreta a criação do Núcleo 

de Ensino Renovado, sob nº 5835/90, cuja estrutura curricular, didática e administrativa foi 

autorizada a funcionar como Escola Experimental nos termos do parecer CEE Nº 1292/92, 

aprovado em 04/11/92, (D.O. de 07/11/92), com fundamento nos artigos 104 da Lei 

4024/64, DA Lei nº 5692/74. 

Em 23 de outubro de 1990, inaugurou-se no terreno ao lado da EMEI uma sala 

quiosque para abrigar os já 50 (cinqüenta) alunos existentes. 

A construção da Escola (modelo arquitetônico e paisagismo) prevista para 1993 não 

aconteceu. Foi descartada a possibilidade de construção em terreno próximo a nossa 

localização, ficando em definitivo no local onde estamos hoje. 

Apesar das inúmeras dificuldades burocráticas, pedagógicas e políticas na 

implantação de um Projeto diferenciado de Educação centrado numa pedagogia 

emancipadora, preocupada com o desenvolvimento autônomo do aluno, o NER conquistou 

avanço na prática da gestão escolar, amadureceu na sua proposta a partir do esforço de 

professores, direção e comunidade escolar. Em 1997 enfrentamos o desafio do 

encerramento do Parecer CEE nº 266/97 (D.O. E 05/06/97). 

Após algumas providências, o Conselho Estadual de Educação se manifestou 

através do parecer CEE nº 455/97, em 22 de outubro de 1977, concluindo que: O Núcleo de 

Ensino Renovado pode em 1997, funcionar nos moldes autorizados pelo Parecer CEE Nº 

1292/92; De acordo com a nova LDB, a EMEF tem autonomia de desenvolver o Projeto 

Educacional que mais se adapte às necessidades da comunidade; O referido Projeto deverá 
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ser acompanhado de perto pela Diretoria de Ensino de Bauru, pela Secretaria Municipal da 

Educação e pelo Conselho Municipal da Educação, uma vez instalado. 

Embora o encerramento da experiência Pedagógica (Escola Experimental) 

represente um novo caminho de luta, acreditamos que temos estrutura e comprometimento 

para continuidade deste Projeto, visto que temos uma escola viva e dinâmica onde 

democraticamente a comunidade se manifesta em busca de uma escola competente e 

autônoma, embasada em princípios que configuram uma nova concepção de escola e uma 

nova abordagem do trabalho pedagógico. 

 

 Centro de Educação de Jovens e Adultos 

 

Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos em Bauru constituiu-se no ano de 

1984, quando a administração municipal rompe o convênio com o MOBRAL. No ano de 

1985, é criado a Comissão Municipal de Educação de Jovens e Adultos, com a implantação 

das primeiras classes e, concomitante ocorre a elaboração da Proposta de Educação de 

Jovens e Adultos, tendo na Pedagogia de Paulo Freire o embasamento teórico para a 

fundamentação do trabalho a ser implantado. 

Em 1986 é criada a Divisão Municipal de Educação de Jovens e Adultos  

Em 1998, é criado Centro Educacional de Jovens e Adultos- CEJA, sede. Inaugurando 

o local da sede em 1999. 

Nos anos de 2007 a 2009, nove Pólos de Educação de Jovens e Adultos foram 

construídos e inaugurados, possibilitando locais específicos para atender o alunado da 

Educação de Jovens e Adultos, efetivando o trabalho educacional junto a esta parcela da 

população bauruense. 
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3 Considerações Teóricas  

 

Prof.ª Drª. Thaís Cristina Rodrigues Tezani 

 

[...] 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). 

 

Nós 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. 

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 tem 
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resultado, 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 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): 
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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. 

 

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 sucessivas reformas educacionais 

não alcançam o sucesso por serem criadas sem considerar os locais e os tempos nos quais 
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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: 

 

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 conforma 
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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 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 
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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 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. 

 



 

 
35 

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 docente2. 

“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 

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 

                                                 
2
 Especificamente no sistema estadual de ensino paulista. 
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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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4 A Estrutura do Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal  

 

Prof.ª Drª. Thaís Cristina Rodrigues Tezani 

 

Baseados na constituição histórica e cultural, apresentaremos algumas considerações 

sobre a relação entre os processos de aprendizagem e desenvolvimento que nortearam a 

execução dos trabalhos e a questão da articulação entre a educação infantil e o ensino 

fundamental, por meio do lúdico. 

O desenvolvimento da espécie humana está baseado no aprendizado que, para 

Vygotsky (2002), sempre envolve interferência, direta ou indireta, de outros indivíduos e a 

reconstrução pessoal da experiência e dos significados. 

Muitos de seus conceitos são extremamente importantes para o entendimento da 

aprendizagem humana e consequentemente, muito contribuíram para a educação escolar, 

enriquecendo as teorias pedagógicas. 

Vygotsky (2002) dedicou-se a estudar o que chamamos de funções psicológicas 

superiores ou processos mentais superiores, isto é,  

 

que consistem no modo de funcionamento psicológico tipicamente 
humano, tais como a capacidade de planejamento, memória voluntária, 
imaginação, etc. Estes processos mentais são considerados sofisticados e 
‘superiores’, porque referem-se a mecanismos intencionais, ações 
conscientes controladas , processos voluntários que dão ao indivíduo a 
possibilidade de independência em relação às características do momento 
e espaço presente (REGO, 2000, p.39). 

 

Um dos conceitos importantes do autor em estudo é a questão da mediação. Ele 

substitui a ideia do simples estímulo e resposta, como proposta de aprendizagem, pela 

concepção de um ato mais complexo: o ato mediado. 

A mediação seria um processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação, ou seja, a relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. De 

acordo com Rego (2000, p.50), ao compreender a questão da mediação e das funções 

psicológicas superiores, “Vygotsky distingue dois elementos básicos responsáveis por essa 
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mediação: o instrumento, que tem a função de regular as ações sobre os objetos e o signo, 

que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas.” 

O entendimento desse elemento mediador na relação organismo-meio vem provar 

que a relação mais importante do homem com o mundo não é a relação direta e sim a 

relação mediada. E, são as funções psicológicas superiores que organizam essa relação entre 

o homem e o mundo real, com os mediadores chamados instrumentos e signos. 

A concepção de Vygotsky sobre os instrumentos como mediadores entre o homem e 

o mundo real tem base no materialismo de Marx e Engels. Ele acredita que com o 

surgimento do trabalho e a formação da sociedade humana com base no trabalho, o 

processo básico que vai marcá-lo como espécie diferenciada é o trabalho com finalidade de 

transformação da natureza. Através dele desenvolve-se atividades coletivas e portanto 

relações sociais, e seu produto têm grande importância na atividade humana.  Assim, Meira 

(1998, p.64) afirma que “Vygotsky estabeleceu as bases para uma nova compreensão da 

relação entre o sujeito psicológico e o contexto histórico, que resgata o sentido subjetivo e 

pessoal do homem, mas situando-o na trama complexas das relações sociais.” 

Segundo Vygotsky, as aprendizagens se dão em forma de processos que incluem 

aquele que aprende, aquele que ensina e mais, a relação entre essas pessoas. Ou seja, o 

processo desencadeado num determinado meio cultural (aprendizagem) vai despertar os 

processos de desenvolvimento internos no indivíduo. Assim, o desenvolvimento não ocorre 

na falta de situações que propiciem um aprendizado. 

Essa conclusão levou Vygotsky a pensar o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal. A criança em cada momento de seu desenvolvimento tem um nível de 

desenvolvimento real e um nível de desenvolvimento potencial. O primeiro representa a 

capacidade que a criança tem de realizar tarefas de forma independente. O nível de 

desenvolvimento potencial seria sua capacidade de desempenhar tarefas com ajuda de 

adultos ou de amigos mais capazes. A distância entre esses dois níveis é a zona de 

desenvolvimento proximal. Interferindo nessa zona, um educador estará contribuindo para 

movimentar os processos de desenvolvimento das funções mentais complexas da criança. É 

nessa zona que a interferência é mais transformadora. Assim, “o desenvolvimento está 

intimamente relacionado ao contexto sócio-cultural em que a pessoa se insere e se processa 

de forma dinâmica (e dialética) através de rupturas e desequilíbrios provocados de contínuas 

reorganizações por parte do indivíduo” (REGO, 2000, p.59). 
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Esse conceito sob a ótica da educação escolar é extremamente importante. É o 

aprendizado que impulsiona o desenvolvimento, a escola tem um papel fundamental na 

construção do ser psicológico adulto de nossas sociedades mais organizadas e coerentes.   

Vygotsky denomina essa capacidade de realizar tarefas de forma independente de 

nível de desenvolvimento real. Para ele, o nível de desenvolvimento real da criança 

caracteriza o desenvolvimento de forma retrospectiva, ou seja, refere-se a etapas já 

alcançadas, já conquistadas pela criança. As funções psicológicas que fazem parte do nível 

de desenvolvimento real da criança em determinado momento de sua vida são aquelas já 

bem estabelecidas naquele momento. São resultados de processos de desenvolvimento já 

completados, já consolidados. 

Há tarefas que uma criança não é capaz de realizar sozinha, mas que se torna capaz de 

realizar se alguém lhe der instruções, fizer uma demonstração, fornecer pistas, ou der 

assistência durante o processo. 

O desenvolvimento individual se dá num ambiente social determinado e a relação 

com o outro, nas diversas esferas e níveis de atividade humana, é essencial para o processo 

de construção do ser psicológico individual. 

A zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho que o indivíduo vai 

percorrer para desenvolver funções que estão em processos de amadurecimento e que se 

tornarão funções consolidadas, estabelecidas ao seu nível de desenvolvimento real. A zona 

de desenvolvimento proximal, é pois, um domínio psicológico em constante transformação: 

aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer 

sozinha amanhã. Nas palavras de Rego (2000, p.73): 

 
A distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de forma autônoma 
(nível de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em 
colaboração com os outros elementos de seu grupo social (nível de 
desenvolvimento potencial) caracteriza aquilo que Vygotsky chamou 
de ‘zona de desenvolvimento potencial ou proximal’. Neste sentido, o 
desenvolvimento da criança é visto de forma prospectiva, pois a zona 
de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário... 

 

A concepção de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e aprendizado, e 

particularmente sobre a zona de desenvolvimento proximal, estabelece forte ligação ente o 

processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente sócio-cultural e 
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com sua situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros 

indivíduos de sua espécie. É na zona de desenvolvimento proximal que a interferência de 

outros indivíduos é mais transformadora. 

O processo de ensino e aprendizagem na escola deve ser construído, então, tomando 

como ponto de partida o nível de desenvolvimento real da criança, num dado momento e 

com sua relação a um determinado conteúdo a ser desenvolvido, e como ponto de chegada 

os objetivos estabelecidos pela escola, supostamente adequados à faixa etária e ao nível de 

conhecimentos e habilidades de cada grupo de crianças. O percurso a ser seguido nesse 

processo estará demarcado pelas possibilidades das crianças, isto é, pelo seu nível de 

desenvolvimento potencial.  

O ingresso no ensino fundamental pelas crianças de 6 anos mudou a organização 

escolar. Advinda da educação infantil e seu universo lúdico, esses alunos deparam-se com 

nova realidade em termos de estrutura física e organizacional, e uma cobrança maior em 

termos de produção escrita e de leitura. É um momento desafiador para os alunos, 

professores e demais sujeitos escolares. E, é também um dos grandes impulsionadores das 

reformas curriculares, pois o primeiro ano não pode ser visto como a antiga primeira série.  

No primeiro ano do ensino fundamental, o lúdico deve estar presente em conjunto 

com o trabalho dos conteúdos escolares. A prática pedagógica permeada pelo lúdico pode 

resultar em benefícios intelectuais, morais e físicos, conforme afirma Kishimoto (1998). 

Compreender o lúdico como um processo sócio histórico e que está relacionado com 

a atividade humana num contexto social e cultural, a partir da realidade vivenciada por cada 

membro do grupo é o primeiro passo para um trabalho lúdico eficiente e de grande estímulo 

para o desenvolvimento e a aprendizagem. Nas palavras de Kishimoto (1998, p. 149): 

 
[...] todo ser humano está inserido dentro de um contexto cultural que 
determina suas formas de pensar e agir, molda sua inteligência e que a 
educação, quando se realiza pela narrativa, contribui para que a criança 
desenvolva sua representação peculiar do mundo. Cabe à escola tornar 
disponível o acervo cultural que dá conteúdo à expressão imaginativa da 
criança, abrir o espaço para outros elementos da cultura que não a 
escolarizada. 

 
Diante de tais colocações e imbuídos pela vertente histórica e cultural é que 

apresentamos a estrutura do currículo comum construído coletivamente pelos sujeitos 

escolares.  
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Não há homogeneidade na padronização das propostas em virtude da especificidade 

de cada área, mas todas apresentam um texto teórico base para a compreensão das 

escolhas feitas em relação à ementa, objetivos, conteúdos, sugestões metodológicas e 

avaliativas. Ressaltamos, que conforme nos foi solicitado, os conteúdos foram divididos em 

bimestres, o que facilita o processo de mobilidade do aluno. A ordem para apresentação 

deu-se em virtude do início do processo de construção, não privilegiando nem uma área, 

nem outra. 
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4.1 Arte 

Prof.ª Dr.ª Guiomar Josefina Biondo (FAAC/UNESP/Bauru) 
Professores e Professoras de Arte das Escolas Municipais de Bauru 

Prof.ª Esp. Yaeko  Nakadakari Tsuhako (DPPPE/SME/PMB) 
 

 

4.1.1 Apresentação: Crianças e Adolescentes no Mundo Atual 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 Paul Klee: Angelus Novus (1920) 
 
 
 
O mundo está girando depressa demais?  
O mundo sempre girou igual só depende da 
distância da qual você está olhando.  

Lidia Rosemberg Aratangy 
 

 

Falar da criança de hoje me fez lembrar a obra de Paul Klee, “Angelus Novus”, 1920, a 

qual usei anos atrás numa conferência para professores. Paul Klee faz referência ao anjo da 

história, um anjo que parece ter a intenção de distanciar-se do lugar em que permanece 

imóvel. Seus olhos encarquilhados, sua boca aberta, suas asas estendidas. Ele tem o rosto 

voltado para o passado. Onde nos apresenta uma cadeia de eventos, de fatos que se 

amontoam. Ele bem que gostaria de se deter e acordar os mortos e reunir os vencidos. Mas 

do paraíso sopra uma tempestade que se abate sobre suas asas, tão forte que o anjo não as 

consegue fechar. Essa tempestade o empurra para o futuro que nós denominamos de 

progresso.  

Analisar essa imagem nos traz o real visível e o passado invisível, e essa imagem se 

mostra como um espelho é o anjo da história com muitas faces, e tal situação põe em 
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confronto a maneira de pensar a criança e o adolescente e o que torna ambos diferentes dos 

que fomos e do que foram nossos antepassados, porque eram mais livres. Hoje se vive num 

mundo diferente e o meio social faz com que sejamos diferentes. A criança e o adolescente 

só podem ser compreendidos no contexto da sociedade em que estão inseridos, pois 

indivíduo e sociedade se entrelaçam.   

  Aí vale lembrar Vigotski (1993) “o meio é a mensagem e o meio faz com que sejam 

diferentes”. São mais bem informados pelo grande avanço dos meios de comunicação: TV, 

rádio, internet, porém são mais dependentes, mais inseguros, são levados, buscados, 

trazidos. Navegam pela internet, porém desconhecem o seu redor, seu bairro, sua cidade, 

sua cultura.  

No final do séc. XVIII e início do séc. XIX, a percepção que se tinha da infância foi se 

modificando e a concepção de infância como uma etapa da vida se consolidou, dependendo, 

como diz Ariés (1986), da noção de estado e de nova organização de trabalho. 

A infância e a adolescência são invenções da sociedade industrial, ligadas às leis 

trabalhistas e ao sistema educacional que tornam o jovem dependente de seus pais. A 

criança, ao ser excluída do mundo do trabalho e de responsabilidades foi separada do 

adulto, adquirindo o status de inocente, pura e assexuada. Com isso a adolescência começa 

ser percebida como um período à parte do desenvolvimento humano. 

Hoje, parece existir uma tendência de promover uma relação mais igualitária entre 

adultos, crianças e adolescentes que é concomitante ao questionamento do adultocentrismo 

(termo usado por Leite C.D.P., 2000) e ao processo de prolongamento da adolescência. 

Atualmente, todo mundo quer ser adolescente como diz Aratangy (2011). Usam o 

mesmo traje, enfeites, querem ter a mesma disposição física e ainda pensam em ter seus 

relacionamentos pessoais sem compromisso. Desse modo a adolescência deixou de ser vista 

como uma etapa do desenvolvimento e passou a ser uma ideologia, podendo gerar o que 

chamamos de estereótipos, pois a adolescência é uma fase de dúvidas e questionamentos 

diferente das outras idades. 

Tais mudanças vêm ocorrendo dada à transformação das condições sócio-históricas e 

culturais, que embora não sejam lineares, acabam por promoverem certa confusão nessa 

hierarquia. Portanto o conceito de infância e adolescência escapa às formulações teóricas. 

Antigamente era possível esclarecer o que era criança e como tratá-la adequadamente. 

Hoje, as condições sociais em que vivem e como constroem o mundo das relações internas e 
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sociais são outras, modificando também o modo como são afetadas pela realidade social e 

material. 

Educar para o futuro. Não basta olhar a criança ou o adolescente com um olhar de 

cima, daquele que só percebe suas falhas, dificuldades, mas perceber e aceitar suas atitudes, 

suas ansiedades, conhecer seu meio, sua cultura e reconhecer que também não se sabe 

tudo.  Achar que sabemos tudo é um engodo, porque educamos hoje com a bagagem que 

recebemos ontem. Isso leva a um paradoxo na educação das nossas crianças, porque elas 

vão aprender, não para viver hoje, mas para viver amanhã e os pais e professores 

aprenderam ontem e ensinam hoje, fazendo existir uma grande distância entre o passado e 

o futuro. 

Além disso, é preciso se voltar para certos aspectos específicos da cultura 

contemporânea, quais sejam: o tempo, o corpo, e o espaço urbano. Ao ser imerso numa 

cultura em que a velocidade e a busca da experiência superficial não chegam a sua essência, 

o tempo implica quantidade de pontos sucessivos dispostos numa linha imaginária a ser 

percorrida pelo sujeito (CASTRO, 1992, 1993, 1996). Vivemos na época da simultaneidade, 

da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado e do disperso.  Ocupamos um 

tempo onde as nossas experiências no mundo se assemelham a uma rede que vai ligando 

pontos. Um sistema aberto que não se liga mais a essência. Deleuze e Guattari (1992).  

Desse modo, o tempo passou a ser eventos, passou a ser exterior a nossa própria 

história, diferente do tempo contínuo onde os territórios de pesquisa eram definidos e os 

conhecimentos eram como gavetas compartimentadas. Assim, as crianças e adolescentes 

buscam outras vias de construção, onde o corpo aparece como elemento fundamental 

dentro dessa lógica comunicativa e da cultura de consumo. Criou-se a era da imediatez, do 

aqui, agora, onde tanto a criança como o adolescente ligam tudo ao mesmo tempo. Essa 

imediatez leva a desconcentração, querem respostas rápidas, não reconhecem o tempo de si 

nem do outro.  

Com essas reflexões é possível pensar no mundo onde a criança está inserida hoje: na 

internet, no uso das drogas, no sexo livre. E dizer que são culpados é não refletir sobre o 

mundo atual, porque essas ações caminham paralelas à educação formal, religiosa e da 

família. 

Culpar a tecnologia também não basta. É preciso uma revisão emergente do processo 

de ensinar e aprender, bem como uma gestão consciente da Pedagogia e do “conhecimento 
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em rede”, porque a tecnologia é parceira dos aspectos cognitivos e constitui elemento de 

nossa forma de ver e organizar o mundo. Ela interfere na subjetividade do sujeito, visto que 

se utiliza de técnicas e esquemas imaginários para a sua realização. É necessário reconhecer 

que os computadores vieram em substituição a um conhecimento narrativo e com isso 

emergiram uma pluralidade de jogos de linguagem, onde o universalismo é substituído pelo 

localismo. Assim, Jameson (1993), reconhece que existe muito mais que uma ruptura de 

épocas, mas uma transformação cultural. Precisamos refletir sobre novas formas de 

subjetivação que o contemporâneo nos apresenta, avaliando assim nossos paradigmas 

conceituais herdados dos nossos antepassados. 

Por outro lado, sabemos que o aluno não adquiriu conhecimento necessário para 

avaliar esse material, portanto cabe ao professor uma crítica, uma avaliação pedagógica para 

reconhecer quem estamos educando, como e porque, buscando conteúdos, limites e 

possibilidades perceptivas (COSTA, 2005). 

Com essa introdução, não foi minha intenção conferir uma evolução histórica da 

criança e do adolescente, como fariam psicólogos, sociólogos e historiadores, mas reafirmar 

a importância de conhecer a criança e o adolescente de hoje, inseridos numa cultura das 

imagens, das tecnologias, num mundo onde o tempo é concomitante, convidando-os a 

tratar a educação como comunicação, onde as pessoas possam ser inteiras, espontâneas. 

Devemos ter um olhar para o passado invisível, resgatar o que foi bom dos nossos 

antepassados, ensinar e prepará-los para o amanhã. 

 

4.1.2 Diálogos entre as Linguagens da Arte 

 

4.1.2.1 Os Valores da Arte na Formação do Ser Humano 

Qual o valor que a arte ocupa no imaginário coletivo? 

Pensando que a arte para a maioria da população sempre foi uma atividade 

concebida para distrair, divertir, sem valor produtivo, usada quase sempre como enfeite, ou 

então aquela que existe nos museus. Podemos dizer que ela tem seu valor diminuído 

perante as outras áreas do saber. 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 sócio-econômico e a sociedade influenciam certos 

conhecimentos mais do que a própria formação do indivíduo. São esses valores e ideias que 
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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 possibilidades de 

reverter o acelerado processo de desumanização que vive as sociedades modernas. 

Pensando em termos científicos, sabemos que a experiência artística contribui para a 

formação dos circuitos cerebrais. Que as experiências sensoriais são fundamentais na 

conformação das estruturas do pensamento e das redes neurais. Relacionando as funções 

do processo psicológico superior com o desenvolvimento e a aprendizagem, Vigotski 

(OLIVEIRA, 1995), interessou-se pela percepção, atenção, memória e imaginação. Para 

Vigotski a percepção, ao estar ligada aos órgãos sensoriais, com o tempo vai se distanciando 

pela mediação dos conteúdos-culturais, que interferem nos objetos e lhe dão novo sentido, 

sendo interpretada à luz de outros conteúdos psicológicos, tais como a memória. O mesmo 

acontece com a atenção que, mesmo estando baseada em mecanismos neurológicos, tem 

uma importante função psicológica, vai sendo submetida a processo de controle voluntário 

mediado pelo simbólico.  Desse modo, o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento 

biológico, vai desenvolvendo as funções psicológicas superiores, mediadas pelos conteúdos 

culturais e sociais do indivíduo. 

Os primeiros anos de vida são importantes para a formação das estruturas 

perceptuais, e o aprendizado dessas funções é um processo fundamental para a construção 

do ser humano, como, por exemplo: é no período lúdico 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. E assim, ao longo do desenvolvimento da 

linguagem e dos conceitos e significados culturais interagindo com os dados sensoriais, vão 

envolvendo todas essas funções.  
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  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, pensamento e 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 desenvolver a 

imaginação e a criatividade em suas ações. 

  Para Vigotski (1995), a criação da criança difere daquela feita pelo adolescente e pelo 

adulto. A criança imagina e fantasia copiando os instrumentos apresentados, interioriza 

utilizando a memória para executar suas ações. Na Educação Infantil, a fantasia toma conta 

e está ligada à realidade concreta, ou seja, a imaginação diverge muito pouco do mundo 

real. No Ensino Fundamental, é possível abstrair da realidade, buscando formas de pensar 

coisas que ainda não são conhecidas ou que não são concretas como: o amor,a saudade, as 

regras morais etc., e além de estabelecer hipóteses sobre fatos imaginários, o que lhes 

permite avaliar e escolher alternativas. “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, cabe ao professor entender e distinguir criatividade 

de invenção. A criatividade como processo psíquico se constrói desde muito cedo 

aprendendo a conectar coisas. 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) 
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educador no campo das artes plásticas e psicólogo que fala 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 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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4.1.2.2 Saberes Estéticos e Culturais 

 

Num escrito da UNESCO se afirma que “a qualidade e harmonia da vida 
dependerão em grande parte do modo como forem inculcadas nos jovens 
a criatividade e a capacidade de desfrute estético” (1970). 

 

Com essa epígrafe e seguindo o raciocínio de Arnheim, sabemos que o prazer 

estético reside na vivência harmoniosa entre as formas dinâmicas do sentido e as formas da 

arte. Na experiência estética, os sentimentos descobrem-se nas formas que lhes são dadas. 

O desafio da educação estética é fazer com que a arte deixe de ser simplesmente uma 

disciplina do currículo e se torne algo incorporado à vida do sujeito. Que faça buscar a arte 

como uma necessidade e um prazer, como produção ou como leitura, fruição e apreciação, 

pois é a partir dela que se tem a experiência criadora da sensibilidade. 

Pensar na significação da arte como estética é considerar o que é necessário refletir 

sobre a vida. Identificar estruturas constitutivas e elementos da sensibilidade é um fator de 

emoções que irão se completar com as informações históricas e culturais é, portanto, um 

modo de fazer cultura. 

Ter a arte como educação estética e cultural é buscar sempre a realidade cotidiana, 

ao mesmo tempo, reconhecer as indagações teóricas do mundo e da vida. Fazendo transitar 

entre a teoria e a prática, revelando como se constitui o imaginário e a percepção dos 

homens nas suas visões de mundo. Para se ter o sentido da estética cultural, necessita-se 

resgatar a força visual expressiva dos comportamentos humanos. Assim entendemos que, 

para ter criatividade estética, o ser humano necessita ter uma aprendizagem para apreciar e 

produzir de maneira diferenciada acontecimentos, formas, objetos capazes de mobilizar as 

virtualidades sensoriais e emocionais, de acordo com a lógica do júbilo e da comunicação. 

Uma estética que não seria no sentido da beleza e sim da arte, uma estética 

relacional, de inclusão do outro, de problemas que pertencem a outras áreas, pois a arte não 

está direcionada a si mesma, e sim num processo de troca social. “A noção de inclusão do 

outro não é somente um tema. Ela é absolutamente essencial para a compreensão do 

trabalho, (...)”. Bourriaud, (2009). 

É na presença de manifestações estéticas na cultura, na presença das imagens do 

cotidiano, nos filmes, nos vídeos e nas obras de arte que se revela como os indivíduos 

corporificam seus sentimentos, seus saberes, suas alegrias e júbilos, o sentido ético e a 
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consciência política que orienta a sua vida. É a imaginação simbólica que dentro da arte 

revela a verdadeira face da nossa civilização. 

A experiência artística não se faz apenas com recursos racionais. É necessário que se 

dê vida e sentimento às coisas para que possamos compreendê-las. Desse modo, podemos 

tomar de empréstimo as indagações de Gardner (1987), sobre o pensamento artístico, “a 

arte implica em formas complexas de pensamento e cognição como a capacidade de 

utilizarem símbolos”. Entende-se que a atividade artística é uma atividade da mente que 

envolve a transformação de diversas classes de símbolos. É através das atividades simbólicas 

que se compreende as criações artísticas e conhece a realidade sintetizando o mundo.  

Gardner, (apud. Palacios, 2006). 

O mesmo nos diz Susana Langer (1987), “O homem tem uma necessidade básica e 

intensa de simbolizar, de inventar significados e buscar sentido para o próprio mundo”. O 

sistema simbólico iconográfico, a presença da imagem no cotidiano, trouxe grande 

controvérsia para a cultura e, conseqüentemente, para a educação. Descobrindo um novo 

mundo no cotidiano, onde é preciso intervir, escolher e criar. É nas marcas visíveis que é 

possível ver os efeitos das opções culturais, dos sentimentos, das emoções e de outras 

experiências humanas.  

Nesse sentido, algumas questões devem ser analisadas. É válido desenvolver o 

sentido estético hoje? Como levar a estética para dentro da sala de aula? A estética como 

campo de estudo requer que se ultrapasse os estágios elementares de apropriação ou 

construção de uma imagem, para se ter uma construção coletiva de conhecimento. Para 

organizar coletivamente o ambiente artístico com obras de arte e ideias é necessário 

reconhecer que o conhecimento da arte não termina na obra de arte, ela é uma ferramenta 

para conhecer o mundo. 

A estética orienta na busca do sentido, do significado dos elementos simbólicos e na 

prática da formulação teóricas sobre os critérios da sensibilidade e do afeto. Portanto, a 

noção que se propõe de arte e estética deve ser articulada com um projeto pedagógico 

histórico-cultural. É aí que se insere a práxis estética, recolocando a arte no seu devido lugar. 

Desse modo é válido desenvolver o sentido  estético, pois é no estético que  vemos a 

possibilidade de  pensar,  perceber e expressar as experiências humanas. O ambiente, 

quando qualificado pela experiência estética, deixa de ser material para converter-se num 

potencial significativo, é ele que faz a relação entre teoria e prática e a conexão entre arte e 
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cultura, caso contrário fica desarticulado. Isso porque um fazer artístico só será harmonioso 

quando interligado com a cultura. 

A educação necessita encontrar o sentido da arte para o ser humano e o direito a 

este saber. Para que isso ocorra, devemos ampliar nossa visão de educação, de 

conhecimento, da criança, do adolescente e do ser humano geral na sociedade 

contemporânea. Entendendo o sujeito na sua totalidade com inteligência e sentimento, 

inserido no seu contexto social e cultural (PILLAR, 1999). E como inserir arte e estética nesse 

processo? Para que isso ocorra em relação à arte e a estética devemos recorrer aos símbolos 

e através da leitura simbólica resgatar o sentido da comunidade, sendo capaz de ver o outro 

como igual e não como antagonista. Assim, parafraseando Simone Weill (1979), (apud 

ANALICE D. PILLAR, p. 139). 

 

 O professor cria raízes quando exerce participação real e efetiva na 
existência de seu educando (Prof.ª Guiomar). 

 
 

4.1.3 Conteúdos da Arte para o Ensino Fundamental  

 

4.1.3.1 Proposta Curricular  

 

A presente proposta curricular de ensino de arte (artes visuais, música, dança e 

teatro) para o ensino fundamental da rede municipal de educação de Bauru foi elaborada de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de arte e dos teóricos da psicologia 

da educação e da arte, tais como: Lev Vigotski, Dermeval Saviani, João Francisco Duarte 

Junior, Rudolf Arnheim, Ernest Fischer, Umberto Eco, Luigi Pareyson, Herbert Read, Ana Mae 

Barbosa, Maria Heloisa Ferraz, Maria Rezende e Fusari, Mirian Celeste Martins, Edith Derdyk, 

Fayga Ostrower, Rudolf Laban, Klaus Vianna, M. Mendes, Schafer e Louis Murray; Violeta 

Gaysa, Viola Spolin etc. Guardando as especificidades do professor atuante na rede, sua 

formação, as características estruturais das escolas, bem como, a realidade de cada 

comunidade. As discussões ocorreram por quase dois anos com reuniões semanais de um 

grupo de professores dispostos a assumirem a elaboração do currículo sem a perda de suas 

atividades docentes. 
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Ao elaborar esta proposta algumas preocupações se evidenciaram na questão da 

formação do ser humano: a questão cultural e histórica, as etapas do desenvolvimento 

humano, as funções e estruturas do processo psicológico superiores e a organização 

estrutural dos conteúdos. Desse modo decidimos propor um programa exequível com 

conteúdos dispostos em uma sequência a partir das artes visuais 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 artísticas.  

Sabemos que os conteúdos são conceitos que se constituem em fundamentos para a 

compreensão da arte. Eles são apresentados separadamente, no entanto, 

metodologicamente devem ser trabalhados de forma articulada e não dissociados um do 

outro, ligando todos os conteúdos de arte. Tal metodologia não configura uma 

polivalivalência, porque visamos educar para a compreensão, para aprender em conjunto, 

abraçar junto e isso demanda identificação entre as linguagens. Educar para ter um 

pensamento policêntrico, capaz de apontar o universalismo, não abstrato, mas consciente 

da unidade e da diversidade da condição humana. Um pensamento policêntrico nutrido das 

culturas do mundo. A explicação de um conteúdo é objetiva, mas a compreensão pode 

ocorrer de forma intersubjetiva e multicultural. “Educar para esse pensamento é trabalhar 

para a identidade e consciência terrena” (MORIN, 2004).  

 

Um dos sinais cardeais da mediocridade de espírito é ver contradições 
onde só há contrastes (GUSTAVE THIBON, Madri, 1952). 

 

 
4.1.3.2 Objetivos Gerais do Ensino da Arte 

 
 

Considerando amplos objetivos, pensou-se o ensino fundamental em duas etapas, sendo 

as seguintes: a primeira, do 1° ao 5° ano, quando os alunos devem apropriar-se de 

conteúdos básicos da arte por meio das experiências, vivências e ampliação de repertório 

individual. E a segunda, do 6° ao 9° ano, após dominar alguns conhecimentos primários, 

entrar em contato com conteúdos e conceitos mais elaborados a fim de realizar com mais 

propriedade e autonomia, a expressão artística. Espera-se que, a partir daí, os mesmos 
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possam realizar trabalhos com intenção, com explicações e argumentos. Contextualizando 

historicamente e mostrando sua marca pessoal nas suas produções. 

Acreditando que a criação artística pode fortalecer o conceito de grupo, ajudar a 

compreender o outro: intelectual e afetivamente, levando os alunos a ter atitudes 

cooperativas nos grupos de trabalho, e valorizando e respeitando a diversidade, durante a 

etapa fundamental da educação, de acordo com o que foi apresentado até o momento e 

referenciado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte, o ensino da disciplina deve 

organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de:  

 

 Experimentar e explorar as possibilidades de cada expressão artística, a partir dos 

conteúdos assimilados; 

 Conhecer os conteúdos das diferentes linguagens artísticas, para que possa 

compreender e utilizar a arte como expressão, mantendo uma atitude de busca 

pessoal e/ou coletiva; 

 Articular os conteúdos das diferentes linguagens com a percepção, a imaginação, a 

emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas; 

 Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos 

em: arte visual dança música e teatro, de modo que as utilize nos trabalhos pessoais, 

identifique obras e autores e os interpretes na apreciação e contextualize-os 

culturalmente; 

 Perceber a importância das novas tecnologias na vida cotidiana, conscientizando-se 

das possibilidades oferecidas por elas no que diz respeito à arte; 

 Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e 

conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, sabendo 

receber e elaborar críticas; 

 Conhecer, identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico 

contextualizando nas diversas culturas, respeitando e observando as produções 

presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo 
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natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de 

diferentes grupos culturais; 

 Observar as relações entre arte e realidade, refletindo, investigando, indagando, com 

interesse e curiosidade, exercitando a discussão entre os conteúdos, a sensibilidade, 

argumentando e apreciando arte de modo sensível; 

 Conhecer, identificar, relacionar e compreender diferentes funções da arte, do 

trabalho e da produção dos artistas; 

 Identificar, investigar e organizar informações sobre arte, reconhecendo e 

compreendendo a variedade de produtos artísticos e concepções estéticas presentes 

na história de diferentes culturas e etnias; 

 Pesquisar e saber organizar informações sobre arte, em contato com artistas, obras 

populares ou das belas artes, tecnológicas, se de minorias cultas se feitas pelas 

mulheres. 

4.1.3.3 Diretrizes Norteadoras: Metodologia de Ensino 

 

Só podemos nos reconhecer na construção histórica, observando como 
estamos atuando e como queremos construir essa nossa história (FUSARI; 
FERRAZ, 1992). 

 

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 e da educação. 

 

  
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). 
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Considerando as contribuições de outras perspectivas pedagógicas, procuramos 

elaborar uma prática aonde os conceitos da arte, vão sendo inseridos de forma mais realista, 

dentro de uma crítica social dos conteúdos. Procurando propiciar o acesso aos conteúdos da 

arte e aos conhecimentos culturais básicos 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 metodologia triangular, proposta pela 

Professora Drª Ana Mae Barbosa, que tem por base as práticas artísticas: o fazer artístico, a 

leitura da imagem e a contextualização histórica. Outros pressupostos teóricos estão 

interferindo no ensino da arte e se refere à educação estética, a busca de uma 

interculturalidade, bem como o uso das novas tecnologias. Retomando Fusari e Ferraz (1993, 

p.36) temos:  

A consciência histórica e a reflexão crítica sobre os conceitos, as idéias 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. 

 

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 artísticas e não se reconhecer dentro do momento histórico, vivendo de uma 

concepção metodológica ultrapassada (escola novista, tecnicista, espontaneista, etc.). É 

necessário reconhecer-se dentro desse processo.  

Como sugestão e seguindo a linha do que vem sendo descrito, apresentamos uma 

proposta 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 visuais, irá expor e explicar seu repertório 

cultural, os conteúdos formais, que fazem parte da ciência da arte, apresentando, de forma 

expositiva, os principais conceitos, mesmo que estes se fundamentem em teóricos diversos, 

seguindo de variados exemplos nas diferentes linguagens da arte.  



 

 
56 

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 

e acomodando 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, a fim de que contextualize e associe 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 tornar mais clara nossa fala, 

tomamos como exemplo o conceito de tempo nas artes visuais: uma relação de força, de 

intensidade e de movimento expresso formalmente. Compreendemos que tempo não se 

limita a um movimento quantificável, não se restringe a um tempo cronológico, mensurável, 

mas está relacionado com a intensidade, com a duração, com a potência, com a liberdade e 

variações infinitas.  Criação que se produz na relação do movimento e da concentração do 

tempo objetivo e subjetivo: tempo cronológico, histórico, psicológico (Deleuze, 1998; 

Calvino, 1990). Tal conceito pode ser abordado com a análise das seguintes obras: Pinóquio e 

o País do Brinquedo, O Quintal imaginário (Barros, 2003), ou o poema Quintal de Roseane 

Murray. 

Para que 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 Fuzari (2002), 

refletir criticamente sobre sua postura, reconhecer-se historicamente e decidir por uma 

transformação.  
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GESTUALIDADE, TEMPO E ESPAÇO 
1

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer e experienciar os vários tipos de gesto: controlado e espontâneo 

materializando-os sobre os diferentes suportes. A relação entre o gesto, o 

tempo e o espaço produzindo registros gráficos e sonoros, assim como 

momentos de expressões em dança e teatro, que traduzem a 

individualidade infantil e acentua o vínculo entre criador e criação. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

registro gráfico 

como 

consequência da 

gestualidade 

 

noções de linha e 

forma 

 

meios e suportes 

 

noções de tempo 

e espaço 

 

tempo e espaço 

no desenho 

 

tempo e espaço 

na natureza 

 

 

fonte sonora 

 

som – timbre 

 

duração 

 

andamento 

 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos 

 

locomoção 

 

deslocamento 

 

sequencias 

rítmicas 

 

orientação no 

espaço 

 

relaxamento 

respiração 

 

 

o corpo ator: 

gestualidade, 

deslocamento 

 

percepção do 

corpo enquanto: 

peso, elasticidade 

e possibilidades 

de movimento 
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COR E LUZ 
1

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como: vivência do mundo da 

cor e da luz. Presença e ausência das características das luminosidades das 

cores, tanto como matéria concreta, quanto como ideia e sensação, nas 

linguagens da arte. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

sensibilização 

pelas cores 

 

cor e 

percepção 

 

cor como 

pigmento 

 

cor como luz 

 

cor como 

expressão 

 

luminosidade 

na arte 

 

 

densidade 

 

intensidade 

 

comportamento 

do som e da 

música 

 

intencionalidade-

função na música 

 

 

 

intencionalidade-

função na dança 

 

sensações de cor 

e luz nos 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos 

 

 

 

expressão 

corporal/gestual 

na busca de 

valores e 

significados de 

cor e luz 

 

o corpo ator: 

gestualidade, 

sensações que 

afloram do corpo 

através sentidos 
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TEXTURA 
2

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer e experienciar as diversidades de texturas empregadas para 

obter efeitos de variedade e unidade, de modo a destacar: diferentes 

espaços, distância, aproximações, violência, agressividade, separação. 

Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como: percepção das 

variações existentes em diferentes situações e formas, observando 

características que revelam a individualidade dos corpos (objetos, sons, 

corpo,etc). Percepção do processo de avanço da bidimensionalidade em 

direção ao volume e profundidade. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

diferentes 

texturas 

 

ranhuras 

 

texturas em 

diferentes 

suportes 

 

frotagem 

 

 

 

 

textura musical. 

 

timbre 

 

melodia 

(horizontal) 

 

harmonia 

(vertical) 

 

ritmo 

 

monorritmia 

 

polirritmia 

 

 

movimentos com 

foco na textura 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos 

 

locomoção 

 

deslocamento 

 

sequencias e 

variações rítmicas 

 

 

expressão 

corporal/gestual na 

busca de valores e 

significados de 

textura. 

 

o corpo ator: 

gestualidade, 

sensações, sentidos 

e deslocamento 

 



 

 
60 

 
 

VOLUME E PROFUNDIDADE  

2
º 

A
N

O
 –

 E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

(2
º 

SE
M

ES
TR

E)
 

O
B

JE
TI

V
O

S 

 

Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como volume e profundidade, a 

fim de mudar a estrutura espacial. Avançar na visão de corpos superando a visão 

de mundo linear, planificada e uniforme para uma percepção mais abrangente e 

complexa através do uso da perspectiva como forma simbólica.  

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

cheio / vazio 

 

plano e 

profundidade 

 

espaço interior 

 

massa 

 

peso 

 

transparência 

 

sobreposição e 

justaposição 

 

rebatimento 

 

 

altura 

 

grave 

 

agudo 

 

silêncio 

 

pausa 

 

dinâmica 

 

forte/fortíssimo 

 

piano/pianíssimo 

 

crescendo/ 

diminuindo 

 

 

movimentos com 

foco no volume, 

profundidade e 

transparência. 

 

movimentos 

expressivos e 

biomecânicos 

 

locomoção 

 

deslocamento, 

peso e volume no 

movimento 

 

sequências rítmicas 

 

 

 

expressão gestual 

na busca de 

valores e 

significados de 

volume, 

profundidade, 

transparência, 

justaposição 

 

o corpo ator: 

gestualidade 

 

percepção do 

corpo enquanto: 

peso, elasticidade 

e possibilidades 

de movimentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
61 

 

PAISAGEM  

3
º 

A
N

O
 –

 E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

(1
º 

SE
M

ES
TR

E)
 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como busca do equilíbrio e 

harmonia na representação da união de elementos (composição) presentes 

em um dado espaço abarcado pelos sentidos. 

Possibilitar o desenvolvimento de uma escuta que compõe, que inventa, 

que percorre diferentes caminhos, desvelando a todo o momento escutas 

possíveis, que escapam àquelas predeterminadas pelo hábito. Desenvolver 

um olhar de paisagem, ver com uma mente indagadora, que busca entender 

as ambiguidades das imagens (ver as partes e o todo).  

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

paisagem em três 

faixas 

 

composição e seus 

elementos 

(equilíbrio, forma, 

unidade e 

variedade, 

enquadramento, 

plano e 

profundidade) 

 

gêneros (natural e 

urbana) 

 

acordes 

 

conjuntos e 

orquestras 

 

paisagem 

sonora 

 

 

gestos e 

movimentos 

expressivos na 

representação da 

paisagem 

(natural ,urbana 

e humana) 

 

formas orgânicas 

e inorgânicas 

 

composição 

cênica (cenário, 

objetos, 

iluminação, 

adereços) 

 

 

gestos, 

movimentos e 

expressões 

faciais na 

representação 

cênica da 

paisagem- 

(natural ,urbana 

e humana) 

 

composição 

cênica (cenário, 

objetos, 

iluminação, 

adereços) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
62 

FIGURA HUMANA 
3

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 

 

Desenvolver a percepção corporal para conhecer a importância de si 

mesmo. 

Conhecer o esquema corporal por ser indispensável para a formação da 

personalidade da criança, facilitando compreender o espaço onde está 

inserida. 

Conhecer as diversas notações gráficas que o homem fez de si mesmo, 

projeta o aluno para um contato com os vários “eus”, introjetados para o 

palco do mundo.  

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

proporção 

 

poses 

(movimento 

corporal) 

 

autorretrato 

 

expressão facial 

 

figuras humanas 

nos diversos 

estilos e épocas 

 

 

voz e diferentes 

formas de 

canto.(canto 

coral, cantos de 

trabalho, cantos 

ritualísticos) 

 

corpo humano 

como fonte 

sonora 

 

qualidades 

individuais dos 

movimentos 

corporais. 

 

consciência dos 

apoios corporais. 

 

 

poses 

 

máscaras 

 

composição física 

de personagens 
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CIVILIZAÇÃO E CULTURA  
4

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S  

Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como identidade cultural 

manifesta nas diferentes linguagens da arte, em diferentes épocas e culturas.  

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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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ARTE E PATRIMÔNIO 
4

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Estimular o exercício da cidadania e responsabilidade social de modo a 

despertar para o visual urbano, fazendo emergir um olhar antropológico 

sobre a cidade. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
65 

 

BIDIMENSIONALIDADE E TRIDIMENSIONALIDADE 

5
º 

A
N

O
 –

 E
N

SI
N

O
 F

U
N

D
A

M
EN

TA
L 

(1
º 

SE
M

ES
TR

E)
 

O
B

JE
T

IV
O

S 
 

Experienciar as formas Bi e Tridimensionais, permitindo ao aluno descobrir 

novas formas de tamanho, peso, resolvendo problemas de quantidade e 

gravidade, bem como vivenciar situações de organização espacial de modo a 

ampliar a compreensão de ser e estar no espaço físico e cultural. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

diferença entre 

bidimensional e 

tridimensional 

 

profundidade 

 

deslocamento de 

eixo (diagonais) 

 

perspectiva 

 

 

estruturas dos 

grupos musicais 

(banda sinfônica, 

orquestra, etc.) 

 

família dos 

instrumentos 

musicais (metais, 

cordas, etc.) 

 

 

a dança em 

diferentes 

planos (baixo, 

médio, 

alto)ênfase na 

exploração do 

espaço, tempo, 

peso, direção e 

fluência 

 

 

teatro de sombras 

(bidimensional) 

 

características 

 

experimentação 

 

sombra com o 

próprio corpo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
66 

TRIDIMENSIONALIDADE 
5

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 

 

Desenvolver o raciocínio espacial e a tridimensionalidade como ampliação de 

recursos expressivos. 

Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como apropriação da 

possibilidade de avanço e pertencimento em espaço mais amplo. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

escultura 

 

dobradura 

 

modelagem 

 

móbile 

 

assemblagem 

 

maquete 

 

 

repercussão do 

som na 

tridimensionalida

de dos 

instrumentos 

 

tridimensionalida

de na união de 

diferentes 

sons(orquestra, 

etc) 

 

estilos 

 

temáticas 

 

tridimensionalida

de do corpo 

dançarino 

 

teatro de formas 

animadas. 

 

características 

 

experimentação 

 

bonecos 

 

fantoches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
67 

ARTE E MÍDIA 
6

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Incorporar as mídias analógicas, contribuindo para a ampliação do universo 

cultural e contemporâneo para além dos limites da racionalidade e da cultura 

letrada e erudita, produzindo um universo de informação familiar e 

semelhante. 

Problematizar a leitura da visualidade contemporânea enfocando a 

permeabilidade entre arte e mídia. Articular os sistemas visuais e sonoros 

para produzir uma significação. Conhecer a relação entre arte e mídia e as 

articulações entre os sistemas visuais e sonoros em textos sincréticos, 

favorecendo a apreensão de efeitos de sentido destes textos no ensino das 

artes. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
68 

PRODUÇÕES SINCRÉTICAS CONTEMPORÂNEAS 
6

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer e examinar algumas relações entre a linguagem visual e sonora em 

textos sincréticos. Analisar como um mesmo conteúdo se mostra em 

interação com diferentes linguagens. Experienciar diferentes territórios da 

arte, buscando a fusão na música, na literatura, nas artes corporais e visuais. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
69 

ADORNO E ETNIA 
7

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer a ideologia do adorno para que possa libertar o homem das 

amarras do sistema capitalista e colocá-lo como autônomo, livre para pensar, 

agir e sentir. Conhecer e experienciar o conteúdo entendido como adorno na 

criação humana, com seus signos e significados nas diferentes culturas. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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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MODA E ESTILO 
7

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
T

IV
O

S 
 

Explorar os recursos da moda que influenciam positivamente na forma como 

as pessoas a reconhecem. Contribuir para que o aluno desenvolva 

competências para aprimorar sua imagem pessoal, explorando e 

selecionando recursos visuais para compor seu tipo físico, as suas 

necessidades e as diferentes situações em ambientes sociais e profissionais. 

Combinar peças e acessórios, utilizando princípios estéticos como ponto de 

partida para uma composição adequada. Perceber a diferença entre estilo e 

moda. (estilo vem de dentro para fora, a moda passa e o estilo não, o estilo 

não se compra a moda sim). 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

moda na cultura 

urbana: 

características e 

estilos 

 

desenho de moda 

 

estamparia, fibras 

e tramas 

 

autoria 

 

 

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 

(concepção 

cênica) 
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DESIGN e LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO  
8

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Desenvolver a capacidade analítica, crítica, criativa e expressiva integrada à 

realidade contemporânea. Propiciar ao aluno a capacidade de integração no 

sistema sócio - econômico da região. Desenvolver a capacidade de análise, 

reflexão e síntese provenientes das atividades de pesquisa. Aprender a usar 

uma metodologia de projeto com características funcionais, plásticas, 

estéticas e simbólicas, visando à criação de produtos visuais e gráficos. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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/função 

 

projetos de 

cenários 

 

criação e 

construção de 

objetos de cena 

e adereços 

 

estudo e 

apreciação de 

grupos de teatro 
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LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 
8

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 

 

Desenvolver a capacidade de atuar em conjunto ou individual, 

caracterizando um trabalho produtivo, onde o aluno possa dar corpo as suas 

ideias e ganhar algo importante para a vida. Um exercício de reflexão, 

conscientização e atuação decorrente do domínio dos conhecimentos 

adquiridos durante as aulas. Articular dentro de uma práxis construtiva 

ampliando a capacidade de elaborar, organizar e executar projeto, em 

diferentes possibilidades. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança Teatro 

 

processos de 

criação 

 

relacionar 

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 dos 

elementos: 

presença cênica, 

relação ator e 

público, voz, etc. 
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FOTOGRAFIA 
9

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(1

º 
SE

M
ES

TR
E)

 

O
B

JE
TI

V
O

S 
 

Conhecer e experienciar a linguagem fotográfica, desenhando com luz e 

contraste e refletir sobre o seu processo de criação, onde os focos de atenção 

estão baseados nas intenções do autor (cabeça, olho e coração).  

Experienciar através do aparelho um meio de enfrentar a realidade, 

questionando o seu próprio eu. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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 

da 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 
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CINEMA 
9

º 
A

N
O

 –
 E

N
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 
(2

º 
SE

M
ES

TR
E)

 O
B

JE
TI

V
O

S 

 

Experienciar a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitem 

impressão de movimento tal como a indústria que produz estas imagens: 

gravação de imagem, uso de animação e efeitos visuais específicos, 

fotometria, focagem e técnica de composição cinematográfica. 

 

C
O

N
TE

Ú
D

O
S 

Artes Visuais Música Dança 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 

 

características 

 

gêneros musicais 

 

 

expressão 

corporal 

 

narrativa 

corporal 

 

musicais 

 

diferença entre 

interpretação 

teatral e 

cinematográfica 

 

interpretação, 

pesquisa de 

personagem e 

cenas. 

 

direção de cena 
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4.1.3.4 Avaliação 
 
 

A avaliação desempenha papel importante na educação e na arte e pode ser 

concebida sob aspectos diferentes: uma maneira de diagnosticar e tomar decisões sobre o 

que fazer, servindo como medidora de temperatura, podendo, também, ter o papel 

formador, ajudando o aluno a se autocriticar e analisar seu desempenho. Antes de o 

professor propor sua avaliação, é necessário diferenciar os conceitos sobre os quais sua ação 

está firmada: como medida, como teste, como simples atribuição de notas, etc. A medida 

está totalmente desvinculada de uma avaliação em arte, tem o propósito de quantificar as 

qualidades e destacar alguns padrões arbitrários, mensurando o produto finalizado. O teste 

requer que o aluno responda a tarefas nas quais o professor irá apenas ter uma estimativa 

do trabalho produzido. É uma maneira não autentica de determinar se alguém possui tipos 

de conhecimento prático em arte. A simples atribuição de notas é um processo reducionista 

no qual o professor atribui um símbolo (letra ou número) com julgamento baseado em 

critério particular. 

Rejeitando esses conceitos, voltemos para uma avaliação como meio de mapear os 

caminhos intelectuais do estudante: seu pensamento e entendimento dos conteúdos 

trabalhados. Como sugestão para avaliação em arte, indica-se o emprego de pastas com o 

percurso do trabalho realizado pelo aluno: trabalhos completos, rascunhos e anotações 

sobre ideias, conceitos, avaliações e comentários feitos por eles mesmos, professores e 

colegas, ensaios e fotografias, autorreflexões críticas, entrevistas com profissionais, 

questionários, etc. A partir das respostas dos alunos e da leitura das pastas, o professor irá 

perceber como o mesmo operou aquele conteúdo nas diferentes linguagens. 

 

Sugestões para Avaliar 

 

Pensando o percurso trilhado pelo aluno, a partir da análise da produção e posturas 

adotadas por este, é possível perceber se foram capazes de: 

 

 Identificar, argumentar, criticar sobre seus direitos à criação e à comunicação, 

respeitando os direitos, valores e gostos de outras pessoas, conhecendo e sabendo 

interpretá-los; 
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 Identificar os elementos de cada linguagem e suas relações em trabalhos artísticos e 

na natureza; 

 

 Conhecer, analisar e argumentar de forma pessoal a respeito das relações que 

ocorreram a partir da combinação dos elementos das diferentes linguagens nos 

próprios trabalhos, no dos colegas e em objetos, leituras de imagens, apresentações 

teatrais, de dança e musicais, intervenções, performances, instalações, ready-made, 

site specific, web art, vídeo-arte, happening ideias e sentimentos e programas 

veiculados pela mídia, que podem ser gravados e fabricados em distintas culturas e 

diferentes épocas. 

 

Essa sugestão de avaliação propõe uma interação entre professor, aluno e comunidade 

escolar, obtendo assim resultados qualitativos. 

Espera-se que nesse processo de ensino aprendizagem, os alunos possam associar os 

conceitos apreendidos com outros fatos, transformando o que foi estudado em 

conhecimentos para novas situações reais e práticas.  Assimilando verdadeiramente tais 

conceitos, os educandos conseguirão transferir as experiências vivenciadas para outros 

problemas do cotidiano, e até mesmo produzir mudanças no seu comportamento. É por 

meio dessa mudança de atitude, seja ela: grupal, de opiniões, nos debates, nas 

manifestações dentro e fora da escola, na organização do espaço, na preocupação estética 

do dia a dia que se observa os avanços na aprendizagem de conteúdos atitudinais, 

conceituais e até mesmo mudanças procedimentais. 
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4.2 A Educação Física no Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Bauru  

 

Prof.ª Drª. Lílian Aparecida Ferreira (DEF/FC/UNESP/Bauru) 

Professores e Professoras de Educação Física das Escolas Municipais de Bauru 

Eliane Isabel Fabri (discente do curso de Licenciatura em Educação Física UNESP/Bauru) 

Clara Italiano Monteiro (discente do curso de Licenciatura em Educação Física UNESP/Bauru) 

Jaqueline Guimarães (discente do curso de Pedagogia UNESP/Bauru) 

Prof.ª Drª. Thais Cristina Rodrigues Tezani (DEP/FC/UNESP/Bauru) 

Prof.ª Esp. Rita Regina Silva Santos (DPPPE/SME/PMBauru) 

 

4.2.1 A Educação Física e suas trajetórias no cenário escolar 

 

Ao 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. 

 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 extraídos das 

influências europeias (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 
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(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 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 

assume a nomenclatura 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 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, 
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BRASIL 1998) e foi destinado a 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: 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. 

 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 
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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 algum tempo esteve presente em suas 

proposições. Visto desta maneira, não se trata mais, como descreve Bracht (2010, p.3, 

destaques do autor):  

 

[...] 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”. 

 

 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). 
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 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 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... 

 Nesta reconstrução da finalidade da Educação Física na escola não estamos 

defendendo um componente curricular que tenha sua orientação com enfoque na teoria, 

pois não podemos nos esquecer da dimensão do significado da experiência corporal. Uma 

experiência que produz sentido e que nos mobiliza, de fato, às práticas corporais. 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 para fazer e do saber para conhecer. O saber para fazer 

implica 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 corporal. 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 

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. 
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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 as 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. 

A seguir apresentamos elementos que caracterizam o que denominamos por 

“orientações curriculares”. 

 

4.2.2 Orientações Curriculares 

 

A divisão por ciclos foi utilizada como estratégia pedagógica em virtude dos 

professores entenderem que as necessidades e expectativas dos alunos das faixas etárias 

correspondentes em 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. 

 

CICLO I - 1º., 2º. e 3º. anos (alunos de 6 a 8 anos de idade): Ciclo de experimentação variada 

dos conteúdos da Educação Física por parte dos alunos e iniciação à sistematização do 

conhecimento escolar. 

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 
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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 

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.... 

 

CICLO II - 4º., 5º. e 6º. anos (alunos de 9 a 11 anos de idade): Ciclo de identificação dos 

conteúdos da Educação Física escolar por parte dos alunos e ampliação da sistematização do 

conhecimento escolar. 

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, marcada pelo ensino dos 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 

gimnicas; lutas; conhecimento sobre/do corpo. 

 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, 
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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 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 (besisebol, 

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 
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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. 

 

CICLO III - 7º., 8º. e 9º. anos (alunos de 12 a 14 anos de idade): Ciclo de aprofundamento das 

especificidades dos conteúdos da Educação Física por parte dos alunos e aprofundamento da 

sistematização do conhecimento escolar. 

  

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 aponta para o ensino dos 

conteúdos temáticos partindo de uma dimensão genérica para outra mais específica. Não 
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são poucos os estudiosos que vem defendendo uma perspectiva mais ampliada para que 

possamos nos relacionar com o mundo e as pessoas holisticamente, 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 

amerciano, 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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4.2.3 Organização Curricular 

Educação Física 

1º, 2º e 3º anos 

 
Ementa 

 
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 Bimestre 

 
2º Bimestre 

 
3º Bimestre 

 
4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ano 
(3 aulas por 

semana) 

 
1 semana para 

cada eixo 
 

Jogos e 
brincadeiras 
Jogos com 
atividades 

rítmicas 
Jogos de 

conhecimento 
sobre/do corpo 

Jogos de luta 
Jogos de 

atividades 
gimnicas 
Jogos e 

brincadeiras 
Jogos com 
atividades 

rítmicas 
Jogos de 

conhecimento 
sobre/do corpo 

 
1 semana para 

cada eixo 
 

Jogos de luta 
Jogos de 

atividades 
gimnicas 
Jogos e 

brincadeiras 
Jogos com 
atividades 

rítmicas 
Jogos de 

conhecimento 
sobre/do corpo 

 
Jogos de luta 

Jogos de 
atividades 
gimnicas 
Jogos e 

brincadeiras 

 
1 semana para 

cada eixo 
 

Jogos com 
atividades 

rítmicas 
Jogos de 

conhecimento 
sobre/do corpo 

 
Jogos de luta 

Jogos de 
atividades 
gimnicas 
Jogos e 

brincadeiras 
 

Jogos de 
atividades 
gimnicas 
Jogos e 

brincadeiras 
Jogos de luta 

 
1 semana para 

cada eixo 
 

Jogos de 
conhecimento 

sobre/do corpo 
 

Jogos de luta 
Jogos de 

atividades 
gimnicas 
Jogos e 

brincadeiras 
 

Jogos de luta 
Jogos com 
atividades 

rítmicas 
Jogos de 

conhecimento 
sobre/do corpo 

 
Jogos de luta 

Jogos de 
atividades 
gimnicas 
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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 
gimnicas 

 
3 semanas para 

cada eixo 
Jogos e 

brincadeiras 
Jogos de luta 

Jogos de 
atividades 
gimnicas 

 
 

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 
gimnicas 

 
3 semanas para 

cada eixo 
Jogos e 

brincadeiras 
Jogos de luta 

Jogos de 
atividades 
gimnicas 

 
 
 
 
 
 

Sugestões de 
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). 

 
 
 
 

Sugestões de 
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. 
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Educação Física 

4º, 5º e 6º anos 

 
 

Ementa 

 
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) 

 
1º Bimestre 

 
2º Bimestre 

 
3º Bimestre 

 
4º Bimestre 

 
 
 
 

4º ano (1 aula 
por semana) 

 

 
Jogos e 

brincadeiras (4 
aulas) 

Jogos esportivos 
coletivos (4 aulas) 

 
Jogos esportivos 

individuais (4 
aulas) 

Atividades 
rítmicas e danças 

(4 aulas) 

 
Jogos 

esportivos 
individuais e 
coletivos (4 

aulas) 
Atividades 
gímnicas (4 

aulas) 
 

 
Jogos e 

brincadeiras (4 
aulas) 

Lutas (2 aulas) 
Conhecimento 

sobre/do corpo (2 
aulas) 

 
 
 
 
 

5º ano (1 aula 
por semana) 

 

 
Jogos esportivos 

coletivos (4 aulas) 
 

Lutas (4 aulas) 

 
Conhecimento 

sobre/do corpo (4 
aulas) 

Atividades 
rítmicas e danças 

(4 aulas) 

 
Jogos 

esportivos 
individuais (4 

aulas) 
Jogos e 

brincadeiras (4 
aulas) 

 

 
Atividades 

gímnicas (4 aulas) 
Jogos esportivos 

individuais e 
coletivos (4 aulas) 

 
 

6º ano (2 aulas 
por semana) 

 
Jogos e 

brincadeiras (8 
aulas) 

Conhecimento 
sobre/do corpo (8 

aulas) 
 

 
Lutas (8 aulas) 

Atividades 
rítmicas e danças 

(8 aulas) 

 
Atividades 
gímnicas (8 

aulas) 
Conhecimento 
sobre/do corpo 

(8 aulas) 

 
Jogos esportivos 

coletivos (8 aulas) 
Jogos esportivos 

individuais (8 
aulas) 
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Sugestões de 
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. 
 

 
 

Sugestões de 
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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Educação Física 

7º, 8º e 9º anos 

 
 

Ementa 

 
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) 

 
1º Bimestre 

 
2º Bimestre 

 
3º Bimestre 

 
4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 

7º ano (2 aulas 
por semana) 

 

 
Esportes coletivos 

(Futsal) 
Jogos e 

brincadeiras 
(Queimadas) 

 
Esportes 

individuais 
(Atletismo – 

corridas) 
 

Atividades 
rítmicas e danças 

(Hip-Hop) 
 

 
Lutas 

(Capoeira) 
Ginásticas 
(Ginástica 
Artística) 

 
Conhecimento 

do/sobre o corpo 
(O corpo quando 

se submete ao 
exercício e os 

Primeiros 
socorros) 

 
Jogos e 

brincadeiras 
(Petecobol) 

 
 
 
 

8º ano (2 aulas 
por semana) 

 

 
Esportes 

individuais 
(Atletismo – 

saltos) 
Lutas (Judô) 

 
Esportes coletivos 

(rugby) 
 

Ginásticas 
(Ginásticas de 

academia) 

 
Conhecimentos 
sobre/do corpo 

(Anatomia e 
musculação) 

Jogos e 
brincadeiras 

(Jogos de 
tabuleiro) 

 
Atividades 

rítmicas e danças 
(forró) 

 
Esportes 

individuais e 
coletivos (Tênis 

de campo e Tênis 
de mesa) 
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9º ano (2 aulas 
por semana) 

 
Ginásticas 
(Atividades 
circenses) 

 
Atividades 

rítmicas e danças 
(ballet) 

 

 
Jogos e 

brincadeiras 
(Jogos 

cooperativos) 
 

Conhecimentos 
sobre/do corpo 

(O que é o 
treinamento? 

Aspectos 
nutricionais e 

exercício físico) 
 

 
Esportes 

individuais 
(Ciclismo) 

Lutas (Kung Fu) 
 

 
Esportes coletivos 

(basquetebol) 
Atividades 

rítmicas e danças 
(Danças 

circulares) 

 
 
 
 
 
 

Sugestões de 
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. 
 

 
 
 

Sugestões de 
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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SUGESTÕES DE ATIVIDADES ELABORADAS PELOS DOCENTES 
JO

G
O

S 
E 

B
R

IN
C

A
D

EI
R

A
S 

1º, 2º e 3º anos 4º, 5º e 6º anos 7º, 8º e 9º anos 

 
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 

 
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 

 
Handeboliche 

Dez passes numerados 
Rouba bandeira 

Queimada e suas 
variações 

Rede humana 
Volei faço 
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 

 

JO
G

O
S 

D
E 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 D
O

/S
O

B
R

E 
O

 C
O

R
P

O
 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 D
O

/S
O

B
R

E 
O

 C
O

R
P

O
 

 

 
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 

 
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 

 

 
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 
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JO
G

O
S 

C
O

M
 A

TI
V

ID
A

D
ES

 R
IT

M
IC

A
S 

A
TI

V
ID

A
D

ES
 R

IT
M

IC
A

S 
E 

D
A

N
Ç

A
S 

 
 

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 

 
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 

 
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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S 
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V
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V
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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 

 
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 

 
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  
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Bandinha 

 
 

dançar (algum tipo 
específico de dança) 

 
 

JO
G

O
S 

D
E 

LU
TA

S 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

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) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capoeira 
Caratê 
Judô 

Discussões sobre lutas x 
brigas 
Boxe 
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S 

G
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Á
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IC
A

S 
 

 
Paredão/paredão 

Morto vivo 
Colchonete 

Cambalhotas 
Estrelinhas e rolamentos 

Siga seu mestre 
Atividades com músicas e 

movimentos 

 
Atividades no colchonete e 

movimentos com bolas, 
bambolês, bastão, cordas e 

fitas 
Exercícios rítmicos com 

bolas, cordas, arcos, fitas, 
sucatas (ex.: jornal), 

pandeiro, bastão. 

 
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) 
 

JO
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O
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O

S 
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O
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O
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O
LE
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V
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S 

E 
N

D
IV
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U

A
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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) 

 
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 
 

 
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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4.3 A Importância do Ensino de Ciências na Educação Básica  

 

Prof.ª Drª. Taitiâny Kárita Bonzanin (Departamento de Economia, Administração e Sociologia 
USP/ESALQ). 

Professores e Professoras de Ciências das Escolas Municipais de Bauru 
Prof.ª Ms. Sirlei Sebastiana Polidoro Campos (DPPPE/SME/PMBauru) 

 
 

O conhecimento científico vem passando por grandes mudanças e crescimento 

durante os últimos anos, assim como as suas aplicações na indústria, na agricultura, na 

medicina e na vida diária, aspectos que contribuíram para um aumento da importância do 

ensino de Ciências para toda a população, como parte da cultura contemporânea.  

Ensinar Ciências hoje, além de garantir o acesso à cultura contemporânea, tem uma 

ampla função, o que envolve desenvolver no educando o pensamento lógico e proporcionar 

a vivência de momentos de investigação, convergindo para o desenvolvimento das 

capacidades de observação, reflexão, criação, discriminação de valores, julgamento, 

comunicação, convívio, cooperação, decisão, ação, dentre outros. Tais conhecimentos e 

habilidades são de suma importância para a vida do educando pois, em muitas situações de 

sua existência, elas estarão presentes, podendo contribuir para a participação em processos 

de discussão e análise do conhecimento a ser construído. 

Assim, entende-se que o ensino de Ciências com seus métodos, linguagem e 

conteúdos próprios contribui para a formação integral do cidadão, como ser pensante e 

atuante, e como co-responsável pelos destinos da sociedade. A criança, desde as séries 

iniciais de escolaridade, é cidadã que se constrói através de inúmeros atos interativos com 

os outros e com o meio em que vive. Ademais, desde os primeiros anos de escolaridade 

devem ser trabalhados conceitos que proporcionam a compreensão, de modo mais 

significativo, do ambiente circundante, através da apropriação e entendimento dos 

significados apresentados mediante o ensino das Ciências Naturais. 

Percebe-se, portanto, a importância do Ensino de Ciências durante toda Educação 

Básica, tendo em vista que:  

a) As crianças constroem ideias sobre o mundo que as rodeia, independentemente 

de estarem estudando ou não ciências na escola. Tais ideias não apresentam um enfoque 

científico de exploração do mundo e, portanto, precisa ser trabalhado pelo ensino formal; 
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b) A construção de conceitos e o desenvolvimento do conhecimento não são 

independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais. Portanto, é difícil ensinar 

um “enfoque científico”, se não são fornecidas às crianças melhores oportunidades para 

processar as informações obtidas; 

c) Se as crianças, na escola, não entrarem em contato com a experiência 

sistemática da atividade científica, irão desenvolver posturas ditadas por outras esferas 

sociais, que poderão repercutir por toda a sua vida. 

Sendo o conhecimento científico uma maneira de interpretar os fenômenos 

naturais, e a Ciência uma parte integrante da cultura, fazendo parte da história de diferentes 

formas de organização da sociedade, o ensino de Ciências tem a finalidade de trabalhar 

conhecimentos que orientarem os alunos em uma sociedade complexa, para que 

compreendam o que se passa à sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade. 

Ao ensinar Ciências na Educação Básica, o professor atua na formação do cidadão 

de hoje e não apenas dos futuros cidadãos, pois a responsabilidade com o ambiente está no 

agora. As crianças e os adolescentes podem agir hoje de forma consciente e solidária em 

relação a temas vinculados ao bem-estar da sociedade da qual fazem parte, pois são 

integrantes do corpo social atual o que poderá contribuir para a sua ação como adulto 

responsável e crítico na sociedade. 

Sendo assim, o ensino de Ciências não pode ocupar um segundo plano, em 

detrimento dos demais conteúdos trabalhados durante a Educação Básica pois, o 

conhecimento científico é parte constitutiva da cultura elaborada pelo conjunto da 

sociedade e sua apropriação é necessária para compreender e explicar as transformações do 

mundo em que vivemos. 

Para promover tal compreensão a cerca do mundo faz-se necessário um trabalho 

com conteúdos científicos na Educação Básica de forma significativa, através de atividades 

motivadoras, que contribuam para o avanço cognitivo dos educandos, evitando-se o ensino 

livresco, bacharelesco e voltado para a “decoreba”.  

Tais conteúdos foram contemplados pela organização curricular aqui proposta e 

envolvem estudos sobre o corpo humano, animais, vegetais, ecossistemas e o ambiente em 

que vivemos. 

Um trabalho significativo com os temas acima citados envolve muito mais que a 

ação do educador, como também, e principalmente, a ação desse educador para envolver a 
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participação ativa do educando durante o processo de aquisição do conhecimento, 

propondo atividades desafiadoras e motivadoras de aprendizagem.  

Entende-se que é de fundamental importância que tais atividades estabeleçam 

uma relação entre ciência e cotidiano, para que o aluno possa entender o porquê de várias 

coisas ao seu redor. Consequentemente, tal integração poderá apontar para o caráter 

provisório e incerto das explicações que os alunos possuem ou das teorias científicas e, 

dessa forma, o professor poderá apresentar a ciências como uma construção humana 

marcada por erros e acertos. 

Sendo assim, visando promover um significativo processo de ensino-aprendizagem, 

ao ensinar Ciências, o professor precisa privilegiar aspectos como: despertar o interesse, a 

criatividade e o gosto pela ciência; desenvolver novas atitudes sobre o mundo em que 

vivemos; satisfazer as curiosidades dos alunos; trabalhar aspectos do método científico 

como a observação, generalização e controle de experimentos; e por fim educar para um 

mundo que, a cada dia, requer cidadãos conscientes de seu papel na preservação dos 

recursos naturais  

Nesse sentido, é notória a necessidade de se utilizar os conhecimentos trazidos 

pelo aluno sobre o assunto que está sendo estudado, oportunizando assim a sua 

manifestação de pensamento e a elaboração de um conhecimento mais sistematizado sobre 

o assunto, baseado nos conhecimentos adquiridos pela humanidade ao longo de sua 

história. É preciso promover o entendimento do papel da Ciência na sociedade atual, através 

de uma formação científica básica, buscando a compreensão do funcionamento do mundo 

que nos cerca. 

Para isso, a prática pedagógica deve possibilitar, para além da mera exposição de 

ideias, 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.  

Como, nas aulas de Ciências ocorrem múltiplas interações entre o professor e os 

alunos e destes com os objetos do conhecimento, que inclui: o ensino da história da ciência, 

com suas teorias, aspectos conceituais, tecnológicos e ambientais; aspectos procedimentais 

do fazer Ciências, como experimentos, observações; conteúdos atitudinais como expor 

opiniões, participar de processos de decisões; questões de gerenciamento e organização da 
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sala de aula, como, por exemplo, orientar tarefas a serem realizadas, chamar a atenção e 

solicitar silêncio da turma em determinado momento da aula; o ensino de Ciências 

ultrapassa a mera exposição de conceitos, teorias, regras e classificações e contribui para 

uma formação global do cidadão de hoje. 

Sabe-se que através de diversas formas e meios, e em diversificados ambientes, é 

possível ter acesso ao conhecimento científico, porém é na escola que a formação de 

conceitos construídos historicamente é tratada de forma sistematizada, oportunizando aos 

indivíduos a discussão de conteúdos, a compreensão da realidade e a superação das ideias 

de senso comum. Assim, o ensino de Ciências pode contribuir para um melhor 

posicionamento diante de situações do dia-a-dia, preparando o educando para viver na 

sociedade em que está inserido. 

Desde as séries iniciais a criança defronta-se com o conhecimento científico e sua 

compreensão dependerá da concepção de Ciência apresentada pela prática pedagógica. 

Para muitos professores, o ensino de Ciências Naturais é desenvolvido de forma 

propedêutica, preparando a criança para o futuro. Porém, “O estudante não é só cidadão 

do futuro, mas já é cidadão hoje, e, nesse sentido, conhecer Ciência é ampliar a sua 

possibilidade presente de participação social e desenvolvimento mental, para assim 

viabilizar sua capacidade plena de exercício da cidadania.” (BRASIL, 1997, p. 23).  

Nesse contexto, considera-se que o ensino de Ciências precisa favorecer, além da 

construção de conteúdos conceituais, o desenvolvimento, no aluno, de atitudes, habilidades 

e competências.  Por meio de uma orientação adequada e consciente é preciso trabalhar 

conteúdos que tenham sentido para o aluno, promovendo a compreensão do mundo físico e 

também o reconhecimento de seu papel como participante das decisões individuais e 

coletivas. Para isso, é necessário que os professores adotem, em suas salas de aula, além do 

trabalho com conceitos, definições, também uma prática envolvendo os procedimentos, 

atitudes e valores.  

Tais características estão contempladas pelos objetivos, metodologia e formas 

avaliativas, elencados na proposta que segue, e cabe ao professor coloca-la em prática 

visando a promoção de um ensino de Ciências significativo para o educando. 
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4.3.1 Organização Curricular3 

 

Ciências 

1º ano 

 
 

Ementa 

 
Durante o ano letivo, os conteúdos abordados serão contextualizados e 
trabalhados interdisciplinarmente. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Relacionar-se com os seres vivos e observar fenômenos de modo a 
compreender o funcionamento do ambiente e suas relações em termos de 
necessidade e influências, a fim de desenvolver o sentimento de cuidado e 
preservação, tornando-se responsável pelo mesmo na medida em que toma 
consciência de sua participação integrante nesse ambiente. 
Aprender progressivamente a cuidar do seu próprio corpo na perspectiva da 
autonomia plena para tal, de modo a construir hábitos saudáveis de higiene 
pessoal e atitude que contribuam com a promoção da saúde coletiva. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Corpo humano 

(“eu”) 
Características gerais 

do corpo humano: 
esquema corporal. 

Órgãos dos sentidos 
e suas funções. 

Higiene pessoal e do 
meio. 

Alimentação 
saudável. 

 

 
Reconhecer e nomear as principais partes do corpo 
e diferenciar os gêneros masculino e feminino. 
Identificar e discriminar as funções dos órgãos dos 
sentidos e suas e respectivas funções em relação ao 
ambiente. 
Perceber que a prática de hábitos de higiene 
corporal é importante para o bem estar e prevenção 
de certas doenças, desenvolvendo assim costumes 
de cuidado com o próprio corpo. 
Adquirir práticas de higiene ambiental, 
reconhecendo a importância de suas atitudes na 
preservação do espaço onde vive.Reconhecer a 
importância de uma boa alimentação e atividades 
físicas para o desenvolvimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2º 
Bimestre 

 
Animais e 

ecossistemas 
Identificação e 

reconhecimento de 
seres vivos e não 

vivos. 
Características gerais: 
locomoção, proteção 

 
Observar a grande diversidade de espécies 
existentes. 
Perceber as diferenças e semelhanças entre as 
espécies de animais, classificando- os como 
selvagens e domésticos. 
Identificar a locomoção e o ambiente onde vivem - 
Conhecer a realidade sobre a extinção de algumas 
espécies e a necessidade da preservação da 

                                                 
3
 Os quadros forma elaborados com a supervisão do Prof. Dr. Domingos Garrone Neto para 1º ao 5º ano e pela 

Profa. Dr.ª Elaine Sandra Nicolini Nabuco de Araújo para 6º ao 9º ano. 
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do corpo, 
alimentação, hábitat. 
A vida à nossa volta: 

animais domésticos e 
selvagens 

(semelhanças e 
diferenças; interações 

com os seres 
humanos). 

 

natureza 
Conhecer as principais características de alguns tipos 
de animais  

 
 
 
 
 

3º 
Bimestre 

 
Vegetais e 

ecossistemas 
A vida à nossa volta: 
características gerais 
dos vegetais e suas 

relações com o 
homem. 

 Proteção e 
preservação dos 

vegetais e 
ecossistemas. 
Estrutura dos 

vegetais. 
 

 
Compreender que os vegetais são seres vivos. 
Identificar e nomear as partes das plantas e 
necessidades. 
Conhecer as principais características dos vegetais  

 
 
 
 
 

4º 
Bimestre 

 
O ambiente em que 

vivemos 
O homem, a água, o 

ar e o solo. 
Noções de tempo: 

estações do ano; dia 
e noite. 

Fenômenos 
atmosféricos. 

 

 
Entender que sem a terra, o ar, a água e o sol, a vida 
não seria possível e que somos partes integrantes do 
meio. 
Compreender as relações entre plantas e recursos 
naturais. 
Identificar alguns recursos do ambiente. 
Estabelecer diferença entre lixo orgânico e 
inorgânico. 
Compreender a necessidade de economizar água. 
Evitar acidentes domésticos.  
 

 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 

 
Recorte e colagem por meio de pesquisas com gravuras: cartazes, álbum, 
mural, painéis. 
Narração, histórias, apresentações orais, coro falado. 
Leitura e produção de textos coletivos, atividades impressas e/ou na lousa. 
Aula expositiva e dialogada. Atividades individuais e coletivas. Vídeo. 
Atividades em grupo: jogos e brincadeiras, músicas, debate, jogo da 
memória, aula-passeio.  
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Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação em caráter diagnóstico-formativa, contínua e paralela, por meio 
da participação, observação e desenvolvimento do educando nas atividades. 
Participação oral, produção de cartazes, desenhos, pesquisas, realização de 
atividades como cruzadinhas, caça-palavras, escrita de listas. 
Observar a participação e a evolução dos alunos durante as atividades para 
avaliar em conjunto o processo de construção da linguagem. 
Auto-avaliação. 
 

 
 
 

Ciências 

2º ano 

 
 

Ementa 

 
Durante o ano letivo, os conteúdos abordados serão contextualizados e 
trabalhados interdisciplinarmente de modo que o aluno compreenda a 
natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e 
agente de transformação do mundo em que vive. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

  
Conhecer sobre o próprio corpo, a vida dos seres vivos e sua relação com o 
ambiente, os fenômenos naturais e as transformações que deles ocorrem. 
Adquirir conceitos para o entendimento do meio ambiente e sua integração 
ao mesmo, despertando o interesse e apreciação para o mundo em que 
vive. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Corpo humano (“eu”) 
Características gerais 

do corpo humano: 
noções de esquema 
corporal – interno e 

externo. 
Como eu sou: 

aprendendo com as 
igualdades e 

diferenças; questões 
de gênero. 

Órgãos dos sentidos e 
suas funções. 

Higiene pessoal e do 
meio. 

 
 
 

 
Perceber a função e importância de cada sentido, 
superando possíveis limitações. 
Analisar diferenças e semelhanças entre as 
pessoas promovendo o respeito. 
Desenvolver hábitos de higiene pessoal, boa 
alimentação e cuidados com o corpo. 
 Identificar as características gerais, diferenças, 
utilização e funcionamento do corpo humano 
(externas e internas, órgãos e tecidos).  
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2º Bimestre 

 
Animais e 

ecossistemas 
Características gerais: 
locomoção, proteção 

do corpo, alimentação, 
hábitat. 

A vida à nossa volta: 
animais domésticos e 

selvagens 
(semelhanças e 

diferenças; interações 
com os seres 

humanos). 
Animais em extinção. 

 

 
Conhecer e identificar semelhanças e diferenças 
entre os animais, tais como alimentação, 
revestimento do corpo, locomoção e habitat. 
Definir, conhecer e diferenciar animais domésticos 
de selvagens e também os seres vivos e não-vivos. 
Reconhecer que os ambientes estão em constante 
transformação. 
Identificar animais em extinção, reconhecendo - a 
como parte integrante da natureza e o que sua 
falta acarretaria ao meio ambiente para 
desenvolvimento de algumas ações para 
preservação da fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Vegetais e 

ecossistemas 
A vida à nossa volta: 
características gerais 
dos vegetais e suas 

relações com o homem 
(vegetais comestíveis, 

importância para o 
solo e ar, para os 
animais e corpos 

d’água (rios, lagos e 
oceanos). 

Órgãos vegetativos: 
raiz, caule e folha. 

Órgãos de reprodução: 
flor, fruto e semente. 

Alimentação saudável. 
 

 
Reconhecer as características dos vegetais (caule, 
raiz, folha, flor, fruto e semente) bem como ter 
noções das funções de cada uma dessas partes, 
compreendendo que a planta também apresenta 
ciclo vital e suas relações com o homem. 
Identificar as flores como estrutura reprodutiva de 
muitos tipos de plantas. 
Adquirir hábitos saudáveis de alimentação. 
Perceber e identificar os diferentes ambientes que 
podem ser encontrados os vegetais. 
Refletir sobre a importância para o solo, água, ar 
para um planejamento e equilíbrio ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
O ambiente em que 

vivemos 
O homem, a água, o 

ar e o solo. 
Ambiente doméstico: 

limpeza, riscos de 
acidentes 

(queimaduras, cortes, 
quedas etc.) e 
intoxicações 

(venenos, produtos 

 
Perceber que os seres vivos dependem de 
elementos não-vivos como o ar, a água e o solo e 
estimular a sua preservação, através de reciclagem 
e etc. 
Analisar a importância dos elementos da natureza 
no cotidiano, obtendo informações que garantam 
práticas adequadas ao bem estar e à saúde. 
 Conhecer as agressões à natureza e alguns 
produtos de uso doméstico perigosos. 
Reconhecer a importância e estudar fenômenos 
naturais e a localização no tempo, identificar e 
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químicos etc.) 
Dia e noite: nascente 
e poente; fenômenos 
atmosféricos (arco-

íris, chuva, 
relâmpagos e trovões, 

vento etc.) 
Poluição ambiental 

lixo. 
 

nomeando as estações do ano e ampliando o 
conhecimento sobre dia e noite. 
 Identificar as mudanças que o homem fez nas 
paisagens e os impactos da poluição ambiental. 

 
 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 

 
Leitura e discussão com variados gêneros textuais. 
Pesquisas, cartazes, debates, painéis, músicas e vídeos. 
Coleta de dados por meio de observação e atividades experimentais. 
Aula-passeio. 
Desenhos e colagens. 
Palestra. 
Observação de rótulos e embalagens de produtos. 
Oficina de criação de brinquedos com embalagens usadas. 
Comunicação oral e escrita e relatórios. 
 

 
 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação será realizada por meio da observação diária e contínua avaliações 
escritas, trabalhos, como caça-palavras, cruzadinhas, portfólio, desenhos, 
texto com lacunas, texto coletivo, quebra-cabeças. 
Relatos de pesquisas. 
Participação nas aulas, rodas de conversa, atividades orais. 
Exposição. 
Experiências. 
Recuperação contínua e paralela com metodologias variadas. 
 

  
 

Ciências 

3º ano 

 
 

Ementa 

 
Durante o ano letivo, os conteúdos abordados serão contextualizados e 
trabalhados interdisciplinarmente de modo que o aluno desenvolva hábitos 
conscientes e saudáveis de higiene e de preservação ambiental visando a 
melhoria na qualidade de vida. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
Exercer o pensamento, conhecendo mais sobre o próprio corpo, a vida dos 
seres vivos e sua relação com o ambiente, os fenômenos naturais e as 
transformações que deles decorrem. 
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Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Corpo humano (“eu”) 
Características gerais 

do corpo humano: 
identificação dos 
principais órgãos 

internos. 
Órgãos dos sentidos e 

suas funções. 
Higiene pessoal e do 

meio. 
Como eu sou: 

aprendendo com as 
igualdades e 

diferenças; questões 
de gênero (feminino/ 
masculino) e biótipos 

(gordo/magro 
alto/baixo). 

Fases do 
desenvolvimento 

humano. 
 

 
Conhecer as características, funcionamento e 
meios de cuidados com o próprio corpo, o respeito 
ao outro e a promoção da saúde. 
Reconhecer e identificar as partes do corpo 
humano. 
Identificar os órgãos dos sentidos e suas funções.  
Estabelecer relação entre higiene pessoal e 
doenças. 
Identificar as fases do desenvolvimento bem como 
as diferenças e igualdades entre eles. 

 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Animais e 

ecossistemas 
Características gerais: 
locomoção, proteção 

do corpo, alimentação, 
hábitat. 

Diversidade animal no 
ar, na água e na terra. 
Animais vertebrados e 

invertebrados: 
características básicas. 
Animais em extinção. 

Alimentos e outros 
produtos de origem 

animal. 
 

 
Identificar e valorizar as características dos animais 
estabelecendo relações entre eles, o 
comportamento dos seres vivos e condições do 
ambiente em que vivem, , seus meios de 
preservação e cuidados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vegetais e 

ecossistemas 
A vida à nossa volta: 
características gerais 
dos vegetais e suas  

 
Compreender a importância dos vegetais para a 
preservação da vida e da saúde humana. 
Identificar suas relações com o meio ambiente. 
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3º Bimestre 

 
relações com o homem 
(vegetais comestíveis, 

importância para o 
solo e ar, para os 
animais e corpos 

d’água, plantas tóxicas 
e medicinais etc.). 

Órgãos vegetativos: 
raiz, caule e folha; 

órgãos de reprodução: 
flor, fruto e semente. 

Alimentos e outros 
produtos de origem 

vegetal: jardins, hortas, 
pomares e hortos. 

 
 

 
 
 

4º Bimestre 

 
O ambiente em que 

vivemos 
O homem, a água, o ar 

e o solo. 
Universo e sistema 

solar: luminosos 
(estrelas e sol) e 

iluminados (planetas e 
satélites). 

Movimentos da Terra: 
rotação (dia e noite; 
nascente e poente) e 

translação (estações do 
ano); fases da lua. 

Poluição ambiental. 
Intervenções humanas 

na natureza (ações 
positivas e negativas): 

agricultura, 
desmatamentos, 

queimadas, 
reflorestamentos etc. 

 
Reconhecer o ambiente como integrante da 
própria vida e vice-versa. 
Ter contato com os impactos que a ação dos 
homens, enquanto seres vivos provocam na sua 
relação com o meio ambiente e conhecer possíveis 
dispositivos de controle e interação sustentável 
nesta relação. 
 Identificar o Sol, a Terra e a Lua como corpos que 
existem  no espaço celeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sugestões 

Metodológicas 
 

 

Pesquisas, produção de cartazes, leituras, músicas, entrevistas, desenhos, 
vídeos, aula-passeio, internet, observação, interpretação de cenas, 
questionamentos, cultivar horta, confecção de livros sobre animais, 
experiências, debates. 
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Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação contínua e formativa por meio de trabalhos diversificados e provas 
e observação do interesse, participação e criatividade. 
Observação diária das produções orais, escritas e participação. 
Observação da mudança de atitudes e conscientização dos alunos. 
 

 

Ciências  

4º ano 

 
 

Ementa 

 
A natureza consiste em uma rede de relações entre fenômenos, e o ser 
humano parte integrante e agente de transformação dessa rede cujos 
conteúdos são objetos de estudo desse bloco. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Compreender, valorizar e respeitar a natureza como um todo dinâmico e o 
ser humano como parte integrante e agente de transformações do meio. 
 Desenvolver competências que permitam compreender o mundo e atuar 
como indivíduo e como cidadão utilizando conhecimentos da natureza 
científica e tecnológica. 
Desenvolver a capacidade da observação, da pesquisa, de coleta de dados, 
formulação de hipóteses, de realização de experimentos e de conclusão. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Corpo humano (“eu”) 
Definição – noção dos 

sistemas do corpo 
humano de forma 
geral: respiração, 

digestão, circulação e 
excreção. 

Alimentos e nutrientes. 
Doenças relacionadas à 

alimentação 
(desnutrição, 

obesidade, bulimia, 
anorexia etc.). 

Doenças contagiosas e 
sua prevenção (gripe, 

sarampo, catapora 
etc.). 

 

 
Identificar os principais sistemas do organismo 
humano. 
Entender a alimentação como necessidade 
biológica. 
Desenvolver a consciência de uma alimentação 
saudável. 
Conhecer as principais doenças contagiosas e 
como preveni-las. 
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2º Bimestre 

 
Animais e 

ecossistemas: 
Diversidade animal no 
ar, na água, na terra e 

nos diferentes 
ecossistemas (rios e 
oceanos, desertos e 
florestas, pântanos e 

geleiras). 
Vertebrados e 
invertebrados: 

características básicas 
e relação com o ser 

humano. 
 

 
Reconhecer como se classificam, se reproduzem e 
se comportam os animais, bem como suas 
características principais. 
Caracterizar os animais com suas propriedades, 
diversidades e ecossistemas envolvidos. 
Estabelecer relações entre o homem, os seres 
vivos e o meio ambiente 
Valorizar a diversidade das espécies. 
Compreender a reprodução dos seres vivos. 

 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Vegetais e 

ecossistemas 
Diversidade vegetal: 
terrestre, aquática, 

aérea. 
Órgãos vegetativos: 
raiz, caule e folha; 

órgãos de reprodução: 
flor, fruto e semente. 

 

 
Reconhecer que existe uma variedade de vegetais 
distribuídos em diferentes ambientes. 
Identificar as partes que compõem os vegetais. 
Compreender o crescimento e desenvolvimento 
dos vegetais. 
Estabelecer relações entre plantas e luz solar. 
Relacionar solo, seres vivos e vegetais. 
 

 
 
 
 

4º Bimestre 

 
O ambiente em que 

vivemos 
O Planeta Terra e o 

Sistema Solar. 
Movimentos da Terra: 
rotação e translação. 
O sol como fonte de 

energia e a água como 
fonte de vida (ciclo da 
água e estados físicos). 

 

 
Identificar os planetas do sistema solar. 
Conhecer os movimentos da Terra, relacionando o 
movimento de rotação à alternância dia/noite e o 
movimento de translação com as estações do ano. 
Estabelecer relações entre luz solar e produção de 
energia na Terra, bem como a ocorrência do ciclo 
hidrológico. 
Valorizar a importância da água e da preservação 
da mesma. 

 
Sugestões 

Metodológicas 

 
Uso do computador como ferramenta de auxílio, trabalhos em grupo, 
exposição oral, pesquisas, experiências, vídeos, seminários, leitura de 
imagens, observação e relatos. 
 

Sugestões 
Avaliativas 

Avaliação contínua, por meio de trabalhos coletivos e individuais, e 
exposições. 
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Ciências 

5º ano 

 
 

Ementa 

 
O meio ambiente é um tema frequentemente discutido e que nos leva a 
refletir sobre o papel que nele desempenhamos sem esquecer que fazemos 
parte dele. 
Dessa forma, a busca por conhecimentos que nos fazem conhecer e 
reconhecer as transformações contínuas na qual os fenômenos naturais 
ocorrem. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

 
Promover uma maior compreensão de que todo e qualquer ser vivo nele 
estabelece uma relação de dependência e que ao ser humano cabe buscar 
maneiras de proporcionar a melhoria da qualidade de vida através da 
conservação e preservação dos recursos naturais. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Corpo humano (“eu”) 

Estrutura e 
funcionamento: células, 

tecidos, órgãos, 
sistemas e organismo. 

Sistema reprodutor 
masculino e feminino. 
Desenvolvimento do 
corpo: puberdade, 

gravidez, etc. 
Doenças relacionadas 

ao ar, à água e ao solo. 
 

 
Entender como o corpo humano está organizado. 
Identificar os órgãos do sistema reprodutor 
feminino e masculino. 
Reconhecer as mudanças corporais na puberdade. 
Reconhecer as principais doenças relacionadas ao 
ar, água e solo e sua prevenção. 

 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Animais e ecossistemas 
Os animais e o homem: 

alimentos e outros 
produtos de origem 

animal, polinizadores e 
dispersores de 

sementes, animais 
venenosos e 

peçonhentos, vetores 
de doenças, etc. 

Cadeia alimentar e 
relações ecológicas. 

Organismos unicelulares 
e pluricelulares. 

 

 
Estabelecer relação entre o homem e os animais. 
Perceber a importância de alguns animais para o 
equilíbrio ecológico. 
Compreender o fluxo de energia nos ecossistemas 
por meio das cadeias alimentares. 
Identificar os seres vivos, unicelulares e 
pluricelulares. 
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3º Bimestre 

 
Vegetais e ecossistemas 
Características gerais e 
relações com o homem 
(vegetais comestíveis, 

importância para o solo, 
para os animais e corpos 
d’água, plantas tóxicas e 

medicinais etc.). 
Fotossíntese e 

respiração dos vegetais. 
Reprodução de vegetais. 

Matas ciliares e 
nascentes. 

 

 
Estabelecer relação entre o homem e as plantas. 
Estabelecer relação entre plantas e luz solar. 
Diferenciar fotossíntese de respiração. 
Compreender como ocorre a reprodução dos 
vegetais. 
Reconhecer a importância das matas ciliares para a 
manutenção dos cursos dos rios e das suas 
nascentes. 

 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
O ambiente em que 

vivemos 
Sol e radiação solar: 

benefícios (efeito 
estufa, fonte de energia 
e de vitamina D etc.) e 

conseqüências da 
exposição indevida ao 

sol (insolação, 
queimaduras e câncer 

de pele). 
O Solo. 

A Atmosfera – 
características gerais. 

Intervenções humanas 
na natureza: agricultura, 

reflorestamento, 
desmatamento, 

queimadas e suas 
consequências para o 

meio ambiente. 
 

 
Conhecer o Sol como fonte de energia e suas 
consequências nas ações humanas. 
Reconhecer problemas causados pelo 
aquecimento global. 
Identificar ações feitas para amenizar o 
aquecimento global. 
Identificar os componentes da atmosfera. 
Identificar os tipos de solos existentes. 
Despertar a consciência sobre a importância do 
respeito e preservação do meio ambiente. 
 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
Cartazes ilustrativos, vídeos e documentários, experimentos, pesquisa 
(livros, internet), softwares educativos. 
Produções de textos (histórias em quadrinhos, informativos, entrevistas), 
leitura de textos de diversos gêneros. 
Aula-passeio. 
Coleta de informações, observação de efeitos naturais e registro/relatórios. 
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Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação ocorrerá em caráter diagnóstico, formativo e classificatório por 
meio de observação contínua e acompanhamento individual e em grupo e 
pela participação nas atividades propostas. 
 

 
 

Ciências 

6º ano 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Trabalhar todos os eixos (Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e 
Saúde, Tecnologia e Sociedade), com ênfase em Terra e Universo. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas e Sub-
Temas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A vida e o 
ambiente 

Componentes e 
organização dos 

ecossistemas. 
Relações 

alimentares nos 
ecossistemas: 

A energia luminosa 
e os seres vivos: 

O sol e a energia. 
O calor e os seres 

vivos. 
As estratégias dos 

seres vivos. 
Classificação dos 

seres vivos quanto 
à obtenção de 

alimento. 
Os seres vivos 

formam cadeias 
alimentares. 

Estratégias de vida 
e variedade de 
ecossistemas. 

Os diferentes tipos 
de ecossistemas. 

As floresta e matas 
brasileiras. 

Ecossistemas 
terrestres 

brasileiros. 

 
A água 

A água na Terra 
e como parte 

dos seres vivos. 
Estados físicos 

da água. 
O ciclo da água. 

Propriedades 
da água. 

O tratamento 
da água. 

Causas da 
poluição da 

água. 
A água e a 

saúde. 
A água na 
atmosfera. 

O que é 
atmosfera. 

Os gases que 
compõem a 
atmosfera. 

Os fenômenos 
atmosféricos. 
Propriedades 

do ar. 
O ar em 

movimento. 
Modificações 
na atmosfera: 
aquecimento 

 
Um mundo de 

forma e 
resíduos 

Materiais que 
encontramos. 

Os materiais se 
transformam. 

As 
transformações 

químicas dos 
materiais. 

O lixo. 
Tipos de lixo. 
O impacto do 

lixo no 
ambiente. 

A 
decomposição 

do lixo. 
A 

decomposição 
de materiais na 

natureza. 
As 

transformações 
físicas dos 
materiais. 

As 
características 
dos materiais. 

Os estados 
físicos dos 

 
A Terra no 

espaço 
As estações do 

ano e a Lua. 
A origem e os 
planetas do 

Sistema Solar. 
Por que Plutão 
não é mais um 

planeta. 
A formação e o 

interior da Terra. 
A Composição 

terrestre. 
Tipos de rochas e 
como se formam 

os fósseis. 
A litosfera: placas 
tectônicas e sua 
movimentação. 
Teoria da deriva 

Continental. 
Conhecendo o 

solo. 
Propriedades dos 

solos. 
Os solos 

brasileiros. 
Desgaste do solo 

e manejo 
adequado do 

solo. 
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Temas e Sub-
Temas 

A Floresta 
Amazônica. 

A Mata Atlântica. 
Outras Matas 

Brasileiras. 
O Cerrado, a 
Caatinga e os 

Pampas. 
Os ecossistemas 

aquáticos. 
O Pantanal Mato-

Grossense e os 
Manguezais 

global, camada 
de ozônio, 

previsão do 
tempo. 

materiais e as 
propriedades 

em cada 
estado. 

 

O solo e a saúde. 
 

 
 

Ciências 

7º ano 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
Trabalhar todos os eixos (Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e 
Saúde, Tecnologia e Sociedade), com ênfase em Vida e Ambiente. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

A Terra antes do 
surgimento da vida. 
Origem e evolução 
dos primeiros seres 

vivos: heterótrofos e 
autótrofos. 

Teorias sobre a 
origem da vida.  

Seleção e Adaptação. 
A célula: partes e 

funções. 
Níveis de organização 
celular, procariontes, 

eucariontes.  
Célula animal e 

vegetal. 
A reprodução celular 

Mitose e meiose. 
A classificação dos 

seres vivos. 
Os cinco reinos dos 

seres vivos. 

 

Compreender como era a Terra antes do surgimento 
da vida. 
Sistematizar a organização celular. 
Classificar os seres de acordo com os reinos 
identificando suas características. 
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2º Bimestre 

Os vírus e o reino 
Monera. 

O ambiente, a saúde 
e os seres 

microscópicos. 
O reino Protista. 

O reino dos Fungos. 
O Reino Animal - 
invertebrados. 

Poríferos. 
Cnidários: hidras e 

medusas. 
Platelmintos: vermes 

achatados. 
Nematódeos. 

 

Identificar as categorias taxonômicas. 
Definir o conceito de espécie biológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

Moluscos. 
Anelídeos. 

Artrópodes: 
Crustáceos, 
Aracnídeos, 

Insetos. 
Quilópodes. 
Diplópodes. 

Equinodermos. 
Parasitoses. 

O reino Animal – 
vertebrados. 

Os peixes. 
Os anfíbios. 
Os répteis. 

As aves. 
Os mamíferos 

 

Identificar os diversos filos de animais 
invertebrados, grupos de vertebrados e suas 
características. 
Apontar as doenças causadas pelos diversos seres 
vivos. 

 
 

 
 

 
 

4º Bimestre 

As características das 
plantas. 

As células e os 
tecidos vegetais. 

A nutrição das 
plantas. 

Classificação das 
plantas. 

Plantas sem e com 
sementes. 

Estruturas das 
angiospermas. 

Raiz, caule, folha, 
flor, fruto, semente. 

 

Reconhecer as características que identificam e 
classificam as plantas e identificar suas estruturas. 
Diferenciar fotossíntese de respiração. 
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Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 

 
Aulas expositivas e dialogadas. 
Estudos de artigos e multimídia. 
Elaboração de cartazes. 
Realização de pesquisas bibliográficas, debates e palestras. 
Aula-passeio. 

 
Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação contínua, através da participação dos alunos durantes as aulas, 
nas atividades propostas (individuais e em grupos). 
Provas individuais objetivas e discursivas descritivas. 
Recuperação contínua, retomando o assunto por diferentes abordagens. 

 
 

Ciências 

8º ano 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Trabalhar todos os eixos (Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e 
Saúde, Tecnologia e Sociedade), com ênfase em Ser humano e saúde. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 

1º Bimestre 

 
A célula. 

O núcleo e a 
informação 
hereditária. 

O núcleo e a divisão 
celular. 

Mitose e Meiose 
Os tecidos animais. 

A nutrição e os 
alimentos: vitaminas, 

sais minerais, 
carboidratos, lipídios 

e proteínas. 
A dieta adequada. 

O sistema digestório 
e algumas de suas 

doenças. 
O sistema 

respiratório. 
A respiração celular. 

 

Conhecer a estrutura formativa do organismo e a 
sua fisiologia. 

 

 
 
 
 
 

 
Sistema 

cardiovascular. 
Sangue e seus 
componentes. 

 
Conhecer e relacionar o sistema cardiovascular e o 
linfático. 
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2º Bimestre 

O coração e suas 
cavidades. 

A circulação: os 
grupos sanguíneos. 
O sistema linfático. 

O sistema imunitário. 
Vacinação 

(calendário). 
A saúde dos 

sistemas: 
cardiovascular e 

linfático. 
A saúde e a 
sociedade. 

O sistema urinário. 
A formação da urina. 

As doenças do 
sistema urinário. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Crescimento e 

mudanças no corpo 
humano. 

O sistema genital 
masculino e 

feminino. 
O ciclo menstrual. 

A fecundação. 
A gravidez, a 

gestação e o parto. 
Os métodos 

anticoncepcionais 
Os genes. 

Os cromossomos e o 
cariótipo. 

Mendel e a origem 
da Ciência Genética. 

Hereditariedade 
humana. 

 

 
Reconhecer as mudanças ocorridas na puberdade e 
as estruturas dos órgãos sexuais. 
Entender os mecanismos da hereditariedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

O sistema nervoso 
central. 

O sistema nervoso 
periférico. 

O sistema endócrino. 
Distúrbios 

 

Conhecer e relacionar o Sistema nervoso com os 
distúrbios neurológicos e os órgãos dos sentidos. 
Conhecer as conseqüências do uso de drogas. 
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4º Bimestre 

neurológicos e 
desequilíbrios 

hormonais. 
As drogas. 

Os sentidos: tato, 
gustação, olfato, 
visão e audição. 

O sistema 
esquelético. 

O sistema muscular. 
As articulações. 

Lesões nos ossos e 
nos músculos. 

 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
Aulas expositivas e dialogadas. 
Estudos de artigos e multimídia. 
Elaboração de cartazes. 
Realização de pesquisas bibliográficas, debates e palestras. 
Aula-passeio. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação contínua, através da participação dos alunos durantes as aulas, 
nas atividades propostas (individuais e em grupos). 
Provas individuais objetivas e discursivas descritivas. 
Recuperação contínua, retomando o assunto por diferentes abordagens. 
 

 
 

Ciências 

9º ano 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Trabalhar todos os eixos (Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e 
Saúde, Tecnologia e Sociedade), com ênfase em Tecnologia e Sociedade. 
 

Tempo Temas e Sub-Temas Objetivos 

 
 
 
 

1º Bimestre 

 
A matéria e suas 

propriedades. 
Os estados físicos da 

matéria. 
Mudanças de estado 

físico da matéria. 
Propriedades gerais e 

específicas da 
matéria. 

Fenômenos químicos 

Identificar os ecossistemas básicos de química e 
física. 
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e fenômenos físicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
As ligações químicas: 
iônicas, covalentes e 

metálicas. 
As substâncias e as 

misturas. 
As funções químicas: 
ácidos, bases, sais e 

óxidos. 
As reações químicas. 
Energia nas reações 

químicas. 

 
Relacionar as propriedades gerais e específicas da 
matéria. 

 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
O movimento com 

velocidade 
constante. 

O movimento com 
aceleração. 
As forças. 

Princípios da 
dinâmica. 
A atração 

gravitacional. 
Trabalho e energia. 

Máquinas. 
 

 
Resolver problemas que envolvam os conceitos 
gerais de física. 

 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
O calor. 

A transmissão do 
calor. 

As ondas e o som. 
A natureza da luz. 
Espelhos e lentes. 

Eletricidade e 
magnetismo. 

 

 
Resolver problemas que envolvam os conceitos 
gerais de física. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 
 

 
Aulas expositivas. 
Atividades experimentais. 
Seminários. 
Aula no laboratório de informática. 
Aula-passeio. 
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Sugestões 
Avaliativas 

 
Avaliação contínua, através da participação dos alunos durantes as aulas, 
nas atividades propostas (individuais e em grupos). 
Provas individuais objetivas e discursivas descritivas. 
Recuperação contínua, retomando o assunto por diferentes abordagens. 
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4.4 A Lógica Histórica 

Prof. Dr. Macioniro Celeste Filho (FC/UNESP/Bauru) 
Professores e Professoras de História das Escolas Municipais de Bauru 

 

O professor de conteúdos de História deve ter clara algumas características deste 

campo de conhecimento. Entre várias abordagens possíveis, a contribuição do historiador 

marxista E. P. Thompson é esclarecedora sobre a lógica histórica: 

 

Por “lógica histórica” entendo um método lógico de investigação adequado 
a materiais históricos, destinado, na medida do possível, a testar hipóteses 
quanto à estrutura, causação etc., e a eliminar procedimentos 
autoconfirmadores (“instâncias”, “ilustrações”). O discurso histórico 
disciplinado da prova consiste num diálogo entre conceito e evidência, um 
diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa 
empírica, de outro. O interrogador é a lógica histórica. o conteúdo da 
interrogação é uma hipótese (por exemplo, quanto à maneira pela qual os 
diferentes fenômenos agiram uns sobre os outros). o interrogado é a 
evidência, com suas propriedades determinadas (THOMPSON, 1981, p. 49). 

 

A lógica histórica pressupõe uma maleabilidade no trato entre as hipóteses do que se 

questiona sobre o passado e o acesso a evidências documentais, quaisquer que sejam suas 

formas: escritas, visuais, orais ou outras mais. No diálogo entre o que se pretende conhecer 

e os recursos empíricos das fontes, situa-se o ofício do historiador e sua lógica de análise da 

realidade. Deste diálogo deriva a multiplicidade de abordagens históricas e a produção 

ampla e dinâmica da área. Dependendo das perguntas e hipóteses que se formulam sobre o 

passado, a variedade de evidências empíricas e os conceitos teóricos utilizados como 

ferramentas pelo historiador, constrói-se conhecimento histórico novo. A História está em 

constante mutação e renovação. No entanto, isto não quer dizer que é o passado que muda, 

mas apenas nossa percepção dele: 

O objeto do conhecimento histórico é a história “real”, cujas evidências 
devem ser necessariamente incompletas e imperfeitas. Supor que um 
“presente”, por se transformar em “passado”, modifica com isto seu status 
ontológico, é compreender mal tanto o passado como o presente. A 
realidade palpável de nosso próprio presente (transitório) não pode de 
maneira alguma ser modificada porque está desde já, tornando-se o 
passado para a posteridade. Na verdade, a posteridade não pode interrogá-
lo da maneira pela qual o fazemos. sem dúvida, nós, experimentando o 
momento presente e sendo atores nesse nosso presente, só sobrevivemos 
na forma de certas evidências de nossos atos ou pensamentos 
(THOMPSON, 1981, p. 50). 
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Pode-se objetar que tal lógica histórica não é tão objetiva quanto os procedimentos 

das ciências exatas. Isto ocorre com as ciências humanas generalizadamente. Esta é sua 

especificidade. Contudo, o resultado da interpretação histórica é cientifica quando equilibra 

o uso dos conceitos ao formular suas hipóteses (teoria) e a busca empírica das respostas em 

contato com as fontes (prática). O resultado deste procedimento é operacional para a 

compreensão da realidade, tanto presente quanto passada: 

 

Na medida em que uma noção é endossada pelas evidências, temos então 
todo o direito de dizer que ela existe “lá fora”, na história real. É claro que 
não existe realmente, como um plasma que adere aos fatos, ou como um 
caroço invisível dentro da casca das aparências. O que estamos dizendo é 
que a noção (conceito, hipótese relativa à causação) foi posta em diálogo 
disciplinado com as evidências, e mostrou-se operacional. isto é, não foi 
desconfirmada por evidências contrárias, e que organiza com êxito, ou 
“explica”, evidências até então inexplicáveis. Por isto é uma representação 
adequada (embora aproximativa) da seqüência causal, ou da racionalidade, 
desses acontecimentos, e conforma-se (dentro da lógica da disciplina 
histórica) a um processo que de fato ocorreu no passado. Por isto essa 
noção existe simultaneamente como um conhecimento “verdadeiro”, tanto 
como uma representação adequada de uma propriedade real desses 

acontecimentos (THOMPSON, 1981, p. 54). 
 

Estas reflexões acerca do trabalho do historiador servem de subsídio para que o 

professor de conteúdos de História veja esta área de conhecimento em sua complexidade, 

pois a verdade histórica é mutante. Mutável também é sua construção enquanto História 

escolar. Isto é, a História que se desenvolve como disciplina na escola requer um constante 

diálogo entre as questões conceituais abordadas na disciplina e a construção com os alunos 

da compreensão de fatos do passado dependendo das evidências históricas que tais alunos 

tenham contato. Estas evidências documentais podem ser elaboradas através de 

procedimentos metodológicos contidos nos livros didáticos, com materiais preparados pelo 

professor e com pesquisa da história familiar dos alunos, entre várias outras possibilidades 

de sua construção coletiva de evidências documentais. 
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4.4.1 A Disciplina de História 

 

A História escolar não é uma transposição didática da História elaborada na 

universidade. Ela guarda os mesmos procedimentos epistemológicos, mas tem 

especificidade e objetivos distintos. A Histórica escolar visa a construção pelo aluno de 

conceitos que extrapolem sua percepção da realidade a partir de experiências vividas, para a 

construção de conceitos não vivenciados exclusivamente de maneira subjetiva. Isto é, os 

conceitos básicos da História escolar devem contribuir para o desenvolvimento da noção de 

tempo e espaço histórico que vão além do já vivenciado pelo aluno. Partem desta primeira 

experiência do mundo, mas constrói-se nesta disciplina a compreensão e a reversibilidade 

de experiências alheias, quer em termos de tempo ou de espaço histórico de 

acontecimentos passados. 

Circe Bittencourt, uma das especialistas de ensino de História a compor o grupo que 

elaborou na década de 1990 o PCN desta disciplina, enfatiza que um dos objetivos da 

História escolar é desenvolver com os alunos os conceitos de tempo e espaço histórico: 

 

Entre as noções e conceitos históricos fundamentais tanto para a pesquisa 
quanto para o ensino de História, a noção de tempo histórico e a de espaço 
são fundamentais. Todo objeto do conhecimento histórico é delimitado em 
determinado tempo e em determinado espaço. É consensual a afirmação 
de que a História é a “ciência dos homens no tempo” e de que o espaço 
concebido pelos historiadores deve ser entendido como uma construção 
social. Exatamente por essa especificidade da História, os historiadores, em 
várias obras, têm-se dedicado ao esclarecimento do tempo histórico e de 
sua importância para o estudo das diferentes sociedades em diferentes 
espaços e tempos. Pela mesma razão, a História escolar não pode prescindir 
de um aprofundamento das noções de tempo histórico e espaço e da 
metodologia necessária e adequada a ser utilizada no processo de 
aprendizagem de tais noções (BITTENCOURT, 2008, pp. 199-200). 

 

Esta autora traçará então as possibilidades didáticas de trabalhar a História escolar 

como uma construção de conceitos históricos que partem do tempo vivido em direção ao 

tempo concebido. Este último, com suas várias facetas de dimensões temporais. Esta 

abordagem foi consensual quando da elaboração dos PCNs de História em 1997 e 1998. 

Estes PCNs propõem a construção de conceitos históricos em sala de aula sempre partindo 

do local para o geral. da experiência familiar para a de outras gerações. do específico para o 

plural. do cotidiano para o não cotidiano. enfim, do vivido para o concebido. Para tanto, 
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propõem destaque para as permanências e rupturas nos procedimentos de transformação 

histórica da ação humana. Com isto, a História escolar visa desenvolver no aluno a 

percepção do tempo e do espaço histórico tendo o próprio ser humano como sujeito deste 

processo de contínua transformação da realidade social. 

 

4.4.2 O Currículo de História 

 

O currículo de qualquer disciplina escolar sempre é fruto de uma construção social 

que comporta visões conflitantes do que deve ser ensinado. Um currículo não é apenas uma 

prescrição de conhecimentos tidos como essenciais à escolarização das novas gerações. Ele 

comporta visões às vezes contraditórias do que se concebe como legítimo e imprescindível 

para que o conhecimento socialmente produzido seja compartilhado pelos sistemas 

escolares. Um currículo não deve ser algo formulado por especialistas das diversas áreas do 

saber universitário. Ele deve comportar a construção social dos diversos profissionais 

envolvidos na educação escolar. Ivor Goodson, um dos mais renomados estudiosos das 

questões envolvendo o currículo, assim define esta abordagem: 

 

Os conflitos em torno da definição do currículo escrito proporcionam uma 
prova visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as 
aspirações e objetivos de escolarização. É somente por esta razão que 
importa aumentar a nossa compreensão sobre esse conflito curricular. 
Entretanto, como se tem observado, o conflito em torno do currículo 
escrito tem, ao mesmo tempo, um significado simbólico e um significado 
prático, quando publicamente indica quais aspirações e intenções 
devidamente inseridas nos critérios do currículo escrito servem para a 
avaliação e análise pública de uma escolarização (GOODSON, 1995, p. 17). 

 

Este autor, em alguns momentos, denomina currículo escrito ou currículo prescrito 

de maneira a diferenciá-los do currículo realmente executado nos sistemas escolares. O 

currículo prescrito e seus críticos, freqüentemente defensores de reformas curriculares, às 

vezes compartilham, segundo Goodson (1995), de um mesmo equívoco: ambos debatem o 

que deveria estar acontecendo nas escolas, com o compromisso do que deveria ser o ideal 

curricular. Este autor defende uma aproximação com a realidade concreta da escola em 

substituição a um currículo ideal do que deveria ser o conhecimento escolar. Somente assim, 
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o currículo deixaria de ser apenas prescritivo, texto muitas vezes admirado mas rapidamente 

engavetado, e se aproximaria do currículo real dos sistemas escolares existentes: 

 

Precisamos de um entendimento sobre como as prescrições curriculares 
estão, na realidade, socialmente construídas para uso em escolas: estudos 
sobre o real desenvolvimento dos cursos de estudo, planos curriculares 
nacionais, roteiros das matérias, e assim por diante (GOODSON, 1995, p. 
71). 

 

Foi o que se buscou na elaboração curricular dos conteúdos de História das escolas 

do Ensino Fundamental de Bauru. Tendo como ponto de partida os PCNs de História, 

discutiu-se com os professores da rede pública de Bauru quais eram os reais conteúdos de 

História ministrados por eles. É claro que este processo foi conflituoso, saudavelmente 

conflituoso, como não poderia deixar de ser. De um lado, às vezes, os diretores e 

coordenadores pedagógicos preocupados em demasia com o que deveria ser ensinado. De 

outro, professores com sua experiência cotidiana, em defesa de como era possível ser 

ensinado tal ou qual conteúdo de História nas escolas.  

Tratemos dois exemplos básicos deste processo. Num primeiro momento, 

aparentemente, vários dos conteúdos de História do 1º e do 2º anos do Ensino Fundamental 

estavam repetidos.  

Para solucionar tal questão, bastou compreender que nas faixas etárias destes anos, 

enfatizava-se ora o desenvolvimento oral do aluno com tais conteúdos, posteriormente, o 

desenvolvimento dos conhecimentos escritos com os mesmos conteúdos. Portanto, a 

aparente repetição de conteúdos de História não era equivocada, mas instrumento didático 

legítimo de aprendizagem.  

Quanto ao uso comemorativo de datas históricas, o debate foi amplo e conflituoso. 

Posições radicalmente opostas foram apresentadas. Chegou-se ao consenso de que 

poderiam ser utilizadas como ferramentas didáticas de desenvolvimento de conteúdos de 

História. Porém, não de maneira obrigatória. Assim, em cada bimestre do currículo de 

História dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Bauru, consta o item “datas 

comemorativas”, mas isto é instrumento opcional de recurso didático de conteúdos de 

História. Que fique bem claro, não é item obrigatório, mas opcional. sendo que cada 

professor, frente o planejamento mais amplo de sua escola, poderá utilizar ou não deste 

recurso. Foi o consenso possível. Estes dois exemplos apenas ilustram a construção coletiva 
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do currículo de História executado pelos professores da rede de Ensino Básico de Bauru a ser 

apresentado a seguir.  

Muitas outras disputas poderiam ser apresentadas, mas não são necessárias. Os 

conteúdos de História contidos nos diversos itens deste currículo são indicações gerais do 

que deve ser ministrado, porém, a ênfase neste ou naquele aspecto curricular dependerá de 

cada professor. O aprendizado em profundidade de todos os conteúdos mencionados é de 

execução improvável, pois eles são muitos e diversos. A ênfase caberá ao professor e à sua 

experiência prática do que é mais relevante a ser desenvolvido com seus alunos.  

O resultado alcançado não foi o currículo ideal, peça primorosa, mas ignorada 

solenemente pelos professores. É o currículo elaborado pacientemente pelos docentes e 

pelos demais envolvidos na educação escolar em Bauru.  

 
 
4.4.3 Organização curricular 
 

História 

1º ano 

 
 

Ementa 

 
A história é o estudo da ação humana ao longo do tempo por meio 
simultaneamente do estudo dos processos e dos eventos ocorridos no 
passado. É um processo de transformação no qual todos os homens são 
agentes das constantes mudanças que ocorrem: processo histórico. No 
primeiro ano o eixo central do trabalho é a questão da identidade. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
 
 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Perceber que a história está presente no nosso cotidiano. 
Conhecer sua própria historia, respeitando o modo de vida de diferentes 
grupos sociais em diferentes tempos e espaços, reconhecendo semelhanças 
e diferenças entre eles e assim valorizando patrimônio sociocultural. 
Reconhecer-se como individuo que possui uma função social dentro da 
família, na escola e na sociedade. 
Perceber-se como sujeito ativo da sociedade, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus elementos e interações, 
dotado de características individuais e como membro de diferentes grupos 
que compõe a mesma, como cidadão participativo em suas 
responsabilidades sociais, defendendo seus direitos e aceitando os direitos 
do próximo, bem como seus deveres. 
Compreender as semelhanças, diferenças, as permanências e as 
transformações no modo de vida social, cultural e econômico de sua 
localidade e de diferentes grupos, no passado e no presente. 
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Tempo 

 
Temas e Sub-

Temas 

 
Objetivos 

 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Identidade 

(“eu”) 
Identidade 

pessoal 
Eu e o outro 

História do nome 
Datas 

comemorativas 
 

 

 
Conhecer sua própria história, situando-se no tempo e no 
espaço. 
Estimular o respeito às diferenças existentes entre os 
costumes, valores e hábitos das pessoas. 
Identificar a organização familiar em diferentes situações. 
Interpretar a árvore genealógica e estabelecer as relações 
de parentesco. 
Identificar diferentes fontes usadas na reconstrução da 
história pessoal. 
Conhecer e refletir sobre as datas comemorativas do 
calendário brasileiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
 
 
 

Família 
Organização 

familiar 
Tipos de família 
A família e sua 

história 
Costumes e 
hábitos das 
famílias no 

passado e no 
presente 

Datas 
comemorativas 

 
 
 
 
 
Conhecer os diferentes tipos de família. 
Identificar o papel e a responsabilidade de cada membro 
da família. 
Reconhecer algumas semelhanças e diferenças no modo 
de viver dos indivíduos e de cada família. 
Estabelecer relações entre o presente e o passado. 
Reconhecer que nossa história pessoal está inserida na 
história de nossa família. 
Identificar a organização familiar em diferentes situações. 
Reconhecer o modo de vida das famílias nos dias atuais. 
Reconhecer a importância da cooperação entre os 
membros da família, dentro e fora de casa. 
Conhecer e refletir sobre as datas comemorativas do 
calendário brasileiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
 
 
 
 
 

Escola 
Minha escola e 

sua história 
Nome 

Localização 

 
 
 
 
Conhecer a escola, seu nome, sua estrutura, o bairro no 
qual se localiza e sua importância. 
Compreender a função da escola e suas regras. 
Conhecer e valorizar a história do patrono de sua escola. 
Reconhecer diferentes tipos de escola e sala de aula. 
Reconhecer espaços e profissionais da escola 
identificando suas funções. 
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Datas 
comemorativas 
 
 
 
 
 

Conhecer e refletir sobre as datas comemorativas do 
calendário brasileiro. 
 

 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
Bairro 

A escola e seu 
entorno 

Infra-estrutura 
local 

Historia da 
comunidade 

Datas 
comemorativas 

 
Conhecer os arredores da escola, os tipos de casa, 
compreendendo o direito a moradia. 
Reconhecer o bairro onde mora e onde está inserida a 
escola e suas características.  
Diferenciar os tipos de bairro: residencial, industrial, 
comercial. 
Levantar e apontar o que o bairro da escola oferece. 
Conhecer e valorizar a história do bairro. 
Compreender a importância de cuidar e conservar a 
limpeza do bairro. 
Conhecer e refletir sobre as datas comemorativas do 
calendário brasileiro. 
 

 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Projetos: identidade (manuseio de objetos e fotos para formar a linha do 
tempo); família (figuras e fotos de diferentes tempos); escola (conversa com 
os profissionais; exploração de diferentes ambientes; visitas às 
dependências da escola); bairro (o que o bairro oferece; sua história e 
características). 
Coleta de dados: pesquisas, leituras, ilustrações. 
Atividades em grupo: roda de conversa, relatos pessoais, discussões 
coletivas, conversas informais. 
Trabalhos individualizados: desenhos, recorte e colagem; complementação 
de fichas, dobraduras, desenho da planta da sala de aula. 
Registros: de diferentes maneiras, escritos (professor escriba) e desenhados. 
Atividades lúdicas: jogos e brincadeiras diferenciadas, de maneira 
interdisciplinar.  
Observar e analisar (imagens, objetos e documentos). 
Registrar fatos (oralmente, por desenho ou por escrito). 
Diálogos, pesquisas, desenhos, recortes e colagens sobre o conceito de 
família, construindo um mural em forma de árvore genealógica, nomeando 
seus membros. 
Leitura da história da escola e do seu patrono. 
Produção de textos coletivos e interpretação de figuras. 
Passeio nas dependências da escola e pelo bairro. 
Relatos a partir de observações e desenhos. 
Citações a partir de observações de uma cena. 
 

 A avaliação é compreendida como sendo diagnosticada, paralela e contínua, 
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Sugestões 
Avaliativas 

por meio da observação e participação na realização das atividades, 
amparada por ficha de avaliação periódica individuais. 
Seus instrumentos serão: caderno de classe, execução de tarefas, 
participação nas aulas, frequência, autoavaliação. 
Observação e análise do interesse e participação dos alunos na elaboração 
de trabalhos coerentes tanto orais quanto escritos. 
Observação do aluno com o espaço escolar. 

 

História 

2º ano 

 
 
 

Ementa 

 
A história é o estudo da ação humana ao longo do tempo por meio 
simultaneamente do estudo dos processos e dos eventos ocorridos no 
passado. É um processo de transformação no qual todos os homens são 
agentes das constantes mudanças que ocorrem: processo histórico. No 
segundo ano o eixo central do trabalho é a localidade e o cotidiano. 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
Reconhecer-se como sujeito construtor de sua história, sua singularidade 
como cidadão crítico, com capacidade de reflexão, questionamento do 
mundo. 
Conhecer sua própria história, bem como identificar os diferentes grupos 
com quais se relaciona, como sequência do trabalho realizado no 1º ano. 
Compreender as transformações no modo de vida social e cultural de sua 
localidade, no presente e passado de modo interdisciplinar. 
Compreender a cidadania como partição social e política assim como 
exercícios de direitos e deveres políticos. 
Compreender as semelhanças, diferenças, as permanências e as 
transformações no modo de vida social, cultural e econômico de sua 
localidade e de diferentes grupos, no passado e no presente. 
Compreender que a história é construída coletivamente num processo 
contínuo de mudança e permanência, semelhanças e diferenças, e que o 
passado se articula com o presente e futuro. 
Reconhecer o grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros 
tempos e espaços. 
Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 
semelhanças e diferenças entre eles. 
Compreender-se como agente participativo inserido nos contextos familiar, 
escolar e social. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 

 
História 

presente e 

 
Valorizar e respeitar as diferenças culturais. 
Caracterizar o modo de vida dos povos antigos 
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1º Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

passado 
Retratos de 

família 
Dimensão 
temporal 
(roupas, 

brincadeiras) 
Objetos 

pessoais do 
passado 

Imagens que 
contam 
histórias 

Memórias e 
recordações 

familiares 
Datas 

comemorativas 
 

distinguindo suas peculiaridades. 
Comparar acontecimentos no tempo, reconhecendo as 
transformações sociais, econômicas e culturais das 
famílias, da escola e município. 
Estabelecer relações entre presente e passado. 
Conhecer e respeitar as diferenças culturais e étnicas. 
Reconhecer diferenças e semelhanças sociais e culturais 
em seu grupo de convívio. 
Identificar como ser inserido num contexto, valorizando e 
respeitando os demais membros do seu grupo social. 
Manusear fontes de informação de sua própria história e 
da história dos grupos de convivência. 

 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
O tempo 
histórico 

Registro de 
acontecimentos 

no tempo 
História do 
município 

Dia, semana, 
mês e ano 
Linha do 
tempo. 
Datas 

comemorativas 
 
 
 
 

 
Reconhecer a importância da família e seus antepassados. 
Reconhecer permanências e transformações sociais, 
econômicas e culturais nas vivências cotidianas das 
famílias, escola e sociedade, no tempo e no espaço. 
Entender a importância do convívio familiar, valorizando 
as diferenças de cada família. 
Conhecer sua própria historia. 
Estabelecer relações entre presente e passado. 
Perceber as diferenças entre os grupos familiares. 
Identificar diferentes fontes usadas na reconstrução da 
história pessoal. 

 
 
 

3º Bimestre 

 
História local 
Noções sobre 

bairro na 
cidade, cidade 

no estado 
Pluralidade 

cultural 
Datas 

comemorativa

 
Identificar e reconhecer o tempo, como marcador de 
fatos e acontecimentos. 
Situar-se no tempo e no espaço. 
Enfocar o tempo sob diferentes aspectos: tempo de uma 
brincadeira, tempo do relógio, tempo remoto, tempo 
imediato, tempo passado, tempo futuro, tempo do 
calendário e linha do tempo.  
Trabalhar com noções de organização de atividades 
diárias e semanais. 
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s Interpretar um calendário e entender como se organiza 
uma linha do tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociedade 

Formação do 
povo brasileiro: 
Índio, branco e 

negro 
Vivendo em 
comunidade 
Direito das 

crianças 
Formação do 

cidadão 
Serviços 
Públicos 
(escolar)  

Datas 
comemorativas 

 
Identificar-se como ser social e comunitário, 
estabelecendo relações entre presente e passado. 
Refletir a importância de se viver em comunidade, 
valorizando cada membro que a constitui. 
Caracterizar o modo de vida dos povos indígenas 
distinguindo suas peculiaridades. 
Comparar acontecimentos no tempo, reconhecendo as 
transformações sociais, econômicas e culturais das 
famílias, da escola e município.  
Conhecer e respeitar as diferenças culturais e étnicas. 
Valorizar as influências culturais na formação do povo 
brasileiro. 
Conhecer os direitos e deveres da criança. 
Constatar a presença dos índios e afros descendentes na 
história do Brasil, reconhecendo sua importância e valor. 
Estabelecer diferenças entre o seu modo de vida e de uma 
comunidade indígena. 
 

 
 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 
 

 
Projetos: a história da criança; voltando no tempo; ECA. 
Atividades de pesquisa individuais ou em grupo: textos informativos; relatos 
pessoais; entrevistas; documentos; livros; revistas; jornais; fotos; textos 
complementares. 
Atividades coletivas: troca de experiências com seus pares como forma de 
aprendizagem; aulas expositivas; amostras de fotografias e imagens; roda da 
conversa; construção de painéis, cartazes e dramatizações; relatos de 
pesquisas; filmes; trabalhos em grupo. 
Atividades individuais: relatórios; realização de leituras com discussões; 
trabalhos individuais; análise de documentos (certidão de nascimento, 
carteira de identidade e caderneta de vacinação); atividades de descrição 
das características físicas e sociais do espaço local (casa, escola, 
proximidades). 
Atividades com fotos de épocas diferentes de um determinado local para 
análise da transformação da paisagem e da ocupação humana. 
Apresentação de artigos relacionados à infância. 
Elaboração de linha do tempo. 
Exploração de diferentes fontes de informação (pinturas, relatos, mapas 
antigos, documentos da época). 
Estudos de calendários e medições de tempo que possibilitem localizar 
acontecimentos de curta, média e longa duração. 
Passeios relacionados ao tema e produções de textos coletivos ou 
individuais. 
Atividades sobre as manifestações artísticas africanas e indígenas (cerâmicas 
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músicas e danças). 
Estudo sobre os direitos e deveres das crianças por meio de regras de 
convivência, imagens, debates e desenhos animados que (abordam o tema 
proposto) e do ECA. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação ocorrerá em caráter: diagnóstica, formativa, paralela e 
classificatória com retomada dos objetivos não atingidos, os quais serão 
identificados por meio da observação diária nas atividades orais e escritas 
pelos alunos; participação dos trabalhos propostos. 
O processo avaliativo busca respeitar o conhecimento prévio dos alunos, 
observando seus avanços ao longo do processo, buscando soluções durante 
o processo de construção e aquisição de conhecimentos. 
Para avaliar os conhecimentos, hábitos e atitudes desenvolvidas, o 
fundamental é que sejam propiciadas múltiplas situações que incluam a 
realização de trabalho de campo para observação, manipulação e coleta de 
material específico. 
Recuperação paralela e contínua considerando atividades diversificadas e 
diferenciadas para o grau de dificuldade de cada aluno. 
 

 

História 

3º ano 

 
 
 

Ementa 

 
Sendo a história uma relação do indivíduo com os conteúdos historicamente 
construídos na sociedade é pertinente contextualizar o conteúdo histórico 
partindo do próprio aluno, estabelecendo dessa forma, relações entre o 
presente e o passado e entre o pessoal e local. No terceiro ano o eixo central 
do trabalho é o ser humano na sociedade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em 
diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, 
políticas e sociais reconhecendo semelhanças e diferenças entre elas. 
Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, 
reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um 
elemento de fortalecimento de da democracia. 
Proporcionar a consciência da cidadania e da necessidade de participação na 
comunidade. Estabelecer relações entre o presente e o passado. 
Compreender a história como um processo social resultante da interação de 
diferentes grupos ou classes.  
Estabelecer a relação de passado e presente. 
Identificar-se como ser único, com uma história de vida pessoal, 
estabelecendo relações entre o presente e o passado na diversidade 
cultural. 
Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercícios de direitos e deveres políticos. 
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Formar um cidadão crítico da realidade que possa compreender as 
semelhanças e diferenças, as permanências e as transformações no modo de 
vida social, cultural e econômico de sua localidade no presente e passado. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Eu na 

sociedade 
O cotidiano da 

criança 
Relacionament

o familiar, 
organização do 

tempo e 
atividades 

diárias 
Conceituação 

de comunidade 
Convivência em 

sociedade 
Datas 

comemorativas 

 
Identificar fontes de informação que permitem a 
reconstrução da história da vida das pessoas. 
Refletir sobre a variedade de atividades realizadas pelas 
crianças no cotidiano. 
Reconhecer-se como um ser integrante da sociedade. 
Estabelecer relações entre o presente e o passado. 
Reconhecer, no tempo presente, sua história de vida e a 
diversidade cultural, identificando permanência e 
transformações. 
Conhecer os documentos pessoais. 
Reconhecer a importância de regras, deveres e direitos 
para o funcionamento dos grupos. 
Identificar e estabelecer relações de sua história e história 
familiar. 
Compreender o conceito de comunidade e convivência 
social. 
Reconhecer a importância entre passado e presente por 
meio das datas comemorativas. 

 
 
 
 

2º Bimestre 

Eu e o bairro 
Primeiros 
habitantes 
do bairro 

Origem do 
nome do bairro 
O bairro e suas 
transformações 

O bairro na 
cidade 
Datas 

comemorativas 

 
Reconhecer a importância de se frequentar a escola e do 
tempo livre para o bom desenvolvimento infantil. 
Buscar informações sobre os primeiros habitantes do 
bairro e sua história. 
Identificar os vários tipos de moradia existentes nos 
bairros próximos à escola. 
Identificar as transformações ocorridas no bairro. 
Compreender fatos sobre seu bairro no contexto da 
cidade fazendo relação do passado com o presente 
Reconhecer a importância entre passado e presente por 
meio das datas comemorativas. 

 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

História do 
município 

Surgimento 
História de 

Bauru 
Município no 

passado e 
realidade atual 

Datas 
comemorativas 

Conhecer a história sobre o surgimento de Bauru. 
Articular várias fontes de informação sobre a história do 
nosso município.  
Sensibilizar os alunos para o cuidado e a preservação de 
locais públicos, como praça, ruas, banheiros públicos. 
Localizar o município no qual vivemos. 
Relacionar os fatos históricos do passado de Bauru com as 
transformações atuais. 
Reconhecer a importância entre passado e presente por 
meio das datas comemorativas. 
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4º Bimestre 

História e 
cultura de 

outros povos 
Pluralidade 

cultural 
 (trabalho 
indígena) 

Diferentes 
modos de viver 
relacionados à 

história 
brasileira 

 (Os primeiros 
habitantes do 

Brasil) 
Datas 

comemorativas 

Conhecer e valorizar os modos de vida diferentes grupos 
sociais. 
Identificar diferentes culturas do território brasileiro, sua 
formação, maneiras de viver, comidas típicas, religião, 
moradia, educação, formas de lazer, convivência com 
outros povos. 
Utilizar diferentes fontes de informação para leituras 
críticas sobre a relação dos indígenas com a sociedade 
brasileira. 
Identificar e valorizar os primeiros habitantes do Brasil. 
Conhecer alguns aspectos da cultura afro e indígena, sua 
influência e importância na nossa vida cotidiana. 
Reconhecer a importância entre passado e presente por 
meio das datas comemorativas. 
 

 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 

Projetos: conhecendo Bauru; resgatando a história da nossa cidade. 
Atividades de pesquisa: textos informativos; observação; entrevista; livros; 
internet; vídeos. 
Atividades coletivas: aula expositiva e dialogada; leituras compartilhadas; 
confecção de listas; rodas de conversas; conversas e debates; vídeos e 
documentários; confecções de cartazes; trocas de informações; visitas em 
museus; recortes. 
Atividades individuais: desenhos; leitura de imagens e elaboração de textos; 
trabalhos individuais; registros; elaboração de poemas,  
Uso de livros paradidáticos e didático. 

 
Sugestões 
Avaliativas 

A avaliação não será ocasional. Ela acompanhará todo o aprendizado do 
aluno, verificando o grau de aprendizagem atingido e retomando os 
aspectos que não tiverem sido satisfatoriamente assimilados, propondo 
novas vivencias das habilidades ainda não incorporadas. 
Avaliações é contínua e processual considerando a participação diária do 
aluno e os avanços individuais e grupais, por meio de observação, registros 
das atividades, trabalhos, provas, questionamentos. 
Arquivo de atividades, recolhimento de dados, registro em caderno próprio.  
 

 

História 

4º ano 

 
 

Ementa 

 
O ensino e aprendizagem de história envolvem a distinção básica entre o 
saber histórico, como um campo de pesquisa e produção de conhecimento 
do domínio de especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento 
produzido no espaço escolar. No quarto ano o eixo central do trabalho é a 
constituição da sociedade brasileira. 
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Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais em 
diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, 
políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles. 
Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, 
reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um 
elemento de fortalecimento da democracia. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Os primeiros 
habitantes do 

Brasil 
Os indígenas: 
sua cultura e 
organização 
Os primeiros 

contatos entre 
Portugueses e 

Índios 
Influências 
indígenas 

atualmente 
Datas 

comemorativas 

 
Conhecer e respeitar o modo de vida indígena em 
diversos tempos e espaços em suas manifestações 
culturais, políticas e sociais. 
Compreender e avaliar como foi a chegada dos 
portugueses ao Brasil e o contato com os índios. 
Identificar o indígena como grupo étnico formador do 
povo brasileiro. 
Reconhecer e identificar as influências indígenas na 
constituição da sociedade brasileira, desde os tempos 
mais remotos até os dias atuais.  
Trabalhar as datas do calendário de forma a aplicar o 
conhecimento de mundo da criança e proporcionar que 
atenda a realidade a qual esta inserida, resgatando o 
contexto histórico de modo a descobrir o espírito critica e 
a cidadania.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Colonização: Os 
portugueses no 

Brasil 
As grandes 
navegações 

A chegada dos 
portugueses no 

Brasil 
A conquista e 
exploração da 

colônia 
Os primeiros 

anos da 
colonização 
Os primeiros 

povoados 
Datas 

comemorativas 

 
Contextualizar o período histórico das grandes 
navegações identificando e analisando os costumes e 
condições da época. 
Compreender e analisar a chegada dos portugueses no 
Brasil e suas contribuições. 
Conhecer o momento da conquista e exploração do Brasil 
colônia e entender o contexto dos conflitos decorrentes 
desta colonização. 
Reconhecer a formação dos primeiros povoados com a 
influência das diferentes culturas. 
Reconhecer e identificar as influências dos portugueses na 
constituição da sociedade brasileira, desde os tempos 
mais remotos até os dias atuais.  
Trabalhar as datas do calendário de forma a aplicar o 
conhecimento de mundo da criança e proporcionar que 
atenda a realidade a qual esta inserida, resgatando o 
contexto histórico de modo a descobrir o espírito critica e 
a cidadania.   
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3º Bimestre 

 
Os Africanos no 

Brasil 
A África e sua 
diversidade 

A mão de obra 
africana 

Pluralidade 
cultural Afro-

Brasileira 
Influências 
africanas 

atualmente 
Datas 

comemorativas 

 
Conhecer e refletir sobre a história dos povos africanos, 
sua origem e cultura. 
Compreender a origem do povo brasileiro e conhecer de 
maneira mais profunda sua constituição. 
Despertar no aluno a consciência da pluralidade cultural 
trabalhando valores. 
Reconhecer e identificar as influências africanas na 
constituição da sociedade brasileira, desde os tempos 
mais remotos até os dias atuais.  
Trabalhar as datas do calendário de forma a aplicar o 
conhecimento de mundo da criança e proporcionar que 
atenda a realidade a qual esta inserida, resgatando o 
contexto histórico de modo a descobrir o espírito critica e 
a cidadania.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
A imigração 
para o Brasil 

Os motivos para 
a imigração ao 

Brasil 
Os imigrantes e 

suas 
contribuições 

para a 
formação da 

sociedade 
brasileira 

A importância 
da imigração 

para a 
constituição do 

Brasil 
contemporâneo 

Datas 
comemorativas 

 
Compreender e analisar como se deu a imigração de 
vários povos e sua chegada ao Brasil. 
Identificar a importância das contribuições dos imigrantes 
para a formação do país. 
Identificar as mudanças sociais ocorridas a partir da 
imigração. 
Reconhecer e identificar a importância da imigração na 
história econômica, política e cultural brasileira. 
Valorizar a cultura e a identidade dos vários povos que 
constituem a sociedade brasileira em casa e na escola. 
Reconhecer e identificar as influências dos imigrantes na 
constituição da sociedade brasileira, desde os tempos 
mais remotos até os dias atuais.  
Trabalhar as datas do calendário de forma a aplicar o 
conhecimento de mundo da criança e proporcionar que 
atenda a realidade a qual esta inserida, resgatando o 
contexto histórico de modo a descobrir o espírito critica e 
a cidadania.   
 
 

 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
Projetos: os primeiros povos; os imigrantes. 
Atividades de pesquisa: textos informativos; observação; entrevista; livros; 
internet; vídeos. 
Uso do computador como ferramenta de auxilio, trabalhos em grupo, 
exposição oral, pesquisas, vídeos, leituras de imagens, debates. 
Atividades coletivas: aula expositiva e dialogada; leituras compartilhadas; 
confecção de listas; rodas de conversas; conversas e debates; vídeos e 
documentários; confecções de cartazes; trocas de informações; visitas em 
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museus; recortes. 
Atividades individuais: desenhos; leitura de imagens e elaboração de textos; 
trabalhos individuais; registros; elaboração de poemas,  
Uso de livros paradidáticos e didático. 
 

 
 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação será continua e formativa, para conhecer em cada momento e 
nas atividades desenvolvidas, as habilidades competência e conhecimentos 
adquiridos pelos anos. 
Será considerado: a participação diária do aluno e os avanços individuais e 
grupais, por meio de observação, registros das atividades, trabalhos, provas, 
questionamentos. 
Arquivo de atividades, recolhimento de dados, registro em caderno próprio.  
 

 

 

 

História 

5º ano 

 
 

Ementa 

 
O ensino e aprendizagem dos conteúdos de história envolvem o 
conhecimento sobre o processo de ocupação do território brasileiro. Tal 
proposta proporciona ao aluno reconhecer de maneira crítica, inúmeros 
aspectos da vida contemporânea. No quinto ano o eixo central do trabalho é 
a história do Brasil: colônia, império e república. 
 

 
 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
 
Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do contexto 
histórico e social. 
Conhecer a história no Brasil como forma de valorização do país.  
Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, 
reconhecendo-a como um direito dos povos e indivíduos e como um 
elemento de fortalecimento da democracia. 
 
 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 

 
Conquista e 
ocupação do 

território 
Brasileiro 
Expansão 

 
Reconhecer o desenvolvimento do Brasil como parte da 
história da expansão europeia do século XV. 
Destacar a importância da cultura indígena, seus hábitos, 
seus costumes e suas tradições. 
Perceber o processo de expansão do território brasileiro 
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1º Bimestre marítima até o 
descobrimento 
A colonização 

do Brasil 
Povos indígenas 

conquistados 
pelos 

colonizadores 
Datas 

comemorativas 

durante o período colonial. 
Descobrir o contexto e as motivações das grandes 
navegações portuguesas. 
Estudar conceitos e noções da condição do Brasil 
enquanto colônia. 
Identificar as principais razões que levaram a coroa 
portuguesa a iniciar a colonização de terras na América. 
Trabalhar das datas comemorativas resgatando o 
contexto histórico de modo a contribuir com o espírito 
crítico e a cidadania.  
  

 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Brasil Colônia 

O trabalho 
escravo no Brasil 

A produção 
açucareira no 

Brasil 
A mineração no 

Brasil colônia 
Datas 

comemorativas 

 
Valorizar a contribuição do negro em nossa cultura e para 
o progresso do Brasil. 
Conhecer a relação exploradora Brasil/ Portugal. 
Reconhecer as condições do trabalho escravo. 
Reconhecer as principais características da produção 
açucareira colonial. 
Reconhecer a divisão estabelecida pelo tratado de 
Tordesilhas. 
Trabalhar das datas comemorativas resgatando o 
contexto histórico de modo a contribuir com o espírito 
crítico e a cidadania. 
 

 
 
 

3º Bimestre 

 
Brasil Império 
Independência 

do Brasil 
Os reinados de 
Dom Pedro I e 
Dom Pedro II 

O café e a 
urbanização no 

Brasil 
Libertação dos 

escravos e o fim 
da monarquia 

Datas 
comemorativas 

 
Analisar as grandes transformações envolvidas no 
processo de estruturação do Império Brasileiro. 
Identificar as causas que levaram o Brasil lutar pela 
independência.  
Reconhecer fatos relevantes nos reinados de D. Pedro I e  
D. Pedro II.  
Relacionar o progresso do país à expansão da agricultura. 
Destacar a importância e as consequências da abolição da 
escravatura e a chegar dos imigrantes. 
Relacionar os problemas sociais atuais com a história do 
Brasil. 
Trabalhar das datas comemorativas resgatando o 
contexto histórico de modo a contribuir com o espírito 
crítico e a cidadania. 

 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
Brasil República 
As diversas fases 
da república no 

Brasil 
Imigrantes e 
migrantes no 

Brasil 

 
Reconhecer a República como forma de governo. 
Distinguir as características do cotidiano social, político e 
cultural do Brasil Colônia, Império e República.  
Analisar o atual sistema de governo brasileiro.  
Identificar aspectos da luta democrática e de sua 
resistência. 
Reconhecer projetos de inclusão e exclusão social. 
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Datas 
comemorativas 

Compreender os movimentos migratórios. 
Trabalhar das datas comemorativas resgatando o 
contexto histórico de modo a contribuir com o espírito 
crítico e a cidadania. 
 

 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
Aulas expositivas, diagnósticas, dialogada; visitação a lugares históricos;  
filmes; músicas, multimeios; cartazes; pesquisas investigativas; exposição e 
apresentação de trabalhos. 
Uso do computador como ferramenta de auxilio, trabalhos em grupo, 
exposição oral, pesquisas, vídeos, leituras de imagens, debates. 
Uso de livros paradidáticos e didático. 
 

 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação será diagnóstica e contínua por meio de observação, 
participação do aluno, dos trabalhos produzidos atividades diversificadas e 
avaliação escrita 
 

 

História 

6º ano 

 
 

Ementa 

 
Entender a História como o estudo dos seres humanos em suas relações 
sociais sob diferentes tempos e espaços, perceber as experiências humanas 
em seu constante processo de transformação, ampliando as capacidades dos 
alunos e lançando um novo olhar sobre as múltiplas possibilidades de 
compreensão humana. No sexto ano o eixo central do trabalho é a origem 
da humanidade. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
Levar o aluno a refletir sobre as teorias que desvelam a origem da 
humanidade e as comunidades pré históricas, assim como a formação das 
primeiras civilizações e nossa herança cultural e filosófica Greco-Romana.  
Comparar diferentes processos de formação de instituições sociais, políticas 
e culturais. 
Analisar interações entre sociedade e natureza na organização do espaço 
histórico. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 

 
1º Bimestre 

 
Origem da 

Humanidade 
Formas de 

medir o tempo 
Fontes 

 
Dominar e fazer uso de indagação, da argumentação, da 
busca, da elaboração de respostas sobre a origem da 
humanidade. 
Construir, aplicar e compreender conceitos históricos 
básicos, relacionando-os com as diversas formas de medir 
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históricas 
Teorias sobre a 

origem do 
homem 

Pré-história 

o tempo e as fontes históricas.  
Levantar, organizar, selecionar e divulgar dados e 
informações sobre a pré-história da humanidade. 
 

 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Povos da 

Antiguidade 
Egito e outras 

civilizações 
africanas 
O Egito 

Organização 
social e 

econômica 
 

 
Reconhecer os povos da antiguidade. 
Compreender conceitos históricos básicos sobre o Egito e 
demais civilizações africanas, relacionando-os com vida 
cotidiana. 
Levantar, organizar e selecionar aspectos da organização 
social e econômica do Egito e demais civilizações 
africanas. 
 

 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Grécia 

Mitologia 
Atenas e 
Esparta 
Herança 
cultural 

Educação 
Democracia 

Filosofia 
 

 
Compreender conceitos históricos básicos da Grécia, 
como: mitologia, herança cultural, educação, democracia, 
filosofia. 
Conhecer a história de Atenas e Esparta. 
Levantar, organizar e selecionar informações sobre a 
antiguidade grega. 
 

 
 
 

4º Bimestre 

Roma 
Origem 

Organização 
política, 

econômica, 
cultural 

Expansão 
imperial 

 
 
 
 

Conhecer a origem de Roma. 
Identificar a organização política, econômica, cultural 
romana. 
Compreender o processo de expansão imperial. 
 
 

 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 

 
Projetos interdisciplinares. 
Livros, fontes orais, relatos, jornais, revistas, música, literatura, obras de 
arte, fotografia, vídeo, monumentos, objetos e museus. 
Fatos, fontes, conceitos e sujeitos que se integram e integram diferentes 
alternativas metodológicas que apontam para a pesquisa como ensino e 
aprendizagem e para a problematização do presente a partir do 
estabelecimento de relações entre dinâmicas temporais. 
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Pesquisas na internet; uso de livros didáticos. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação processual (diagnóstica, formativa e somativa) envolve 
diferentes fontes e linguagens a serem exploradas. 
Dentre elas: pesquisas e trabalhos individuais e coletivos; apresentações; 
exposições. 
Avaliação individual e/ou em grupo. 

 

História 

7º ano 

 
 
 

Ementa 

 
Os sujeitos, o espaço e os aspectos culturais devem ser entendidos na sua 
perspectiva histórica, assim a relação dos seres humanos sob diferentes 
tempos e espaços passa a ter significado e amplia a capacidade do aluno de 
compreender o mundo. No sétimo ano o eixo central do trabalho são os 
conteúdos: Feudalismo, Renascimento, Grandes Navegações e Colonização.  
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

 
Compreender o surgimento do feudalismo a partir da decadência do império 
Romano, as condições que propiciaram o renascimento e as grandes 
navegações, assim como processos de colonização da América. 
Construir, aplicar e compreender conceitos históricos, relacionando-os com 
a vida cotidiana. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Feudalismo 
Declínio do 

Império 
Romano 

Formação da 
Europa Feudal 
Povos bárbaros 
Estrutura social, 

economia e 
política Feudal 

 
Situar historicamente a Idade Média. 
Compreender os motivos que levaram a decadência o 
Império Romano. 
Conhecer a organização sociopolítica dos bárbaros e as 
razões de suas invasões no Império Romano. 
Conhecer o reino dos francos e compreender as 
características políticas do governo merovíngio e 
carolíngio. 
Conhecer o apogeu do reinado de Carlos Magno, suas 
realizações e compreender a decadência de seu Império 
em sintonia com o caráter político do feudalismo e suas 
características. 
Compreender os vínculos sociais, econômicos e políticos 
do período.  
Conhecer a sujeição servil e o monopólio da força detida 
pelos nobres. 
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2º Bimestre 

 
Renascimento 

Cruzadas 
Rotas 

comerciais e 
renascimento 

urbano 
Declínio do 
feudalismo 
Reforma e 

contra-reforma 

Conhecer as origens e os motivos das cruzadas como 
parte de um processo de mudanças do feudalismo. 
Descrever as principais cruzadas. 
Destacar as mudanças que marcaram o final da Idade 
Média e dimensionar o papel das cruzadas nessas 
mudanças. 
Associar o crescimento das cidades à intensificação das 
atividades comerciais. 
Explicar a emergência de uma nova classe social: a 
burguesia. 
Caracterizar as corporações de ofício. 
Perceber o impacto da Peste Negra sobre a população da 
época. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
 
 
 

Grandes 
navegações 

Expansão 
marítima 

América pré-
colombiana 
Sociedades 

indígenas no 
território 
brasileiro 

 
Enumerar os fatores que provocaram a expansão 
marítimo-comercial européia. 
Destacar a importância do caminho para a Índia. 
Compreender as razões do pioneirismo da expansão 
portuguesa e suas sucessivas conquistas. 
Entender o papel da Espanha no quadro da expansão 
marítima. 
Entender o tratado de Tordesilhas. 
Discutir o significado da chegada de Colombo à América e 
suas conseqüências aos indígenas. 
Conhecer as primeiras impressões que os europeus 
tiveram dos índios. 
Conhecer as principais civilizações pré-colombianas. 
Compreender a natureza cultural rica e distinta dos pré-
colombianos. 
Destacar a violência empreendida pelos espanhóis na 
conquista da América. 
 

 
 

 
 

4º Bimestre 

Colonização 
Sistema colonial 

português 
Açúcar 

Mineração 
Escravidão 

 
Caracterizar a exploração do pau Brasil na costa da 
América portuguesa. 
Compreender o desenvolvimento da produção de açúcar 
na colônia. 
Caracterizar a produção açucareira. 
Entender a produção de um engenho e o processo de 
produção do açúcar. 
Conhecer a ocupação holandesa no nordeste. 
Definir monopólio e pacto-colonial. 
Entender o sistema de capitanias hereditárias. 
Justificar o estabelecimento do governo-geral e suas 
consequências. 
Observar a instalação das câmaras-municipais como uma 
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forma mais intensa de controle do governo. 
Perceber os motivos da escravização do negro. 
Entender o tráfico negreiro. 
Conhecer a vida do escravo na colônia. 
Descrever os quilombos. 
Compreender o papel do escravo na economia colonial. 
 
 
 

 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 
Leitura e interpretação dos textos dos capítulos do livro; realização de 
exercícios; interpretação de textos complementares; trabalhos com mapas; 
utilização do recurso de vídeo com filmes referentes ao conteúdo; leitura de 
clássicos adaptados para literatura infanto juvenil como Dom Quixote, Rei 
Arthur. 

 
 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
Para avaliar o aproveitamento do aluno, devem ser considerados os 
seguintes aspectos: desempenho nas provas; desempenho nas atividades 
em grupo; desempenho nos trabalhos individuais feitos em sala de aula e 
em casa; participação nas atividades em sala de aula; progresso individual. 
As avaliações serão elaboradas de acordo com os objetivos propostos em 
cada conteúdo 

 

História 

8º ano 

 
 

Ementa 

 
A História proporciona conhecer e relacionar dimensões espaço temporal 
simples a partir de noções conceituais: tempo, espaço, duração, sociedade e 
cultura. Assim, o aluno como sujeito passa a compreender a relação dos 
seres humanos sob diferentes tempos e espaços. No oitavo ano o eixo 
central do trabalho se refere às bases para a formação da sociedade 
moderna. 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

Valorizar os conhecimentos adquiridos em anos anteriores. 
Proporcionar ao aluno a clareza da formação dos estados absolutistas, os 
avanços econômicos e tecnológicos que possibilitaram a Revolução 
Industrial, o esforço burguês para concretização da Revolução Francesa e as 
implicações dessas realidades no Império colonial brasileiro.  

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 

 
Absolutismo e 

Iluminismo 
Absolutismo: 

Francês 
Inglês 

 
Apresentar a formação do Estado Absolutista na Europa. 
Indicar as principais características do Iluminismo 
europeu. 
Comparar os diferentes aspectos do Absolutismo: Francês, 
Inglês, Espanhol e Português. 
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1º Bimestre Espanhol 
Português 
Iluminista: 
principais 

pensadores 
 

Diferenciar Absolutismo e Iluminismo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2º Bimestre 

 
Revolução 
Industrial 

Êxodo rural 
Cercamentos 
Consolidação 
da burguesia 

 

 
Relacionar o processo de cerceamento com a saída em 
massa dos camponeses para as cidades. 
Enumerar os fatores que levaram à Revolução Industrial 
na Inglaterra. 
Conhecer o processo de consolidação da burguesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Revolução 
Francesa 

França Pré- 
Revolucionária 

As fases da 
revolução 

Era napoleônica 
Transferência 
da família real 
para o Brasil 

Independência 
do Brasil 

 

 
Identificar as causas da Revolução Francesa. 
Caracterizar suas fases da Revolução Francesa. 
Relacionar a era napoleônica com a transferência da 
família real do Brasil e consequentemente o processo de 
independência. 
Ler diferentes tipos de documentos históricos. 

 
 

 
 

4º Bimestre 

 
Império 
Colonial 

Primeiro e 
Segundo 
Reinados 
Regência 

Escravidão 
Imigração 

 

 
Caracterizar o primeiro e segundo reinado. 
Identificar a importância da escravidão e da imigração 
para a economia brasileira do século XIX. 
Reconhecer as características do período de regência. 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
Aula expositiva e dialogada. 
Leitura e interpretação dos textos dos capítulos do livro; realização de 
exercícios; interpretação de textos complementares; utilização do recurso 
de vídeo com filmes referentes ao conteúdo. 
Pesquisas em diversas fontes. 
 

  



 

 
147 

 
Sugestões 
Avaliativas 

Avaliação mensal e bimestral. 
Produção diária em sala de aula. 
Trabalhos e pesquisas em grupo e individual. 
Relatórios de vídeos assistidos. 
 

 

 

História 

9º ano 

 
 
 
 
 

Ementa 

 
A integração escola e comunidade é fundamental para propiciar um 
ambiente favorável ao estudo e ao ensino. Fornecer elementos na formação 
dos alunos e alunas para que tenham condições de romper as barreiras da 
ignorância moral, espiritual e intelectual, de terem a capacidade de pensar e 
refletir a vida política, econômica, cultural e social em que vivem local e 
globalmente,  de serem capazes de adquirir e terem sempre presente  em si 
uma consciência histórica, democrática e internacional, cuja plataforma seja 
a tolerância, a solidariedade, o respeito, a paz e a justiça. No nono ano o eixo 
central do trabalho se refere às guerras e ditaduras. 
 

 
 
 
 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
 
 
Sintetizar as relações entre as durações e a constituição da memória e da 
identidade sociais, o ensino de História, desenvolvido por meio de atividades 
específicas com as diferentes temporalidades, especialmente da conjuntura 
e da longa duração, pode favorecer a reavaliação dos valores do mundo de 
hoje, 
a distinção de diferentes ritmos de transformações históricas, o 
redimensionamento do presente na continuidade com os processos que o 
formaram e a construção de identidades com as gerações passadas. 
Despertar a consciência em relação ao exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia, atitudes de solidariedade, 
cooperação e repúdio as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 
menor respeito.  
 
 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 

 
Imperialismo 

Primeira guerra 
mundial 

Revolução 
Russa 

 
Identificar, a partir de mapas, os principais movimentos 
históricos da ocupação territorial. 
Reconhecer a importância do Imperialismo como 
componente essencial do processo de construção das 
desigualdades socioeconômicas entre o conjunto das 
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1º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

Primeira 
república no 

Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imperialismo 
Primeira guerra 

mundial 
Revolução 

Russa 
Primeira 

república no 
Brasil 

 

potencias capitalistas e o mundo dos países pobres. 
Analisar as justificativas ideológicas apresentadas pelas 
grandes potencias para interferir em várias regiões. 
Identificar os significados históricos das relações de poder 
entre as nações e suas decorrências nos conflitos 
armados. 
Estabelecer relações entre a expansão imperialista 
durante o século XIX e a necessidade de novos mercados 
consumidores para as potencias industrializadas 
comercializarem sua produção. 
Estabelecer relações entre o combate ao tráfico de 
escravos e os interesses das potencias Européias na 
manutenção da mão de obra africana. 
Estabelecer relações entre os avanços tecnológicos da 
indústria bélica as perdas humanas ocorridas na Primeira 
Guerra Mundial. 
Reconhecer as formas históricas das sociedades como 
resultado das relações de poder entre as nações. 
Comparar organizações políticas, econômicas e sociais no 
mundo contemporâneo, reconhecendo propostas que 
visem reduzir as desigualdades sociais. 
Reconhecer que as relações de dominação, subordinação 
e resistência como parte da construção das instituições 
políticas, sociais e econômicas. 
Perceber as disputas envolvendo as grandes potencias na 
partilha colonial da África e da Ásia. 
Compreender o papel da expansão imperialista iniciada 
no século XIX na eclosão da Primeira Guerra Mundial. 
Explicar as rivalidades entre as grandes potencias 
europeias e a formação dos blocos de alianças. 
Descrever as estratégias empregadas na guerra. 
Refletir sobre as consequências da guerra para a Europa e 
o Mundo. 
Contextualizar historicamente a Revolução Russa. 
Explicar a crise do czanismo. 
Diferenciar os partidos socialistas russos. 
Destacar os significados das revoluções de fevereiro e 
outubro. 
Explicar a Nova Política Econômica (NEP). 
Compreender a união das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Entender o poder das oligarquias regionais. 
Descrever a política dos Governadores. 
Definir a política do Café com Leite. 
Descrever e compreender as revoltas de Chibata, Vacina e 
Contestado. 
Identificar, caracterizar e enumerar os objetivos do 
movimento tenentismo. 
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2º Bimestre 

 
Entre guerras 
(crise de 29 e 

regimes 
totalitários) 

Segunda guerra 
mundial 

 
Reconhecer o papel da propaganda de massa nas 
sociedades históricas. 
Valorizar e respeitar as diferenças de variadas naturezas 
que caracterizam os indivíduos e os grupos sociais. 
Reconhecer o respeito aos valores humanos e a 
diversidade sociocultural como fundamento da vida social 
Reconhecer a importância dos documentos visuais para a 
construção do conhecimento histórico. 
Identificar diferentes formas de representação de fatos 
econômicos sociais expressos e diferentes linguagens e 
que os processos de formação e transformação das 
instituições políticos sociais são resultados de lutas 
coletivas. 
Perceber a emergência dos EUA como potencia 
hegemônica do pós-guerra. 
Conhecer os motivos que levaram a queda da Bolsa de 
Valores de Nova York. 
Caracterizar a crise dos EUA e seus efeitos no mundo. 
Conhecer a política norte americana para recuperação 
econômica. 
Caracterizar o regime fascista e o fascismo italiano. 
Conhecer os fatores que levaram ao nazismo. 
Caracterizar o governo de Hitler. 
Refletir sobre as consequências do nazi-fascismo. 
Conhecer os motivos que desencadearam a Segunda 
Guerra Mundial. 
Identificar os países que formavam os blocos da guerra e 
os fatores que transformaram a guerra em mundial. 
Identificar as transformações do mundo no pós-guerra. 
 

 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Era Vargas 

Revolução de 
30 

Estado Novo 
Período 

nacionalista 
Guerra Fria 

 
 

 

 
Reconhecer as formas históricas das sociedades como 
resultado das relações de poder entre as nações. 
Reconhecer a partir de textos diversos as principais 
características da Guerra Fria, relacionando Guerra Fria e 
os golpes militares na América Latina. 
Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de 
resistência para as conquistas sociais e a preservação dos 
direitos dos cidadãos ao longo da história. 
Analisar o processo histórico de formação das instituições 
políticas brasileiras. 
Identificar as principais características do Estado brasileiro 
em diferentes períodos da República. 
Identificar as principais características dos governos 
populistas no Brasil. 
Entender os efeitos do esgotamento da política Café com 
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Leite. 
Enumerar as medidas tomadas por Getúlio Vargas logo 
após a revolução de 30. 
Descrever a revolução constitucionalista de 32. 
Compreender o golpe de 1937. 
Analisar a legislação trabalhista criada no período. 
Perceber o papel do Estado no impulso a indústria pesada. 
Identificar divergências políticas no final do Estado Novo. 
Caracterizar o governo do General Eurico Gaspar Dutra. 
Entender a gestão de Getúlio Vargas enquanto presidente 
eleito. 
Explicar o suicídio de Getúlio Vargas. 
Conhecer o programa de governo de JK. 
Relacionar a expansão das obras públicas ao aumento da 
dívida externa. 
Caracterizar o governo de Jânio Quadros e compreender 
sua renuncia ao cargo de presidente. 
Caracterizar o governo Jango. 
Conhecer a grave tensão social do governo João Goulart. 
Definir Guerra Fria e a divisão dos países em dois blocos. 
Conhecer os conflitos que caracterizaram a Guerra Fria 
Conhecer alguns conflitos da América Latina no mundo da 
Guerra Fria. 
 

 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
Ditadura 
militar 

Redemocratiza-
ção do Brasil 
Movimentos 

sociais e 
culturais nas 
décadas de 

1950, 1960 e 
1970 

 

 
Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a 
partir de 1964, considerando especialmente a supressão 
das liberdades e a repressão a oposição. 
Identificar os principais valores de defesa ao direito de 
autodeterminação dos povos. 
Reconhecer as formas históricas das sociedades como 
resultado das relações de poder entre as nações. 
Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e de 
resistência para as conquistas sociais e a preservação dos 
direitos dos cidadãos ao longo da história. 
Analisar o processo histórico de formação das instituições 
políticas brasileiras. 
Identificar as principais características dos governos 
populistas no Brasil. 
Caracterizar os governos militares instalados no Brasil a 
partir de 1964, considerando especialmente a supressão 
das liberdades e a repressão a oposição. 
Identificar as principais características do Estado brasileiro 
em diferentes períodos da República. 
Analisar o momento social e político atual no Brasil e no 
Mundo.  
Identificar as causas do Golpe Militar. 
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Entender os significados dos atos institucionais. 
Caracterizar os governos militares de Castelo a Figueiredo. 
Descrever o “Milagre Econômico”. 
Perceber a prática frequente de tortura e assassinato de 
presos políticos. 
Compreender a importância da propaganda para 
sustentação do regime militar. 
Definir a abertura democrática. 
Explicar o movimento pela anistia de 1979. 
Compreender a repercussão nacional da campanha das 
Diretas-já. 
Entender o papel cumprido por Tancredo Neves. 
Caracterizar o governo José Sarney e entender  o quadro 
da crise econômica  nesse governo. 
Descrever o Plano Cruzado e compreender sua influencia 
sobre as eleições de 1986. 
Caracterizar o Governo Collor. 
Informar sobre o impeachment do Presidente Collor. 
Caracterizar o governo Itamar Franco. 
Definir o Plano Real e associa-lo a vitória esmagadora de 
Fernando Henrique nas eleições de 1994. 
Principais realizações do Governo Lula no âmbito social. 
 

 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 
 

 
Aulas expositivas e dialogadas; recursos audiovisuais; mapas; cartazes; livro 
didático; pesquisas em sites; jogos, teatro, debates, palestras; análise de 
textos, reportagens e músicas; dinâmica individual e grupal; leitura e 
interpretação dos textos de diversas fontes; realização de exercícios; 
interpretação de textos complementares; pesquisas sobre temas a serem 
discutidos com os alunos. 
 

 
 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
Trabalhos individuais e em grupo; leituras e pesquisas; produção de textos 
de opinião; prova escrita; participação e assiduidade; cadernos e deveres; 
criatividade; desenvolvimento individual e global da classe. 
A recuperação dar-se-á de forma paralela e contínua, para que o aluno não 
sinta desestimulado a estudar e a aprender, ao contrário, tenha progressão 
e sucesso. 
Para avaliar o aproveitamento do aluno, devem ser considerados os 
seguintes aspectos: desempenho nas provas, nas atividades em grupo, nos 
trabalhos individuais feitos em sala de aula e em casa, na sua participação 
nas atividades em sala de aula, no seu progresso individual. 
As avaliações serão elaboradas de acordo com os objetivos propostos em 
cada conteúdo. 
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4.5 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 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: 
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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 (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 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 
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compreendê-lo de modo mais imediato. Não de pronto, se o que se vê são 
as aparência. 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). 

  

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 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. 
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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 acadêmica.  

Segundo 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). 

 

 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),  
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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 desnecessária se toda essência coincidisse com a sua aparência” (Marx 

apud Moreira, 1988). 

 

4.5.1 O professor e o ensino de Geografia: contribuições para a reflexão sobre a 

prática de ensino 

 

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 competências que 

possam auxiliar na contextualização espacial dos fenômenos, das estruturas e dos processos, 
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no conhecimento mais profundo do mundo em que vivem, e na atuação mais consciente 

como cidadãos em escalas local, regional, nacional e global (CAVALCANTI, 1998).  

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. 

Os conteúdos selecionados a partir das discussões com os professores e da realidade 

apresentada pelas escolas, tiveram o espaço de vivência dos alunos como ponto de partida, 

porém, este espaço articulou-se com outros diferentes e distantes, espacial e 

temporalmente, por meio da seleção adotada pelos professores.  

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, 
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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, 

o qual espero ser útil e enriquecedor na prática pedagógica. 

 

4.5.2 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.  

No Ensino Fundamental, a Geografia deve privilegiar a aquisição de conhecimentos, a 

apropriação das categorias e conceitos básicos da disciplina, além do desenvolvimento de 

habilidades e competências que permitam 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 
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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 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.  

 

4.5.3 Organização Curricular 

Geografia 

1º ano 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

 
Reconhecer-se enquanto sujeito que vive no mundo, desenvolvendo a 
capacidade de observar e analisar, sendo capaz de perceber as diferenças e 
semelhanças presentes no Espaço (natureza) e nas relações humanas, 
sejam elas individuais ou coletivas. 
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Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 

 
1º Bimestre 

 
A criança, o 
tempo e o 

espaço. 
A criança e a 
identidade 
Os nomes 
O mapa do 

corpo 
A rotina da 

criança 
(dia/semana) 
A criança e o 
ano (ontem, 

hoje, amanhã) 
 

 
Identificar-se como ser social. 
Conhecer a história do seu nome. 
Reconhecer a importância do eu, do outro e de nós 
enquanto grupo social. 
Perceber seu próprio corpo e o ambiente físico e social 
por meio dos sentidos. 
Conhecer noções de tempo e aprender a aplicá-las na 
organização do cotidiano. 
Estabelecer relações entre o presente e o passado e 
prever o futuro (ontem, hoje e o amanhã). 

 
 
 
 

2º Bimestre 

A criança em 
diferentes 
tempos e 
espaços 

Diferenças e 
semelhanças 

Ser criança em 
outros tempos 
Ser criança em 
outros espaços 

 
Conhecer a existência de costumes, hábitos e valores das 
diversas famílias e grupos e o reconhecimento de 
semelhanças. 
Perceber a existência e a importância das regras sociais, 
estimulando um bom convívio de todos. 
Identificar o corpo como referencial de localização, no 
espaço e no tempo, em atividades concretas. 
 

 
 
 
 
 

3º Bimestre 

A criança e a 
família 

As famílias 
dos alunos 
Diferentes 

tipos de 
famílias 

As famílias e 
as regras 

 

Reconhecer diferentes formas de organização familiar e 
suas características 
Reconhecer que nossa história pessoal está inserida na 
história de nossa família 
Perceber-se como integrante de uma família, sendo 
capaz de saber que cada família estabelece suas próprias 
regras de acordo com sua cultura, hábito, etc. 

 
 
 

4º Bimestre 

Modos de vida 
das famílias 

A constituição 
das famílias 
(migração/ 
imigração) 

 
Perceber que os deslocamentos ocorridos no espaço e 
no tempo deram origem às famílias e suas tradições. 
 Refletir sobre a pluralidade cultural e étnica. 

 
 

Sugestões 

 
Aulas expositivas com uso de fotos, maquetes, textos, jornais, revistas, 
jogos, músicas, livros e pesquisas 
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Metodológicas Composição de listas, desenhos, recortes e colagens, também pesquisas 
com seus respectivos registros, entre outras atividades, que contemplem a 
exploração das características dos objetos que compõem o ambiente que 
as cercam 
Conversas e relatos de experiências. 
 

 
Sugestões 
Avaliativas 

 
O aluno será avaliado de forma processual, focando no seu 
desenvolvimento individual e grupal e de maneira que reflita sobre seu 
desempenho e da forma como ocorreu o processo de aprendizagem. 
 

 

 

Geografia 

2º ano 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

 
Compreender que ser um cidadão é pertencer a uma realidade em que as 
relações sociais e pessoais formam um todo integrado, constantemente em 
transformação. 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 

1º Bimestre 

 
A criança e a 

casa 
Diferentes 
formas de 

morar 
A casa da 

criança 
A casa de 
diferentes 

ângulos (planta) 
Representando 

a casa 
 
 

 
Estabelecer relações e comparações entre os diversos 
tipos de moradia. 
Reconhecer as partes de uma casa. 
 

 
 

 
 
 

2º Bimestre 

 
A criança e a 

rua 
A rua onde 

mora 
As ruas ontem e 

hoje 
As ruas na 

cidade – planta: 

 
Identificar a rua, suas transformações situando-se no 
espaço urbano. 
Reconhecer as diferenças e semelhanças entre as ruas. 
Perceber e compreender o lugar onde mora. 
Desenvolver noções de localização, orientação e 
representação no meio em que vivem. 
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bairro e cidade 
Trabalhar 
profissões 

 

 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
A criança e a 

escola 
A escola e as 

regras 
A escola e as 

dependências 
A escola de 

outros tempos 
e lugares 

A maquete e a 
planta da sala 

de aula 
A sala e a escola 

(vista de 
cima/vista por 

dentro) 
 

 
Compreender o espaço escolar como espaço de relação 
entre pessoas. 
Reconhecer a escola e suas transformações. 
Permitir a criança localizar- se no espaço em que está 
inserido. 
Conhecer o ambiente escolar e suas possibilidades. 
Localizar-se no ambiente escolar. 
Perceber que a escola é um ambiente social onde existem 
direitos e deveres. 
Desenvolver o espírito crítico e uma formação consciente 
através da uma participação coletiva. 
Permitir que a criança reconheça o espaço físico da escola 
e suas respectivas regras para o bom convívio e 
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
A criança e o 

bairro da 
escola 

Conhecendo o 
bairro 

Diferenças 
entre os bairros 
Os arredores da 

escola 
O caminho de 

casa para a 
escola 

A planta do 
bairro 

Noções de 
direção e 
pontos de 
referência 

O bairro de 
ontem e hoje 
Memórias do 

bairro 
O bairro em 
imagem – 

 
Conhecer os arredores da escola, da casa, o trajeto e sua 
localização. 
Descobrir as mudanças ocorridas no bairro, com o passar 
do tempo. 
Desenvolver noções de localização, orientação, 
deslocamento. 
Reconhecer a paisagem local e na realidade, as ações do 
grupo inserido. 
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leitura da 
paisagem 

Os elementos 
naturais e 

humanizados 
do bairro 

 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
 

 

 
Pequenos textos relacionados com assunto, aulas expositivas, conversas, 
relatos e pesquisas em jornais e revistas, troca de experiências entre os 
alunos e a comunidade. 
Colagem: gravuras. 
Aula passeio pelas ruas do bairro, pesquisa sobre a origem do bairro e seu 
desenvolvimento ao longo dos anos. 
 

 
Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação deverá ser diária e contínua, através da observação, participação 
e envolvimento do aluno, utilizando os conteúdos trabalhados durante a 
apresentação e poderá ser também de forma escrita. 
 

 

 

Geografia 

3º ano 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
Identificar as relações do ser humano com a natureza e as transformações 
decorrentes, conhecendo e comparando a natureza da paisagem local com a 
de outros lugares diferenciando assim os espaços geográficos, relatando as 
ações e consequências do homem em sociedade, compreendendo o espaço 
e tempo. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 

1º Bimestre 

 
A criança e o 

trabalho 
humano 

O trabalho e a 
transformação 

da natureza 
O trabalho 

ontem e hoje 
Diferentes tipos 

de trabalho – 
setores e 
economia 

 
Reconhecer a importância do trabalho, seus diferentes 
tipos e as transformações que ele provoca na natureza. 
Identificar as atividades econômicas como um estímulo 
para o crescimento e a formação das cidades e do campo 
Perceber que as diferentes profissões são responsáveis 
para o desenvolvimento econômico e que uns dependem 
dos outros. 
Conhecer os diversos tipos de trabalho formal/informal e 
trabalho infantil. 
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2º Bimestre 

 
O trabalho e 
as paisagens 

O trabalho e a 
constituição de 
novas paisagens 
As paisagens e 
os modos de 

viver 
Cidade e 
Campo 

As diferentes 
paisagens 

As paisagens do 
campo e da 
cidade em 
imagens 

População do 
campo e da 

cidade 
 

 
Estabelecer relações entre o trabalho e a modificação que 
o mesmo provoca nas paisagens, provocando diversos 
modos de viver. 
Conhecer aspectos da cidade ou do lugar onde mora, 
identificando algumas transformações que nela 
ocorreram, e quais profissionais influenciaram estas 
transformações. 
 

 
 
 

3º Bimestre 

 
O trabalho na 

cidade e no 
campo 

O trabalho e a 
produção 

A 
transformação 

da matéria-
prima 

 

 
Identificar diferenças entre as paisagens urbanas e rurais, 
bem como nos modos de vida e trabalho das diferentes 
populações. 
Reconhecer e diferenciar as características de uma 
paisagem rural e urbana e suas modificações. 

 
 

4º Bimestre 
 

As relações 
campo/cidade 

Trabalho e 
tecnologia 
Meios de 

transporte 
Meios de 

comunicação 
 

 
Compreender a interação campo/cidade. 
Conhecer os diferentes meios de transporte e 
comunicação, contratando passado e presente, 
ressaltando o papel dos mesmos no trabalho e tecnologia. 
Conhecer os diferentes recursos tecnológicos que 
influenciam a evolução humana e sua importância. 
Reconhecer no seu cotidiano os referenciais de 
localização, orientação e distância de modo a deslocar-se 
com autonomia e representar o lugar onde vive. 
 
 

 
 

 
Leitura de textos informativos, pesquisas, estudo de imagens, produção de 
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Sugestões 
Metodológicas 
 
 

textos, comparação entre diferentes tipos de ambientes e localidades 
estudados, organização de pesquisas individuais ou coletivas, aulas 
expositivas e dialogadas, vídeos, músicas e sala de informática, uso de 
mapas.  
Passeios em ambiente rural para diferenciar do urbano. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
Será por meio da observação, da participação e produção do aluno por meio 
de registros individuais e coletivos. 
O processo de avaliação será contínuo por meio de produção escrita, 
trabalhos e pesquisas. 
 

 

Geografia 

4º ano 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da 
natureza em suas múltiplas relações  de modo a compreender  o papel das 
sociedades em sua construção e na produção do território e da paisagem, 
reconhecendo-se assim como um habitante e agente transformador do 
espaço geográfico. 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 

1º Bimestre 

A criança e o 
município 

O município – 
história e 
ocupação 

A paisagem do 
município – 

foto 
aérea/croqui 
As direções e 

pontos de 
referência do 

município 
 
 

 
Reconhecer que cada município tem seus limites e 
identificá-los no mapa. 
Reconhecer as características da paisagem que refletem a 
influência da população. 
Reconhecer a cartografia como instrumento de 
aprendizagem. 
Conhecer a história e características de seu município. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Os 

componentes 
da paisagem 

A natureza no 
município – 

clima, relevo, 
hidrografia e 

vegetação 

 
Conhecer e identificar os diversos tipos de paisagens 
presentes no município. 
Identificar os diferentes elementos que constituem o 
ambiente natural. 
Identificar os elementos do relevo e da hidrografia do 
município de Bauru. 
Identificar os fatores que determinam o clima de ma 
região. 
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As mudanças na 

paisagem do 
município 

Campo e cidade 
O trabalho e as 

atividades 
econômicas do 

município 
 

Identificar diferentes tipos de vegetação existentes na 
região. 
Compreender que o ser humano modifica as paisagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
O município e o 

estado 
O estado de São 

Paulo 
Localização do 
município no 

estado 
As paisagens de 

São Paulo 
Direções e 
pontos de 

referência no 
estado de São 

Paulo 
São Paulo no 

Brasil e no 
mundo 

Divisão de São 
Paulo por 

regiões 
 

 
Identificar as características do estado onde mora 
Identificar no mapa o município como parte integrante do 
estado e Brasil 
Interpretar mapas, situando país, estado e municípios 
 Reconhecer as regiões do estado de São Paulo 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

As paisagens 
do estado de 

São Paulo 
O trabalho e as 

atividades 
econômicas 

A população de 
São Paulo 
Problemas 

ambientais em 
São Paulo 

 

Conhecer a estrutura econômica do estado de São Paulo 
Identificar os problemas ambientais enfrentados pela 
população. 
Compreender que o homem, através do seu trabalho, 
modifica o espaço, visando uma melhor qualidade de vida. 
 

 
Sugestões 

Metodológicas 

 
Uso de mapas, estudo dirigido, trabalhos em grupos, discussões de textos, 
confecções de cartazes, gráficos, aulas expositivas, vídeos e músicas. 
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Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação será continua e formativa, para conhecer em cada momento e 
nas atividades desenvolvidas, as habilidades competências e conhecimentos 
adquiridos pelos anos. 
 

 

Geografia 

5º ano 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 

 
Proporcionar aos educandos um estudo significativo da ciência geográfica 
valorizando os seus conhecimentos prévios e estimular a socialização e a 
participação ativa do aluno em seu dia a dia e facilitando a compreensão do 
mundo em que vive. Outro objetivo é formar um cidadão consciente e 
crítico, que seja capaz de compreender, entre outros aspectos, as relações 
existentes entre os seres humanos na construção do espaço geográfico, 
sentindo-se a atuante e integrante desse processo 
Compreender as transformações do Brasil no mundo valorizando a 
pluralidade cultural da população. 
Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da geografia para 
compreender o espaço e a paisagem, seus processos de construção 
identificando relações, problemas e contradições. 
Conhecer a organização do espaço geográfico a partir das interações entre a 
sociedade e os processos da natureza. 
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 

 
1º Bimestre 

Brasil e seu 
território 

A ocupação do 
espaço 

geográfico 
Os estados 
brasileiros 

A diversidade 
cultural 

brasileira 

 
Compreender a formação do povo brasileiro. 
Situar o Brasil no mundo. 
Conhecer melhor as características do Brasil, como 
extensão, limites, localização e posição geográfica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2º Bimestre 

 
Regiões 

brasileiras 
As regiões IBGE 

As regiões 
geoeconômicas 

Vegetação, 
clima, 

hidrografia e 

 
Utilizar linguagem cartográfica para interpretar a 
representar informações. 
Conhecer a formação do povo brasileiro a partir do 
encontro e da miscigenação de diferentes grupos étnicos 
e suas culturais. 
Reconhecer e identificar os diferentes estados brasileiros. 
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relevo 
 

 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
Brasil: povo e 

trabalho 
População 
brasileira 

Migração e 
imigração 

População e 
economia 

Distribuição de 
renda 

 

 
Demonstrar o crescimento da população brasileira. 
Verificar a distribuição da população brasileira pelo 
território. 
Entender o conceito de migração e imigração 
identificando suas causas e consequências. 
Identificar as diferenças socioeconômicas das regiões 
brasileiras. 
Reconhecer e utilizar a linguagem cartográfica. 

 
 
 

4º Bimestre 
Brasil no 
mundo 

As fronteiras do 
país 

O Brasil no 
mundo 

 
Aprofundar o conhecimento sobre as regiões brasileiras. 
Reconhecer os aspectos que dão identidade a cada uma 
das regiões brasileiras. 
Localizar as cinco grandes regiões geográficas do país. 
Identificar as regiões geo-econômicas e a manutenção dos 
recursos naturais. 
Identificar clima, vegetação hidrografia e relevo de cada 
região brasileira. 
 

 
Sugestões 

Metodológicas 

 
Aulas expositivas e dialogadas, pesquisas, filmes e debates, análise de letras 
de músicas, análise de fotografias, pinturas e gravuras diversas, textos 
extraídos de jornais e revistas, leitura e interpretação de mapas. 
 

 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A avaliação será continua e formativa, para conhecer em cada momento e 
nas atividades desenvolvidas, as habilidades competências e conhecimentos 
adquiridos pelos anos. 
 

 

 

 

Geografia 

6º ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 

 
Lugar, paisagem e 
espaço geográfico 
Lugar e paisagem 

em geografia 

 
A terra e sua 

formação 
O tempo e a 

história da terra 

 
Tempo e Clima 
Diferença entre 
tempo e clima 
Elementos e 

 
Sociedade, 
natureza e 
trabalho 
Trabalho 
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Temas e Sub-

Temas 

Espaço geográfico 
 

A Terra no espaço 
Orientação e 

localização no 
espaço terrestre, 
bússola e outras 

formas de 
orientação 

Zonas térmicas 
A representação 
cartográfica do 

espaço terrestre: 
mapas 

Movimentos 
geológicos 

Placas tectônicas  
Terremotos 
Maremotos 
Atividades 
vulcânicas  

 
As formas da 

Terra 
O relevo e a 

atividade humana 
 

Hidrosfera 
A água no mundo 

Bacias 
hidrografias e 

aqüíferos 

fatores do clima 
 

Clima 
Principais tipos 

de clima do globo 
Clima do Brasil 
Relação clima e 

paisagem 
 

Vegetação 
Vegetação 
brasileira 

 
Principais 
paisagens 
vegetais 

 

humano 
Relação 

sociedade e 
natureza 

Atividades 
econômicas e 

setores da 
economia 

 
Campo e 

cidade 
Diferentes 
paisagens 

 
Relação 

sociedade e 
natureza e os 

problemas 
ambientais 

 

Geografia 

7º ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Temas e Sub-

Temas 

 
O Brasil no mundo 

Localização 
Fusos horários 
A organização 

espacial 
Divisão do 
território  

Estados e Regiões 
IBGE e 

Geoeconômicas 
 
 

 
A população 

brasileira 
O crescimento, a 
distribuição e a 

estrutura da 
população 
brasileira 

A estrutura 
econômica 

Formação étnica 
da população 

As migrações no 
Brasil: presente e 

passado. 
 

A urbanização no 
Brasil 

O crescimento 
das cidades 
brasileiras 

As redes urbanas 
As regiões 

metropolitanas 

 
A economia 

brasileira 
Agropecuária 

Industrialização 
As atividades 
extrativistas 

O comércio e a 
prestação de 

serviços 
 

Regiões 
Brasileiras 

Sudeste 
Sul 

 
Regiões 

Brasileiras 
Nordeste 

Centro oeste 
Norte 
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Os problemas 
presentes nas 

cidades 
brasileiras 

 

 

Geografia 

8º ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Temas e Sub-

Temas 

 
Capitalismo e 

socialismo 
 

Regionalização 
mundial 

 
A economia 

mundial atual 
Comércio 

internacional 
Blocos econômicos 

 
A população 

mundial 
Crescimento da 

população 
Estrutura 

populacional 
Fluxos 

migratórios 
 

A América no 
mundo 

Localização 
geográfica 

Características 
naturais da 

América 
 

A ocupação da 
América 

Ocupação 
espacial e 

formação do 
território 

 
Regionalização 

da América 
O continente e 
seus contrastes 
Regionalização: 

    Norte, Central e Sul 
Latina e Anglo-

saxônica 
 

 
Estados Unidos 

Território e 
população 

 
Potencia 

econômica e 
militar 

 
Canadá 

Maior país da 
América 

 
México 

 
América Central 

Continental e 
insular 

 
América do Sul 

Guiana, 
Suriname e 

Guiana 
Francesa 

América Andina 
Chile 

Bolívia 
Peru 

 
América Platina 

Uruguai 
Paraguai 

Argentina 
Brasil 
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Geografia 

9º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
No último ano do ensino fundamental a geografia é a disciplina que tem a 
tarefa de oferecer aos educandos condições destes se situarem criticamente 
no mundo em que vivem. Para isso, o currículo deve ser pautado por 
conteúdos que expliquem a origem e as conseqüências dos principais 
eventos internacionais que auxiliaram a configurar o mundo atual e 
demonstrar como se manifestam espacialmente nos continentes Europeu, 
Asiático, Africano e na Oceania. Paralelamente com outras disciplinas como 
História e Ciências, a Geografia pode ser um importante instrumento para 
levar o aluno a criar maior consciência dos problemas do mundo em que 
vive, para que no futuro possa não apenas contemplar os fatos, mas 
também participar da construção da sociedade em que vive.    
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
O objetivo geral do ensino de geografia no 9º ano do ensino fundamental é 
desenvolver nos educandos noções das relações geopolíticas que auxiliaram 
a promover a atual configuração do espaço mundial, bem como 
compreender a organização social e os aspectos naturais que constituem as 
paisagens dos continentes Europeu, Asiático e Africano.  
 

Tempo Temas e Sub-
Temas 

Objetivos 

 
 
 
 
 

1º Bimestre 

 
Organização 

mundial a 
partir do final 
do século XlX 

Guerras 
mundiais: 
Primeira e 

Segunda guerra 
Configuração 
mundial pós 

segunda guerra 
Configuração 
mundial pós 
guerra fria 

 

 
Levar os educandos a compreenderem a relação entre os 
eventos geopolíticos mais importantes que marcaram o 
século XX e a atual configuração geopolítica do espaço 
mundial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Europa no 

mundo 
Localização 
geográfica 

As paisagens 
naturais 

 
Levar os educandos a formarem uma visão global do 
espaço europeu nos seus aspectos sócio-naturais, bem 
como compreender alguns problemas atuais das 
sociedades européias. 
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2º Bimestre População e 
distribuição no 

território 
Organização 
econômica 

Movimentos 
migratórios 
Conflitos na 

Europa 
 

 
 
 
 
 

3º Bimestre 

 
A Ásia no 

mundo 
Localização 
geográfica 

As paisagens 
naturais 

População e 
distribuição no 

território 
Organização 
econômica, 

com destaques 
para: Japão, 

Tigres Asiáticos, 
China 

Oriente Médio 
Conflitos na 

Ásia 
 

 
Levar os educandos a formarem uma visão global do 
espaço asiático nos seus aspectos sócio-naturais, bem 
como compreender alguns problemas atuais das 
sociedades asiáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4º Bimestre 

 
A África no 

mundo 
Localização 
geográfica 

A paisagens 
naturais 

Regionalização 
População e 

distribuição no 
território 

Organização 
econômica 

As fronteiras e 
os conflitos 
Oceania no 

mundo 

 
Levar os educandos a formarem uma visão global do 
espaço africano nos seus aspectos sócio-naturais, bem 
como compreender alguns problemas atuais das 
sociedades africanas. 
Levar os educandos a compreenderem aspectos sócio-
econômico da Oceania e a constituição das suas paisagens 
naturais.  
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Localização 
geográfica 
Paisagens 
naturais 

População 
Economia 

 

 
Sugestões 

Metodológicas 
 

 
Realização de atividades que contemplem a observação de imagens, a 
leitura de textos de diversos tipos (livros, reportagens jornalísticas) e a 
elaboração de sínteses pelos educandos. Também serão apresentados filmes 
e documentários dos assuntos em foco. 
 

 
Sugestões 
Avaliativas 

 
Observação do desempenho e evolução do aluno na realização das 
atividades em sala de aula. 
Aplicação de questionários sem consulta (provas). 
 

 

Referências 

ALMEIDA, R. D. (Org.) Novos rumos da cartografia escolar: currículo, linguagem e 
tecnologia. São Paulo: Contexto, 2011.  
 
ALMEIDA, R. D. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola. 3. ed. São Paulo: 
Contexto, 2003. 
 
CALLAI, H. C. O estudo do município ou a Geografia nas séries iniciais. In: CASTROGIOVANNI, 
A. C. ET AL. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 2. ed. Porto Alegre:  Editora da 
Universidade/UFRGS/Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1999. p. 75-81.  
 
CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus, 
1998.  
 
KAERCHER, N. A. A Geografia é o nosso dia-a-dia. In: CASTROGIOVANNI, A. C. ET AL. 
Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 2. ed. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS/Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1999. p. 11-23. 
 
MOREIRA, R. O que é Geografia. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1988.  
 
SILVA, J. L. B. Notas introdutórias de um itinerário interpretativo sobre a formação do 
pensamento geográfico brasileiro. 1996. 219 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São  Paulo, São Paulo, 
1996. 
 
 
 



 

 
175 

4.6 Inglês: introdução 

 

Prof.ª Drª. Fátima de Gênova Danie (USC/BAURU) 
Professores e Professoras de Inglês das Escolas Municipais de Bauru 

Prof.ª Esp. Yara Moraes Rapini Zalaf (DPPPE/SME/PMBauru) 
 

 

Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como constituidora da 

própria consciência e organizadora do pensamento, e que o sujeito constitui-se nas e através 

das relações sociais, a partir de situações significativas. Defendemos que, quanto maior a 

oportunidade e diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

  O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar espaços para 

que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e compreenda a diversidade 

cultural e linguística no mundo em que vive e, desta forma, construa significados dos 

fenômenos, acesse e aproprie-se de conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com 

vistas à transformação social. 

Ela está alinhada com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Inglês (2008) que 

propõe o letramento como orientação principal envolvendo múltiplas linguagens e gêneros 

discursivos, com vistas ao desenvolvimento da autonomia intelectual e reflexão crítica dos 

aprendizes (SEE/SP, 2008).  

  Para a efetivação desta proposta deve-se considerar que os contextos e pessoas 

envolvidas são únicos e, desta forma, suas ações poderão ser diferenciadas, mas em 

consonância com os pressupostos teórico-práticos que servem de apoio para o 

desenvolvimento deste processo. Reforçamos a necessária autonomia do profissional de 

línguas que fará suas escolhas, mas estas devem ser fundamentadas e justificadas.  

O processo para a elaboração desta proposta constou de duas reuniões com a 

participação dos professores de língua inglesa de todas as séries do município, a 

coordenadora geral da disciplina, os coordenadores das escolas em uma das reuniões, e 

vários temas foram discutidos, dentre os quais questões de aquisição e aprendizagem de 

língua estrangeira, a introdução de uma língua estrangeira durante as séries iniciais de 

alfabetização, dentre outras. Foram também definidos em conjunto os temas e subtemas 

aqui contemplados.  



 

 
176 

Esperamos que esta proposta, enriquecida com a participação dos profissionais que a 

efetivam, possa servir de ponto de apoio para uma prática consciente, e que a equipe como 

um todo continue o diálogo durante sua implementação. Assim, as dúvidas, os problemas e 

suas soluções poderão ser compartilhados e os necessários ajustes feitos de forma a 

realmente oferecer um ensino de qualidade e propiciar que os alunos utilizem o idioma 

estrangeiro com competência em situações cotidianas reais.  

 

4.6.1 O Estudo de uma Língua Estrangeira: Por Que Inglês? 

 

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 professores e alunos, com resultados de aprendizagem pouco 

satisfatórios em termos de se atingir uma proficiência mínima que propicie interação em 

língua-alvo. Em decorrência, um paradoxo se instala: a necessidade de aprender uma língua 

estrangeira por questões de inclusão por um lado, e de outro o desestímulo de ambos 

alunos e professores, 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 este cenário salientamos a própria formação inicial e 

continuada dos profissionais, condições contextuais para a oferta de ensino de qualidade, 

dentre outros. Este 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. Porém, nos deparamos 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 contribuir para 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 apresenta-se como um instrumento que pode propiciar inclusão. Nos referimos 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 
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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, pode 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.  

 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. 

 

4.6.2 Metodologia, Método ou Abordagem? 

 

 Tivemos um século na busca do método ideal (1880-1980) a qual pode ser 

explicada pela tentativa de generalizações. Os métodos eram escolhidos antes mesmo de 

uma análise mais criteriosa do contexto, dos envolvidos, dos objetivos e características 

individuais.  

A partir da década de 1980 houve uma mudança de foco para a abordagem e 

começaram a ser consideradas as concepções de língua e linguagem, de ensinar e aprender 

partindo-se do pressuposto que estas funcionam como a base subjacente de tudo que 

ocorre na sala de aula.  

 Segundo Brown (2002), a abordagem pode ser definida como os princípios que 

possibilitam que professores façam diagnóstico do que os alunos necessitam, utilizem 

técnicas pedagógicas eficientes e avaliem os resultados desses tratamentos. As palavras-

chave passam a ser, segundo o autor, diagnosticar, tratar e avaliar. Diferentemente do 

método, a abordagem é mais flexível, dinâmica e mutável. Há uma mudança substancial, 

uma vez que a prática deve emergir de uma melhor compreensão dos contextos, de uma 

análise sistemática dos objetivos, necessidades, dos estilos e características dos alunos. Os 

professores, por sua vez, devem ser capazes de fundamentar suas práticas e fazer escolhas 

informadas e não apenas aplicar “pacotes prontos”.    
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Outra prática arriscada é o ecletismo citado por Kumaravadivelu (2003), pois este 

pode ser aleatório e sem critérios.  O autor afirma ainda que os professores não se sentem 

embasados teoricamente o suficiente para justificar as suas escolhas e estas acabam sendo 

fruto de suas experiências e intuições.  

Estamos atualmente no período pós-método que apresenta três atributos básicos. 

O primeiro e mais importante aspecto dessa condição é que ela possibilita (empodera) aos 

professores construírem suas teorias da prática e também a utilizar estratégias específicas 

ao seu contexto específico. Em segundo lugar, é vital que seja desenvolvida uma autonomia 

que desenvolva seu potencial não somente para ensinar, mas também para lidar com os 

problemas relativos à sua profissão. Finalmente, diferentemente do ecletismo sem 

justificativas, a prática de sala de aula pode ser modelada e remodelada pelos professores 

mediante auto-observação, autoanálise e autoavaliação (KUMARAVADIVELU, 2003, 2005).  

Esta proposta defende que, para definir uma abordagem de ensino de LE, devemos 

considerar o papel atribuído à disciplina dentro do projeto pedagógico da escola; a língua 

estrangeira deve constituir-se como elemento mediador de socialização do conhecimento e 

cultura entre países e não de discriminação; as concepções de língua e linguagem, de ensino 

e aprendizagem que o professor possui; e, conforme mencionado na introdução, devemos ir 

além das ênfases estruturalista e comunicativa para pensar no ensino de LE na perspectiva 

do letramento, uma vez que a prática social se constrói na interação humana e é através 

dela que os valores humanos são validados e cristalizados, sendo a linguagem mediadora do 

processo. Neste sentido, defendemos um trabalho com os diversos gêneros discursivos que, 

segundo Moita Lopes (2003), são construções ideológicas que reproduzem as crenças, visões 

de mundo e relações sociais de quem os produziu, mas também podem agir para a 

transformação destas relações.  

Finalmente, o professor é parte fundamental no processo, principalmente porque 

atua como mediador e como aquele que faz a ponte entre o aluno e a cultura, o 

conhecimento e as formas de apropriação desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em 

uma abordagem para o ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de 

aula. Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente para que 

faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços para a uma prática 

pedagógica discursiva e transformadora.  
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4.6.3 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 

resultados quantitativos. Há, porém, uma falta de compreensão da maioria dos professores 

a respeito da função educativa da avaliação e constata-se que a avaliação fica reduzida à 

“classificação dos alunos”. 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 constituem-se 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: 

 

a) as individualidades; 

b) as estratégias e estilos de aprendizagem;  

c) as dificuldades e potencialidades dos alunos;  

d) o contexto no qual esses alunos estão inseridos;  

e) a instituição e suas limitações; e  

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 alunos sempre visando uma melhoria na qualidade 

de ensino.    
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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 alunos, autoavaliação, etc. A participação dos alunos no processo pode 

possibilitar ao professor tomar contato com as reais expectativas dos seus alunos, suas 

dificuldades e potencialidades, e também pode fazer com que os alunos 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 alunos 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 

alunos, 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. 

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 alunos. 

Os conhecimentos e saberes não mais são unicamente transmitidos pelos professores e 

recebidos passivamente pelos alunos, mas são construídos em um processo no qual o 

professor é um mediador. Seu objetivo é auxiliar no processo visando a autonomia e o 

desenvolvimento das competências de seus alunos para que os mesmos possam enfrentar 

as demandas de um mundo cada vez mais exigente.   

 

4.6.4 Tecnologia e Ensino de Línguas  

 

 Considerando-se inicialmente ensino de LE, os instrumentos tecnológicos podem 

promover e otimizar as 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 profissionais 
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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 fonte interminável de materiais, o que é muito positivo, desde que 

respeitados critérios e verificação de suas fontes. Além disso, o recorte de uma atividade de 

um projeto todo pode não apresentar a eficácia pretendida. Vale salientar o papel do livro 

de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros instrumentos pedagógicos, e não como 

fonte única e universal de informações para a sala de aula. 

 O ensino de idiomas para crianças também se beneficia dos instrumentos 

tecnológicos, principalmente pensando-se nos aspectos lúdicos da educação nesta fase 

etária. Os sites de flashcards, games e quizzes são valiosas fontes de materiais criativos.   

 Mas não podemos perder de vista que vivemos atualmente um período em que 

muitos de nossos alunos já fazem parte de comunidades no ciberespaço, fazem downloads 

de músicas e filmes, têm voz neste espaço com seus blogs e criam suas próprias páginas na 

rede, mas a maioria das interações de nossos alunos ocorre em língua materna. O professor 

já não é a única fonte de conhecimento e frequentemente se depara com situações em que 

o aluno tem amplo conhecimento do assunto proposto em classe. Nossa tarefa como 

professores é propor práticas envolvendo a língua estrangeira e, desta forma, promover 

conscientização quanto aos benefícios de se saber outro idioma e envolver os alunos em 

projetos significativos, envolvendo temas importantes e atuais, como diversidade cultural, 

questões identitárias e que possam contribuir para a formação que extrapola o 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 deste espaço e propor práticas complementares 

inovadoras, como fóruns, clube da leitura online e projetos de produção escrita sob a 

perspectiva colaborativa em LE. Ficam, desta forma, constituídas redes colaborativas de 

construção de 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 as próprias condições socioeconômicas de 
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nossos alunos para efetivar tais propostas. Sugerimos que, dentro de nossas limitações, nos 

arrisquemos em práticas inovadoras.  

 

4.6.5 Temas e Subtemas a serem Contemplados no Ensino Fundamental 

 

 A preocupação com os conteúdos a serem contemplados durante uma série ou 

curso é constante para o profissional que assume uma nova turma. Mas acreditamos que, a 

partir do momento em que o professor tiver com clareza suas concepções, objetivos, seu 

papel no contexto escolar, suas dúvidas sobre quais conteúdos passarão a ser secundárias, 

dando lugar a novas indagações como que indivíduo eu desejo desenvolver e em qual 

sociedade? Que concepções, pensamentos, orientações viabilizam a formação deste 

indivíduo? Que práticas contribuem para o desenvolvimento deste indivíduo? 

 Neste sentido, os temas listados a seguir foram selecionados pelos profissionais no 

processo de desenho desta proposta e trata-se de um currículo comum básico, sem 

determinar tópicos gramaticais ou lexicais correlatos, algo que o professor poderá abordar 

de acordo com seu contexto e os envolvidos. As adaptações e inclusões de atividades são 

aqui consideradas e cabe ao profissional julgá-las possíveis e necessárias.  

 

Ano 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 

1º ano 
 

 
Greetings 
(Hello, Hi, 
Goodbye) 
The family 

My family & me 
Feelings 

(Happy, Sad) 
The face              

(eyes, mouth, 
nose, ears) 

 

 
The House 

(Rooms) 
My house & my 

things : Toys 
(Car, Doll, Ball) 

Clothing 
(T-Shirt, Shorts, 
Pants, Tennis-

shoes) 
 
 

 
The School: the 

classroom & 
stationary 
(classroom 

furniture, Book, 
Pencil, Eraser) 
Seasons of the 

year 
(Summer, Spring, 

Fall, Winter) 
 

 
The city 

My town 
Celebrations 

(Christmas tree, 
Santa Claus, gift, 

card) 
Holidays 

(beach x country) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Greetings 

Toys & games 
(Car, Doll, Ball, 

Bike, Video-
Game, 

Skateboard, Kite) 

 
The school: 
classroom & 

stationary 
(Book, Pencil, 
Eraser, Pen, 
Ruler, Pencil 

 
Animals 

(Dog, Cat, Bird, 
Fish, Cow, Pig, 

Horse, Chicken) 
Food & Drinks 

(Apple, Orange, 

 
Body & Face 

(Head, legs, arms, 
eyes, mouth, nose, 

ears) 
Feelings 

(Happy, Sad, Mad, 
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2º ano 
 

My family 
(Brother, sister, 
grandparents) 

Clothing & colors 
(T-Shirt, Shorts, 
Pants, Tennis-

shoes, Cap, 
Dress) 

 
 

Case) 
The city 

(Parks, shopping 
malls) 

Leisure 
(Beach x Country) 

 
 

Banana, Grape, 
Melon, 

Strawberry) 
(Hamburger, Hot-
dog, Milk-shake, 

Ice-Cream, 
Cheese, Milk) 
HALLOWEEN 

(Ghost, Witch, 
Bat, Pumpkin) 

 

Hungry, Tired, 
Thirsty, Sleepy) 
CELEBRATION- 

Birthday 
(Cake, Candles, 
Birthday Party, 

Balloons) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ano 
 

 
Socializing: magic 

words (Thank 
you, please, 

Thanks, You´re 
welcome, sorry) 

The family & 
friends 

(Brother, Sister, 
Grandpa, 

Grandma, Uncle, 
Aunt, Cousin, 

Steps) 
Clothing & colors 
(T-Shirt, Shorts, 
Pants, Tennis-

shoes, Cap, 
Dress, Jacket, 

Bikini, Flip-flop, 
Slippers ) 

 

 
EASTER 

(Bunny, carrot, 
Easter eggs, 
chocolate) 

At School & 
classmates 

(Book, Pencil, 
Eraser, Pen, 
Ruler, Pencil 
Case, Desk, 
School-bag, 

Chair, Colored- 
pencil, Crayon) 
Telling the time 

 
 
 

 
Food & drinks: 

breakfast 
(bread & butter, 

milk, coffee, 
cereals, fruit) 

Places to go: the 
zoo 

Halloween 
(Ghost, Witch, 
Bat, Pumpkin, 

Vampire, 
Skeleton, 
Candies, 

Monsters) 
 
 

 
The body           

(Hands, Back, 
Feet, Arms, Leg) 

Playing 
instruments 

(Guitar, Flute, 
Electric Guitar, 

Drums, Keyboard) 
 

 
 
 
 
 
 

4º ano 
 

 
Greetings & 
icebreakers 

Spelling names 
At home 

(Bedroom, 
Bathroom, 

Kitchen, Living-
room, Garage, 

garden) 
 
 

 
Going places 
(Inside and 

outside Brazil ) 
Means of 
transport 
(Car, Bus, 

Motorbike, 
Truck) 

 
 
 
 
 

 
Time to go 

(Days of the 
week, telling the 
time – half hour) 

People: jobs 
(Teacher, Doctor, 

Dentist, Police 
Officer, Soccer 

Player) 
People: physical 
and personality 

traits 
(Tall, Short, Thin, 

Fat, Shy, 

 
Animals: 

endangered 
species 

Having fun: Music     
(Rock, Pop, 

Country, Gospel) 
Movies: (Comedy, 

Horror, Action, 
Cartoon) 
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Outgoing, Calm, 
Anxious) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º ano 
 

 
Greetings & 
Socializing 

Spelling names: 
first and last 

Abilities 

(Swim, Dance, 
Cook, Sing, Play, 

Speak Languages, 
Draw, Ride a Bike  

Around town: 
places 

( Supermarket, 
Bank, Drugstore, 

Park, Movie 
Theater, Mall, 

Church, School, 
Restaurant) 

Means of 
transport 

(Train, Plane, 
Ship, Subway, 

Helicopter) 
 

 
Countries and 
nationalities 

(France, Italy, 
Japan, Spain, 

China Germany) 
When is it? 

(Months of the 
year, Days of the 
week, Seasons of 

the year, time) 
 

The internet 
Describing 

People: physical 
and emotional 

traits 
(the hair and 

face, Shy, 
Outgoing, Calm, 
Anxious, Messy, 

Neat, Boring, 
Easygoing) 

Leisure activities: 
movies 

(Comedy, Horror, 
Action, Cartoon, 
Science Fiction, 

Adventure, 
Drama, Musical , 

Thriller) 
Music: styles ad 

preferences       
(Rock, Pop, 

Country, Gospel, 
Rap, Jazz, 

Classical, Reggae) 

 
Saving the Planet: 

recycling 
Occupations 

(Teacher, Doctor, 
Dentist, Police 
Officer, Soccer 
Player, Lawyer, 

Engineer, 
Manager, Mayor, 
Nurse, secretary) 

Occupations & 
Abilities 

(Drive, Cook, Sing, 
Play, Speak 

Languages, Draw, 
Ride a Horse) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6º ano 
 

 
Introductions & 

Greetings: 
cultural 

differences 
Spelling: first & 

last names 
Talking about 

oneself 
Cultural Diversity 
Practicing Sports 

 
Countries and 
Nationalities: 

raising cultural 
awareness & 

national 
stereotypes 

Telling the time 
The family: 

new definitions & 
configurations 

The family: 
relationships 

 

Describing 
clothing: 

Colors and sizes 
Colors & 

metaphors: 
Cultural 

differences 
Age: 

Phases and 
citizen rights. 

Occupations & 
professions: 

Education and 
work market 

 

 
Everyday routine: 
Description and 

frequency 
The planet: 

Protection and 
conservation 
Celebrations: 

festivals & parties 
– cultural 

differences 

 
 
 
 

 
Introducing 

yourself: 
Greetings & 

 
Doing things: 
daily routines 
Doing things: 

 
Describing 

people: 
adjectives 

 
Leisure time 
Celebrations 

Music around the 
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7º ano 
 

Icebreakers 
Countries, 

Languages & 
Nationalities 

My environment: 
the school 

Doing things: 
talents & skills 

 

frequency 
Eating habits: 

cultural 
differences 
Television: 
quality x 
audience 

The house: 
parts and rooms 

 

Occupations & 
workplace 

Describing things: 
Clothes - color, 

size. 
Halloween 

 
 

world 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8º ano  
 

 
My context: 

locations, 
positive and 

negative aspects 
about my town 
Around town: 

Giving directions 
The menu: 

cultural 
preferences 

At a restaurant: 
placing and 

taking orders 
 

 
Eating habits: 
Quality x price 
Eating habits: 

obesity & eating 
related disorders 

The future: 
talking about 

Plans 
Places: 

comparing 
Brazilian states & 

cities 
 

 
The Weather: 
Descriptions; 

climate change & 
the environment 

Nature: 
Pollution & 
Recycling 

 
 

 
Talking about 

famous people: 
Biographies 

Famous Inventions 
Describing past 

events: my 
childhood 

 
 
 
 
 
 
 

9º ano 
 

 
Introducing 

oneself: levels of 
politeness in 

culturally diverse 
contexts 

Describing past 
events:  last 

vacation 
Tourism: 

in Brazil & in the 
world 

Different 
Generations: 

exploiting 
differences 

 
 

 
Describing the 

body 
Accidents & 

injuries: 
prevention 
The world:  

geography and 
the environment 

Exploiting 
metaphors 

Wildlife and 
nature : 

endangered 
species; 

preservation;  
ethical issues 

 

 
Living in society: 

rules 
My place: 

organizing and 
keeping neat 

On the phone: 
The mobile 
world; text 

messaging x 
calling; 

Teens & mobiles 
Celebration: 

Halloween and 
its cultural 
meaning 

 

 
Consumption and 

consumerism : 
cultural aspects 
and differences 

At a shop: buying 
and selling 

Teen issues: 
Lying, peer 
pressure, 

individuality and 
experiences. 

Career options:  
the future 
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6.6.6 Organização Curricular 

 

Inglês 

1º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
Greetings 
(Hello, Hi, 
Goodbye) 
The family 

My family & me 
Feelings 

(Happy, Sad) 
The face              

(eyes, mouth, 
nose, ears) 

 
The House 

(Rooms) 
My house & my 

things : Toys 
(Car, Doll, Ball) 

Clothing 
(T-Shirt, Shorts, 
Pants, Tennis-

shoes) 
 

 

 
The School: the 

classroom & 
stationary 
(classroom 

furniture, Book, 
Pencil, Eraser) 
Seasons of the 

year 
(Summer, Spring, 

Fall, Winter) 
 

 
The city 

My town 
Celebrations 

(Christmas tree, 
Santa Claus, gift, 

card) 
Holidays 

(beach x country) 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

 
Promover o aprendizado da língua utilizando o elemento lúdico neste 
período de desenvolvimento da criança.  
Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
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prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
 
 

 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
 

 
 
 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

2º ano 

 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
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Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
Greetings 

Toys & games 
(Car, Doll, Ball, 

Bike, Video-Game, 
Skateboard, Kite) 

 
My family 

(Brother, sister, 
grandparents) 

Clothing & colors 
(T-Shirt, Shorts, 
Pants, Tennis-

shoes, Cap, Dress) 
 
 

 
The school: 
classroom & 

stationary 
(Book, Pencil, 
Eraser, Pen, 
Ruler, Pencil 

Case) 
The city 

(Parks, shopping 
malls) 

Leisure 
(Beach x 
Country) 

 
 

 
Animals 

(Dog, Cat, Bird, 
Fish, Cow, Pig, 

Horse, Chicken) 
Food & Drinks 

(Apple, Orange, 
Banana, Grape, 

Melon, 
Strawberry) 

(Hamburger, Hot-
dog, Milk-shake, 

Ice-Cream, 
Cheese, Milk) 
HALLOWEEN 

(Ghost, Witch, 
Bat, Pumpkin) 

 

 
Body & Face 

(Head, legs, arms, 
eyes, mouth, 
nose, ears) 

Feelings 
(Happy, Sad, 
Mad, Hungry, 
Tired, Thirsty, 

Sleepy) 
CELEBRATION- 

Birthday 
(Cake, Candles, 
Birthday Party, 

Balloons) 
 

 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

 
Promover o aprendizado da língua utilizando o elemento lúdico neste 
período de desenvolvimento da criança.  
Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
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papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

3º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
Socializing: magic 
words (Thank you, 

please, Thanks, 
You´re welcome, 

sorry) 
The family & 

friends 
(Brother, Sister, 

Grandpa, 
Grandma, Uncle, 

Aunt, Cousin, 
Steps) 

Clothing & colors 
(T-Shirt, Shorts, 

 
EASTER 

(Bunny, carrot, 
Easter eggs, 
chocolate) 

At School & 
classmates 

(Book, Pencil, 
Eraser, Pen, 
Ruler, Pencil 
Case, Desk, 
School-bag, 

Chair, Colored- 
pencil, Crayon) 
Telling the time 

 
Food & drinks: 

breakfast 
(bread & butter, 

milk, coffee, 
cereals, fruit) 

Places to go: the 
zoo 

Halloween 
(Ghost, Witch, 
Bat, Pumpkin, 

Vampire, 
Skeleton, Candies, 

Monsters) 
 

 
The body           

(Hands, Back, 
Feet, Arms, Leg) 

Playing 
instruments 

(Guitar, Flute, 
Electric Guitar, 

Drums, Keyboard) 
 



 

 
190 

Pants, Tennis-
shoes, Cap, Dress, 
Jacket, Bikini, Flip-

flop, Slippers) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

 
Promover o aprendizado da língua utilizando o elemento lúdico neste 
período de desenvolvimento da criança.  
Introduzir noções de estruturas gramaticais.  
Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país.  
 

 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de 
apropriação desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma 
abordagem para o ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno 
na sala de aula. Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se 
metodologicamente para que faça escolhas justificadas e coerentes, que 
propicie, assim, espaços para a uma prática pedagógica discursiva e 
transformadora. Vale salientar o papel do livro de curso, que deve ser “um” 
dentre tantos outros instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e 
universal de informações para a sala de aula. 
 

 
 
 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
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Inglês 

4º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
Greetings & 
icebreakers 

Spelling names 
At home 

(Bedroom, 
Bathroom, 

Kitchen, Living-
room, Garage, 

garden) 
 
 

 
Going places 
(Inside and 

outside Brazil ) 
Means of 
transport 
(Car, Bus, 

Motorbike, 
Truck) 

 
 
 
 
 

 
Time to go 

(Days of the 
week, telling the 
time – half hour) 

People: jobs 
(Teacher, Doctor, 

Dentist, Police 
Officer, Soccer 

Player) 
People: physical 
and personality 

traits 
(Tall, Short, Thin, 

Fat, Shy, 
Outgoing, Calm, 

Anxious) 
 

 
Animals: 

endangered 
species 

Having fun: 
Music     (Rock, 
Pop, Country, 

Gospel) 
Movies: 

(Comedy, 
Horror, Action, 

Cartoon) 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

Promover o aprendizado da língua utilizando o elemento lúdico neste 
período de desenvolvimento da criança.  
Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
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Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
 

 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

5º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
Objetivo geral 

do 
componente 

curricular 
 

O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
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Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
Greetings & 
Socializing 

Spelling names: 
first and last 

Abilities 
(Swim, Dance, 

Cook, Sing, Play, 
Speak Languages, 
Draw, Ride a Bike 

) 
Around town: 

places 
( Supermarket, 

Bank, Drugstore, 
Park, Movie 

Theater, Mall, 
Church, School, 

Restaurant) 
Means of 
transport 

(Train, Plane, 
Ship, Subway, 

Helicopter) 
 

 
Countries and 
nationalities 
(France, Italy, 
Japan, Spain, 

China Germany) 
When is it? 

(Months of the 
year, Days of 

the week, 
Seasons of the 

year, time) 
 

 
The internet 
Describing 

People: physical 
and emotional 

traits 
(the hair and 

face, Shy, 
Outgoing, Calm, 
Anxious, Messy, 

Neat, Boring, 
Easygoing) 

Leisure 
activities: 

movies 
(Comedy, Horror, 
Action, Cartoon, 
Science Fiction, 

Adventure, 
Drama, Musical , 

Thriller) 
Music: styles ad 

preferences       
(Rock, Pop, 

Country, Gospel, 
Rap, Jazz, 
Classical, 
Reggae) 

 
Saving the 

Planet: recycling 
Occupations 

(Teacher, 
Doctor, Dentist, 
Police Officer, 
Soccer Player, 

Lawyer, 
Engineer, 
Manager, 

Mayor, Nurse, 
secretary) 

Occupations & 
Abilities 

(Drive, Cook, 
Sing, Play, Speak 

Languages, 
Draw, Ride a 

Horse) 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
Introduzir noções gramaticais básicas como preparação para a série 
subsequente.  
Introduzir leituras de paradidáticos elementares.  
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
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Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

6º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 
Introductions & 

Greetings: 
cultural 

differences 
Spelling: first & 

 
Countries and 
Nationalities: 

raising cultural 
awareness & 

national 

 
Describing 
clothing: 

Colors and sizes 
Colors & 

metaphors: 

 
Everyday 
routine: 

Description and 
frequency 

The planet: 
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 last names 
Talking about 

oneself 
Cultural Diversity 
Practicing Sports 

stereotypes 
Telling the time 

The family: 
new definitions 

& 
configurations 

The family: 
relationships 

 
 

Cultural 
differences 

Age: 
Phases and 

citizen rights. 
Occupations & 

professions: 
Education and 
work market 

Protection and 
conservation 
Celebrations: 

festivals & 
parties – cultural 

differences 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

 
Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
Sugerir leituras de paradidáticos de nível elementar. 
Estimular a utilização da Rede Mundial de Computadores para coletar 
informações para atividades adequadas aos temas e subtemas estudados.  
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
 

 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
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Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

7º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
Introducing 

yourself: 
Greetings & 
Icebreakers 
Countries, 

Languages & 
Nationalities 

My environment: 
the school 

Doing things: 
talents & skills 

 

 
Doing things: 
daily routines 
Doing things: 

frequency 
Eating habits: 

cultural 
differences 
Television: 
quality x 
audience 

The house: 
parts and 

rooms 
 

 
Describing 

people: 
adjectives 

Occupations & 
workplace 
Describing 

things: 
Clothes - color, 

size. 
Halloween 

 
 

 
Leisure time 
Celebrations 

Music around 
the world 

 

 

 
 
 
 

Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário básico, articulado às 
estruturas essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e 
significativa, respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os 
objetivos não podem ser apenas linguísticos. 
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Objetivos 
específicos 

Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Motivar a utilização de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento 
das habilidades e competências.  
Estimular a leitura além livro de curso, principalmente considerando os 
temas e tópicos sugeridos pelos próprios alunos.  
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 

 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

8º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
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Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 

Temas e 
subtemas 

 

 
My context: 

locations, 
positive and 

negative aspects 
about my town 
Around town: 

Giving directions 
The menu: 

cultural 
preferences 

At a restaurant: 
placing and 

taking orders 
 
 

 
Eating habits: 
Quality x price 
Eating habits: 

obesity & eating 
related 

disorders 
The future: 

talking about 
Plans 

Places: 
comparing 

Brazilian states 
& cities 

 

 
The Weather: 
Descriptions; 

climate change & 
the environment 

Nature: 
Pollution & 
Recycling 

 
 

 
Talking about 

famous people: 
Biographies 

Famous 
Inventions 

Describing past 
events: my 
childhood 

 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário, articulado às estruturas 
essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e significativa, 
respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os objetivos não 
podem ser apenas linguísticos. 
Estimular o desenvolvimento da produção oral, por meio de jogos e 
dramatizações em interações significativas e, desta forma, contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades e competências gerais do aluno.   
Utilizar recursos tecnológicos para produção escrita (chats, fóruns, etc).  
Sugerir leituras e promover debates sobre os temas subtemas previstos e 
também quaisquer outros sugeridos pelos alunos.  
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
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Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
 

 

Inglês 

9º ano 

 
 
 
 

Ementa 

 
Esta proposta parte de uma concepção de língua/linguagem como 
constituidora da própria consciência e organizadora do pensamento, e que 
o sujeito constitui-se nas e através das relações sociais, a partir de 
situações significativas. Defendemos que, quanto maior a oportunidade e 
diversidade de interação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 

 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 

 
O componente curricular “Língua Estrangeira: Inglês” visa oportunizar 
espaços para que o aprendiz, por meio da linguagem e discurso, perceba e 
compreenda a diversidade cultural e linguística no mundo em que vive e, 
desta forma, construa significados dos fenômenos, acesse e aproprie-se de 
conhecimentos de sua própria e de outras culturas, com vistas à 
transformação social. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
Temas e 

subtemas 
 

 
Introducing 

oneself: levels of 
politeness in 

culturally diverse 
contexts 

 
Describing the 

body 
Accidents & 

injuries: 
prevention 

 
Living in society: 

rules 
My place: 

organizing and 
keeping neat 

 
Consumption 

and 
consumerism : 
cultural aspects 
and differences 
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Describing past 
events:  last 

vacation 
Tourism: 

in Brazil & in the 
world 

Different 
Generations: 

exploiting 
differences 

 
 

The world:  
geography and 

the 
environment 

Exploiting 
metaphors 

Wildlife and 
nature : 

endangered 
species; 

preservation;  
ethical issues 

 

On the phone: 
The mobile 
world; text 

messaging x 
calling; 

Teens & mobiles 
Celebration: 

Halloween and 
its cultural 
meaning 

 

At a shop: 
buying and 

selling 
Teen issues: 
Lying, peer 
pressure, 

individuality and 
experiences. 

Career options:  
the future 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

 
Proporcionar ao aluno a aquisição de vocabulário, articulado às estruturas 
essenciais da língua inglesa, de forma contextualizada e significativa, 
respeitando sua faixa etária, sem perder de vista que os objetivos não 
podem ser apenas linguísticos. 
Estimular o desenvolvimento da produção oral em interações significativas 
e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento de habilidades e 
competências gerais do aluno.   
Desenvolver estratégias de leitura com vistas ao desenvolvimento da 
competência leitora.  
Utilizar criticamente os recursos tecnológicos e motivar a participação dos 
alunos nas modalidades oral e escrita.  
Promover ambiente de cooperação entre os envolvidos. 
Estimular o aluno para a compreensão de que os significados são sociais e 
historicamente construídos e, portanto, passíveis de transformação na 
prática social.  
Contribuir para o reconhecimento da consciência sobre o papel das línguas 
na sociedade, além de auxiliar na compreensão da diversidade linguística e 
cultural, bem como seus benefícios para o desenvolvimento cultural do 
aluno em si e do seu país. 
 

 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 

 
Esta proposta acredita que o professor é parte fundamental no processo, 
fundamentalmente porque atua como mediador e como aquele que faz a 
ponte entre o aluno e a cultura, o conhecimento e as formas de apropriação 
desse conhecimento.  Desta forma, pensamos em uma abordagem para o 
ensino de LE que reflita sobre a relação professor/aluno na sala de aula. 
Cabe, portanto, a este profissional instrumentalizar-se metodologicamente 
para que faça escolhas justificadas e coerentes, que propicie, assim, espaços 
para a uma prática pedagógica discursiva e transformadora. Vale salientar o 
papel do livro de curso, que deve ser “um” dentre tantos outros 
instrumentos pedagógicos, e não como fonte única e universal de 
informações para a sala de aula. 
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Sugestões 
Avaliativas 

 
A perspectiva de avaliação aqui adotada é a qualitativa, de caráter 
diagnóstico e processual. Neste sentido, cabe ao professor organizar suas 
ações com metas e objetivos claros. Consequentemente, a avaliação 
possibilitará a reflexão sobre as escolhas pedagógicas já feitas, bem como 
atuar como ponto de partida para o planejamento das ações futuras. 
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4.7 Matemática: considerações gerais   

 

Prof. Ms. Richael Silva Caetano (FC/UNESP/Bauru) 

Prof.ª Ms. Luciana Vanessa de Almeida Buranello (FC/UNESP/Bauru)  

Professores e Professoras de Matemática  da Rede Municipal de Ensino de  Bauru  

 

Na atual sociedade, caracterizada pelo crescente desenvolvimento tecnológico-

científico, o conhecimento matemático torna-se importante e necessário, tanto ao dia-a-dia 

do indivíduo quanto à sua constituição intelectual. Imaginemos o quão difícil tornar-se-ia o 

viver cotidiano sem os conhecimentos básicos da Matemática (calcular, contar, estimar, 

localizar-se espacialmente, medir, etc.). Uma ‘simples’ ida ao supermercado transformar-se-

ia num ‘grande’ obstáculo àqueles não possuidores destes conhecimentos. Tal situação 

também ocorre no mundo do trabalho, sendo que, em várias áreas (ramos de atuação) é 

impossível o exercício profissional sem tais conhecimentos. 

Além desta utilidade (necessidade) ‘prática’, a aprendizagem da Matemática 

contribui à constituição da capacidade intelectual do indivíduo, auxiliando na estruturação 

do pensamento e agilização do raciocínio dedutivo. Neste sentido, devida à importância da 

Matemática, torna-se pertinente o seguinte questionamento: “Como garantir ao sujeito a 

aprendizagem da Matemática?”. Em nossa sociedade (ocidental), cabe à escola garantir ao 

indivíduo tal aprendizagem, sendo o professor o responsável por tal ensino. 

Se ao professor cabe à responsabilidade do ensino da Matemática, então, faz-se 

necessário que este profissional reflita sobre tal ensino. Nesta reflexão, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o professor deve: 

 

 identificar as principais características dessa ciência, de seus 
métodos, de suas ramificações e aplicações; 
 conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens 
fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas 
condições sociológicas, psicológicas e culturais; 
 ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez 
que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de 
objetivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão 
intimamente ligadas a essas concepções (BRASIL, 1997, p. 29). 
 

Em relação ao primeiro item, é importante o professor compreender que o 

conhecimento matemático caracteriza-se pela abstração, precisão, rigor lógico e caráter 
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irrefutável de suas conclusões. Abstração no sentido de tal conhecimento desprender-se do 

real, constituindo um complexo sistema de conceitos abstratos inter-relacionados 

logicamente. Tanto a precisão quanto o caráter irrefutável dos resultados advém do rigor 

lógico utilizado pelo matemático às demonstrações dos teoremas4. No entanto, tal precisão 

não implica negar a importância da probabilidade, da aproximação e da estimativa ao 

desenvolvimento do conhecimento e do pensamento matemático. Além disso, o caráter 

abstrato da Matemática não anula o fato de que, 

 

(...) seus conceitos e resultados têm origem no mundo real e encontram 
muitas aplicações em outras ciências e em inúmeros aspectos práticos da 
vida diária: na indústria, no comércio e na área tecnológica. Por outro lado, 
ciências como Física, Química e Astronomia têm na Matemática ferramenta 
essencial (BRASIL, 1997, p. 23). 

 

Para uma compreensão mais ampla da Matemática, além das características que 

são inerentes ao conhecimento matemático, torna-se válido salientar a sua origem. Tal fato 

justifica-se pela possibilidade de ‘enxergá-la’ enquanto um conhecimento fruto da criação 

humana respondendo aos anseios filosóficos, sociais e culturais de determinada época. 

Portanto, a origem e o desenvolvimento da Matemática acompanham a própria evolução da 

humanidade (e da sociedade), marcada por inúmeros conflitos, avanços e retrocessos, erros 

e acertos. 

Em sua origem, o conhecimento matemático adveio das necessidades postas pelo 

cotidiano, tais como contar o rebanho, medir (demarcar) as terras para o plantio, construir 

moradias, calcular as transações comerciais, etc. A ruptura com o aspecto pragmático 

(prático-utilitário) deveu-se ao nascimento da Álgebra e da Geometria que ‘impulsionaram’ a 

sistematização dos conhecimentos matemáticos possibilitando a constituição da Matemática 

que conhecemos hoje. 

Já o segundo item – “conhecer a história de vida dos alunos” – refere-se à 

necessidade do professor investigar àquilo que o sujeito ‘traz’ da sua vivência familiar e 

também das experiências escolares dos anos anteriores, isto é, seus ‘conhecimentos 

prévios’. Ao desconsiderar tais conhecimentos o docente estará ‘remando contra a maré’, ou 

                                                 
4
 Um teorema representa uma afirmação que pode ser provada como verdadeira através de outras afirmações já 

demonstradas ou de afirmações anteriormente aceitas como axiomas. Axioma é toda afirmação considerada 

como óbvia ou como um consenso inicial que não necessita de uma demonstração. O termo teorema foi 

introduzido pelo matemático Euclides, em sua obra intitulada ‘Os Elementos’. 
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seja, serão diminuídas as chances de ocorrência de uma efetiva aprendizagem. Neste ponto, 

faz-se relevante o esclarecimento em relação aos conhecimentos informais oriundos do 

cotidiano. De modo algum tais conhecimentos devem ser negados ou desvalorizados, 

apenas os mesmos devem ser considerados como ponto de partida da prática docente e não 

como ponto de chegada5. Se a escola se limitar a tais conhecimentos informais, a sua função 

social deixará de existir enquanto instituição responsável pelo ensino dos conhecimentos 

historicamente acumulados e sistematizados pela humanidade. 

Por fim, o último item – “ter clareza de suas próprias concepções sobre a 

Matemática” – indica que as concepções do professor a respeito da Matemática influenciam 

o seu pensar-agir em sala de aula. Por exemplo, os docentes que concebem o cálculo como 

sendo ‘a parte mais substancial e fundamental da Matemática’ acabarão, muito 

provavelmente, reduzindo o seu ensino às operações. Tal redução empobrecerá a 

contribuição da Matemática ao desenvolvimento do pensamento do estudante, ao passo do 

mesmo achar que a Matemática remete apenas às operações aritméticas básicas (adição, 

subtração, multiplicação e divisão). Outra concepção6, ainda em voga, é de que a 

Matemática é ‘destinada a poucos, aos gênios’; pensamento esse que, além de 

preconceituoso, dificulta o acesso-apropriação do conhecimento matemático a todos. Neste 

sentido, a Formação Inicial e a Continuada devem contribuir à constante reflexão dos 

professores acerca de tais concepções inadequadas de modo a superá-las. 

Por meio de uma prática pedagógica alicerçada na resolução de problemas 

enquanto perspectiva metodológica – pautada pelo efetivo diálogo entre professor-aluno e 

aluno-aluno sobre o conhecimento matemático – o docente, ao garantir a aprendizagem da 

Matemática, colaborará na constituição da cidadania do aluno. Tal fato se deve, pois, 

 
A compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas e 
sociais também dependem da leitura e interpretação de informações 
complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos e 
índices divulgados pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a 
cidadania, é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar 
informações estatisticamente, etc. (BRASIL, 1997, p. 25). 

 

                                                 
5
 Uma relevante discussão acerca de tal assunto encontra-se em Giardinetto (1999) “Matemática Escolar e 

Matemática da Vida Cotidiana”. 
6
 No estudo realizado por Ponte (1992) “Concepções dos professores de Matemática e processos de formação” é 

possível encontrar outras concepções a respeito da Matemática que influenciam – de modo negativo – a postura 

do professor em sala de aula. 
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Em suma, ensinar e aprender Matemática torna-se, respectivamente, um desafio 

ao professor e uma necessidade ao aluno. A não apropriação de tal ciência implicará, muito 

possivelmente, em indivíduos ‘excluídos’ da dinâmica social já que serão impossibilitados de 

compreender e agir sobre a realidade circundante. 

 

4.7.1 Objetivos Gerais do Componente Curricular no Ensino Fundamental 

 

Ao final do Ensino Fundamental, espera-se que o ensino da Matemática propicie ao 

aluno: 

 Identificar os conhecimentos matemáticos (aritmético, algébrico, combinatório, 

estatístico, geométrico, métrico, probabilístico) como instrumentos necessários para a 

seleção, organização e produção de informações relevantes para a interpretação e avaliação 

crítica da realidade circundante. 

 Resolver situações problemas por meio da validação de estratégias e resultados, de 

modo a desenvolver diferentes formas de raciocínio e processos (indução, dedução, 

intuição, analogia, estimativa) utilizando conceitos e procedimentos matemáticos. 

 Descrever, representar e apresentar as ideias matemáticas e os resultados obtidos de 

modo lógico e preciso por meio da linguagem oral e escrita, considerando a princípio as 

estratégias pessoais (informais) e, a posteriori, a linguagem matemática (formalizada). 

 Estabelecer relações (conexões) entre conteúdos matemáticos de diferentes ‘Blocos’ 

e entre esses conteúdos e conhecimentos de outras disciplinas escolares. 

 Sentir-se confiante em relação à capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, de modo a desenvolver a autoestima e a busca constante à solução de 

problemas. 

 Compreender a importância do trabalho coletivo na busca de soluções para as 

situações problemas propostas, sabendo respeitar e argumentar-discutir acerca do 

raciocínio matemático empregado pelo outro. 
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4.7.2 Rol de Conteúdos de Matemática ao Ensino Fundamental 

 

O currículo de Matemática deve contemplar as diretrizes fundamentais para o 

ensino e a aprendizagem desta disciplina na sociedade contemporânea em que, apesar do 

arsenal tecnológico, a tomada de decisão e o uso consciente de estratégias de resolução de 

problemas7 exigem sujeitos cuja competência vai além da operacionalização de técnicas 

operatórias. 

 

(...) entendemos o currículo como sendo o projeto que reside às atividades 
educativas escolares, define suas intenções, e proporciona guias de ação 
adequadas e úteis para os professores, que são diretamente responsáveis 
pela sua execução. Para isso o currículo proporciona informações concretas 
sobre o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e como e quando 
avaliar (COLL, 1996, p.45). 

 

Segundo Sacristàn (2000) o currículo somente se caracteriza como tal se o mesmo 

estabelecer um diálogo entre agentes sociais, elementos teóricos, alunos que devem 

aprender e professores que o interpretarão e o colocarão em prática. 

O currículo de Matemática, em meio ao fracasso escolar na disciplina de 

Matemática, deverá – além de nortear todo o trabalho docente na sala de aula – sinalizar 

para a retomada contínua de conceitos matemáticos em defasagem. Para cumprir sua 

função norteadora do processo de ensino e aprendizagem, os trabalhos em torno do 

currículo de Matemática necessitam, essencialmente, partir do levantamento dos 

conhecimentos prévios de alunos possibilitando a tomada de decisão adequada pelos 

professores. 

De acordo com esta perspectiva acerca do currículo, a seguir serão esboçados 

quadros que apresentam uma possível distribuição dos conteúdos matemáticos a serem 

objeto de ensino durante os nove anos do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 No referido documento entendemos a resolução de problemas como sendo sinônima a solução de problemas. 
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Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

1º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS: 

Números Naturais: 
uso diário e familiar. 
Contagem Numérica: 

uso da Sequência 
Numérica (Oral). 

Agrupamentos em 
pares de objetos: 

Contagem Numérica. 
 

OPERAÇÕES: 
Adição 

(Composição/Junção) 
entre duas coleções. 
Subtração (Retirada) 

de objetos numa 
coleção. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades do Tempo 
(dia, semana e mês). 

Noções de Tempo 
(manhã, tarde e 

noite). 
 

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO: 

Apresentação de 
informações 

pesquisadas de 
modo pessoal. 

Tabelas Simples: 
registro de 

observações diárias. 

 
NÚMEROS: 

Números Naturais: 
escrita e leitura de 
números diários e 

familiares. 
Contagem Numérica: 
Ordem Crescente e 
Decrescente (Oral). 

 
OPERAÇÕES: 

Adição (Acréscimo) 
de objetos numa 

coleção. 
 

ESPAÇO e FORMA: 
Ponto de Referência: 
localização “pessoal” 

na sala de aula. 
Posição de objeto na 

escola e 
representação 

através de desenhos. 
 

GRANDEZAS e 
MEDIDAS: 

Unidades do Tempo 
(dia, semana, mês e 

ano). 
Noções de Tempo 
(manhã, tarde e 

noite). 
 

TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO: 

Apresentação de 
informações 

pesquisadas de 
modo pessoal. 

Tabelas Simples: 
registro de 

observações diárias. 

 
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: 

Subtração 
(Acréscimo/ 

Comparação). 
Multiplicação 

(Dobro/Triplo): 
ideias iniciais 
envolvendo 

contagem de 2 em 2, 
3 em 3. 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Mapas Simples: 
leitura de posição de 

pessoa ou objeto. 
Objetos 

Tridimensionais do 
cotidiano: 

semelhanças e 
diferenças. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de 

Comprimento não 
convencional. 
Estimativa de 

Comprimento (ideia 
inicial). 

 

 
NÚMEROS: 

Números Naturais: 
escrita de números 

diários e familiares e 
suas regularidades. 

 
OPERAÇÕES: 

Parte-Todo (Divisão): 
organização de 
objetos de uma 

coleção em partes de 
igual quantidade. 

 
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. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de Massa 
não convencional. 

Estimativa de Massa 
(ideia inicial). 

 
TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO: 
Apresentação de 

informações 
pesquisadas de 
modo pessoal. 
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TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO: 

Apresentação de 
informações 

pesquisadas de 
modo pessoal. 

Tabelas Simples: 
registro e 

interpretação de 
observações diárias. 

 

Tabelas Simples: 
registro e 

interpretação de 
observações diárias. 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

2º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS: 

Números Naturais: 
uso/registro Cardinal 

(quantidade dos 
elementos). 

 
OPERAÇÕES: 

Adição (situações 
problemas) e 

decomposição 
numérica 

envolvendo sinais 
convencionais (+ e 

=). 
 

ESPAÇO e FORMA: 
Ponto de Referência: 

localização de 
pessoas ou objetos 
no espaço por meio 

de indicações. 
 

GRANDEZAS e 
MEDIDAS: 

Unidades do Tempo 
(dia, semana, mês, 

bimestre, ano). 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

 
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 =) 
 

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. 

 
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). 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Figuras Geométricas 
Tridimensionais: 
semelhanças e 

 
NÚMEROS: 

Contagem Numérica 
– Ordem Crescente e 

Decrescente. 
Números Naturais: 

Unidades e Dezenas 
(escrita). 

 
OPERAÇÕES: 

Divisão (situações 
problemas) – 

estratégias pessoais 
(não convencionais). 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Figuras Geométricas 
Planas: semelhanças 

e diferenças 
(características). 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de 
Temperatura 

(situações 
problemas): 

significado da 
unidade 

convencional e não 
convencional 
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Tabelas Simples: 
leitura e 

interpretação. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de 

Comprimento 
(situações 

problemas): uso não 
convencional. 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Gráfico de Colunas: 

leitura e 
interpretação. 

diferenças 
(características). 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de Massa 

(situações 
problemas): uso não 

convencional. 
Unidades de 
Capacidade 
(situações 

problemas): uso não 
convencional. 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Tabelas Simples: 
organização de 

informações 
coletadas. 

 

(quente, frio, 
morno). 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Gráficos de Colunas: 

organização de 
informações 

coletadas. 
Estimativa (situações 

problemas). 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

3º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS: 

Números Naturais: 
escrita e leitura 

(características do 
Sistema Decimal). 

Comparação e 
Ordenação 

Numérica: Ordem 
Crescente e 

Decrescente. 
 

OPERAÇÕES: 
Adição (situações 

problemas) e 
decomposição 

numérica 
envolvendo sinais 
convencionais (+ e 

=). 

 
NÚMEROS: 

Comparação e 
Ordenação 

Numérica: Ordem 
Crescente e 

Decrescente. 
Relações Numéricas: 

maior que, menor 
que, estar entre, ser 

o dobro, ser a 
metade. 

Números Naturais: 
composição e 

decomposição. 
 

OPERAÇÕES: 
Subtração (situações 

problemas) e 
decomposição 

 
NÚMEROS: 

Contagem Numérica 
(10 em 10): Escala 

Ascendente e 
Descendente iniciada 
a partir da 3ª ordem 

(Centena). 
Sistema de 

Numeração Romano: 
ideia inicial. 

 
OPERAÇÕES: 
Multiplicação 

(situações 
problemas): 

estratégias pessoais 
(não convencionais). 

Multiplicação 
(tabuada) do 2 ao 5: 

 
NÚMEROS: 

Contagem Numérica: 
Escala Ascendente e 

Descendente. 
Sistema de 

Numeração Romano: 
ideia inicial. 

 
OPERAÇÕES: 

Divisão (situações 
problemas): 

estratégias pessoais 
(não convencionais). 

Divisão: sinais 
convencionais (+, -, 
x, : e =) e escrita das 

operações. 
Cálculo aproximado, 

exato e mental. 
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Adição: algoritmo 
convencional e 
estimativa do 

resultado. 
Adição: análise e 

validação do 
resultado (uso da 

calculadora). 
Cálculo aproximado, 

exato e mental. 
 

ESPAÇO e FORMA: 
Localização de 

pessoas ou objetos 
no espaço: 

interpretação em 
mapas e maquetes. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades do Tempo 
(dia, semana, mês, 

bimestre, semestre, 
ano, horas). 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Registro (pessoal) de 

informações 
coletadas. 

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. 

 
ESPAÇO e FORMA: 
Movimentação de 
pessoas ou objetos 

no espaço: 
interpretação em 

mapas e maquetes. 
Figuras Geométricas 

Tridimensionais: 
relação com objetos 

e elementos 
naturais. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades do Tempo 
(horas): leitura de 

minutos e segundos 
em relógios 

analógicos e digitais. 
Sistema Monetário 

Brasileiro 
(situações 

problemas): 
identificação do 

valor de cédulas e 
moedas. 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Registro (pessoal) de 
informações 

coletadas. 

(situações problemas 
e identificação de 

regularidades). 
Multiplicação: sinais 
convencionais (+, -, x 

e =) e escrita das 
operações. 

Cálculo aproximado, 
exato e mental. 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Figuras Geométricas 
Bidimensionais e 
Tridimensionais: 
semelhanças e 

diferenças (cubos e 
quadrados, 

paralelepípedos e 
retângulos, esferas e 
círculos, pirâmides e 

triângulos). 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Sistema Monetário 
Brasileiro (situações 
problemas): ‘trocas’ 

entre cédulas e 
moedas. 

Grandezas de 
Comprimento: 

procedimentos de 
comparação. 

Grandezas de Massa: 
procedimentos de 

comparação. 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas de Dupla 
Entrada: 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. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Medição: 

representação do 
resultado obtido 

(unidades 
convencionais ou 

não convencionais). 
Grandezas de 
Capacidade: 

procedimentos de 
comparação. 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Gráficos de Barras e 

Colunas: leitura, 
interpretação e 

descrição oral da 
situação 

apresentada. 
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Tabelas Simples: 
leitura, interpretação 

e descrição oral da 
situação 

apresentada. 
 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

4º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS: 

Números Naturais: 
reconhecimento e 

uso diário. 
Números Naturais: 

leitura, escrita, 
comparação e 

ordenação por meio 
da compreensão das 

características e 
regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 

Sistema de 
Numeração Romano 

– ideia 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 

 
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. 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Identificação da 
movimentação de 

uma pessoa ou 
objeto: desenho em 
malha quadriculada. 

 
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. 
 

 
NÚMEROS: 

Números Racionais: 
regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 

Sistema de 
Numeração Romano 

– ideia posicional. 
 

OPERAÇÕES: 
Operações (+, –, x e 

:) com Números 
Naturais: análise e 

validação do 
resultado (uso da 
calculadora e do 
cálculo mental). 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Figuras Geométricas 
Bidimensionais 

(Círculo, Quadrado, 
Pentágono, 
Retângulo e 
Triângulos): 

identificação nas 
faces de Figuras 

Geométricas 
Tridimensionais. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de Tempo 

(situações 
problemas): 

conversão simples 



 

 
212 

(tabuada) do 6 ao 9: 
(situações problemas 

e identificação de 
regularidades). 

Cálculo aproximado, 
exato e mental. 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Identificação da 
posição de uma 

pessoa ou objeto: 
desenho em malha 

quadriculada. 
 

GRANDEZAS e 
MEDIDAS: 

Unidades de 
Medidas 

convencionais 
(metro, grama, litro): 

reconhecimento. 
Unidades de 

Comprimento: 
metro, centímetro e 

quilometro 
(situações 

problemas). 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas (Simples e 
de Dupla Entrada) e 
Gráficos (Barras e 
Colunas): leitura e 
interpretação de 

dados organizados. 
 

Figuras Geométricas 
Tridimensionais 

(Cilindros, Cones, 
Cubos, 

Paralelepípedos, 
Pirâmides e Prismas): 

semelhanças e 
diferenças. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de Massa: 
grama, miligrama e 

quilograma 
(situações 

problemas). 
Unidades de 
Temperatura 

(situações 
problemas). 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Tabelas (Simples e 

de Dupla Entrada) e 
Gráficos (Barras e 

Colunas) em 
situações problemas: 
solução por meio de 
dados organizados. 

ESPAÇO e FORMA: 
Figuras Geométricas 

Tridimensionais: 
Planificação. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Unidades de 

Capacidade: litro e 
mililitro (situações 

problemas). 
Sistema Monetário 
Brasileiro (situações 

problemas). 
Perímetro 

(significado). 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas (Simples e 
de Dupla Entrada) e 
Gráficos (Barras e 

Colunas): descrição 
(por escrito) da 

situação 
apresentada. 

(horas e dias, dias e 
semanas, semanas e 

meses). 
Perímetro (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. 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Gráficos de Linhas: 

leitura e 
interpretação dos 

dados organizados. 
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Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

5º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

NÚMEROS: 
Números Naturais: 

leitura, escrita, 
comparação, 
ordenação e 

arredondamento por 
meio da 

compreensão das 
características e 

regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 

Sistema de 
Numeração Romano: 
comparação entre o 

Sistema de 
Numeração Decimal. 

 
OPERAÇÕES: 

Operações (+, –, x e 
:) com Números 

Naturais (situações 
problemas): leitura, 

interpretação, 
formulação e 

solução. 
Adição envolvendo 
Números Naturais: 

solução por meio de 
estratégias pessoais, 
algoritmos, 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: 
Números Racionais: 
reconhecimento e 

leitura de uso diário 
(forma fracionária e 

decimal). 
Frações (situações 
problemas): parte-
todo, quociente e 

razão. 
 

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. 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Poliedros (Pirâmides, 
Prismas, etc.): 
semelhanças e 

diferenças. 
Poliedros: relações 
entre número de 
faces, arestas e 

vértices. 
 
 

NÚMEROS: 
Números Racionais 

(uso diário): escrita e 
localização na reta 
numérica (forma 

fracionária e 
decimal). 

Números Racionais 
(uso diário): 

comparação e 
ordenação (forma 

fracionária e 
decimal). 

 
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). 
Expressão Numérica 

– Ordem das 
Operações contidas 
entre parênteses. 
ESPAÇO e FORMA: 
Poliedros e Sólidos 

de Revoluções: 
Planificações. 

Polígonos: 
semelhanças e 

diferenças (número 
de ângulos e de 

lados). 

NÚMEROS: 
Fração Equivalente: 

identificação 
(observação de 
representações 

gráficas e 
regularidades na 

escrita numérica). 
 

OPERAÇÕES: 
Porcentagem 

(situações 
problemas): uso 

diário (10%, 20%, 
25%, 50% e 100%). 

 
ESPAÇO e FORMA: 

Figuras Planas: 
composição e 

decomposição. 
Figuras Planas: 

composição a partir 
de figuras 

triangulares. 
Figuras Planas: 

ampliação e redução 
(malhas 

quadriculadas). 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
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. 
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ESPAÇO e FORMA: 

Localização e 
movimentação de 

uma pessoa ou 
objeto: descrição, 

interpretação e 
representação por 
meio de desenhos. 

 
 
 
 
 

GRANDEZAS e 
MEDIDAS: 
Unidades 

convencionais de 
Comprimento, 

Massa e Capacidade 
(situações 

problemas). 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas Simples e de 
Dupla Entrada 

(situações 
problemas): solução 

a partir dos dados 
apresentados. 

GRANDEZAS e 
MEDIDAS: 
Unidades 

convencionais de 
Tempo e 

Temperatura 
(situações 

problemas). 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Gráficos de Barras e 
de Colunas 
(situações 

problemas): solução 
a partir dos dados 

apresentados. 
Gráfico de Linhas: 
leitura dos dados 

apresentados. 

 
GRANDEZAS e 

MEDIDAS: 
Sistema Monetário 
Brasileiro (situações 

problemas). 
Perímetro (cálculo) 

de figuras 
representadas em 

malhas 
quadriculadas. 

 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas (Simples) e 
Gráficos (Barras, 

Colunas e Linhas): 
construção a partir 
de dados coletados. 

Combinatória: 
identificação de 
combinações de 

elementos e 
contabilização por 

meio de estratégias 
pessoais. 

Probabilidade 
(situações 

problemas) ‘simples’. 
 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Gráfico de Setor: 
leitura dos dados 

apresentados. 
Combinatória: 

identificação de 
combinações de 

elementos e 
contabilização por 

meio de estratégias 
pessoais. 

Probabilidade 
(situações 

problemas) ‘simples’. 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Finais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

6º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 
Sistema de 

Numeração Decimal: 
introdução à história 

dos números. 
Conjunto dos 

Números Naturais. 
Número Antecessor 

e Sucessor, Par e 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 

Números Naturais: 
Múltiplos e 

Divisores; Números 
Primos; Mínimo 
Múltiplo Comum 
(MMC) e Máximo 

Divisor Comum 
(MDC) 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 

Números Racionais 
(Fração): 

Comparação entre 
Números 

Fracionários; 
Operações 
Aritméticas 

Fundamentais (+, -, x 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 

Média Aritmética. 
Problemas de 

Contagem. 
 

GEOMETRIA: 
Geometria Plana e 
Espacial: Sólidos 
Geométricos e 
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Ímpar. 
Introdução à 

Potenciação e à 
Radiciação. 
Expressões 
Numéricas. 
Sequências 
Numéricas. 
Operações 
Aritméticas 

Fundamental (+, -, x 
e :). 

Operações Inversas. 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas Simples. 
Gráficos de Barras 

Simples. 

Números Racionais 
(Fração): 

Representação; 
Frações 

Equivalentes; 
Simplificação de 

Frações; 
Transformação em 
Frações Decimais. 

 
 
 
 

GEOMETRIA: 
Geometria Plana: 

Noções 
Fundamentais 
(ponto, reta, 

semirreta, região 
poligonal, 

polígonos, curva e 
simetria). 

e :) e Porcentagens. 
Números Racionais 

(Decimais): 
Representação; 

Comparação entre 
Números Decimais; 

Operações 
Aritméticas 

Fundamentais (+, -, x 
e :) e Sequências 

Numéricas. 
 
 

GEOMETRIA: 
Geometria Plana: 

Figuras Geométricas 
Planas (quadrado, 

retângulo, triângulo, 
paralelogramo e 

losango: 
características). 

 

Planificações. 
 

GEOMETRIA/GRANDEZ
AS e MEDIDAS: 

Sistema de Medidas 
convencionais 
(Capacidade, 

Comprimento, Massa e 
Tempo). 

Área e Perímetro de 
Figuras Planas na 

Malha Quadriculada. 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas e Gráficos: 
Leitura e Construção. 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Finais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

7º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º 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. 
 
 
 
 
 
 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 

Números Racionais 
(Decimais e 

Frações): 
Comparação entre 
Números Decimais 

e Frações; 
Operações 
Aritméticas 

Fundamentais (+, -, 
x e :); Potenciação 

e Radiciação. 
 
 
 
 
 
 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 

Proporcionalidade: 
Grandezas Direta e 

Inversamente 
Proporcionais. 

Razão e 
Porcentagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁLGEBRA: 

Equação do 1º Grau: 
problemas e Sistemas 

de Equações do 1º 
Grau. 

Inequação do 1º Grau. 
 
 

GEOMETRIA/GRANDEZ
AS e MEDIDAS: 

Geometria Plana: 
Circunferência e Razão 

Constante da 
Geometria ( ). 

Geometria Espacial: 
Cilindro e Cone. 
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TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Tabelas (Simples e de 
Dupla Entrada) e 

Gráficos de Barras em 
situações problemas 

envolvendo os 
Números Inteiros (ex: 

temperatura, saldo 
positivo e débito, etc.) 

 
 
 

GEOMETRIA: 
Geometria Plana: 

Ângulos e suas 
Medidas; Polígonos 

e Simetria. 
Geometria Espacial: 

Poliedros 
(características e 

Planificação); 
Volume do Prisma. 

 
ÁLGEBRA: 

Introdução à 
Álgebra: Regra de 
Três simples, Juros 

Simples; 
Velocidade Média; 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRATAMENTO da 
INFORMAÇÃO: 

Gráfico de Setor 
(Circular). 

Probabilidade 
(Problemas). 

 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Finais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

8º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 

Números Racionais 
(Decimais e Frações): 

Transformação de 
Decimais Finitos em 

Frações; Dízimas 
Periódicas e Frações 

Geratrizes. 
 

GEOMETRIA/GRANDE
ZAS e MEDIDAS: 
Circunferência: o 

Número ( ); Área e 

Comprimento de uma 
Região Circular. 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 

 
ÁLGEBRA: 
Equações 

Algébricas: Letras 
como forma de 

representação de 
um valor 

desconhecido; 
Monômios e 
Polinômios; 
Operações 
envolvendo 
Monômios e 
Polinômios. 

Cálculo Algébrico 
envolvendo Área e 

Perímetro. 
Produtos Notáveis 

e Fatoração. 
 

 
ÁLGEBRA: 

Equação do 1º 
Grau: Resolução de 

Equações do 1º 
Grau; Solução de 

Equações nos 
diferentes 
conjuntos 

numéricos; 
Representação 

Gráfica e Equações 
Literais; Sistema de 

Equações do 1º 
Grau 

(Representação 
Gráfica e Análise). 
Inequação do 1º 
Grau: Solução de 
Inequações do 1º 

 
ÁLGEBRA/GEOMETRIA: 
Teorema de Tales e a 

ideia de 
Proporcionalidade. 

Teorema de Pitágoras. 
 

GEOMETRIA: 
Retas e Ângulos: Retas 
Coplanares e Ângulos; 
Nomeação de Pares de 

Ângulos e 
estabelecimento de 
Relações; Soma dos 
Ângulos internos do 

Triângulo. 
Polígonos: Definição de 

Polígonos; Polígonos 
Regulares; Diagonais 

de Polígonos Convexos; 
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Tabelas (Simples e de 
Dupla Entrada) e 
Gráficos de Linha: 

exploração de 
Porcentagens e 

Números Racionais 
(Decimais). 

GEOMETRIA: 
Plano Cartesiano: 

localização de 
pontos. 

 
GEOMETRIA/GRAN
DEZAS e MEDIDAS: 
Área e Perímetro. 

 

Grau e 
Representação 

Simbólica de 
conjuntos 

numéricos. 

Soma das Medidas dos 
Ângulos de um 

Polígono. 
Poliedros: Relação de 

Euler. 
Volume do Prisma: 

Cálculo. 

 

 

Distribuição dos Conteúdos Curriculares nos Anos Finais do Ensino Fundamental – 
Matemática 

9º ano 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
NÚMEROS e 
OPERAÇÕES: 
Conjuntos e 
Diagramas. 

Linguagem Simbólica 
das Relações entre os 

Conjuntos (União, 
Intersecção, 

Complementar, etc.). 
Conjunto dos 

Números Reais: 
Racionais e Irracionais. 

Localização dos 
Números Reais na 

Reta Numérica. 
Potenciação e 

Radiciação 
envolvendo o 

conjunto dos Números 
Reais. 

 
NÚMEROS e 

OPERAÇÕES/GRANDEZ
AS e MEDIDAS: 

Notação Científica: 
Números ‘Muito’ 

Grandes ou Números 
‘Muito’ Pequenos. 

 
TRATAMENTO da 

 
ÁLGEBRA: 

Equação do 2º 
Grau: Definição e 

Identificação. 
Equação do 2º Grau 

Completas e 
Incompletas e 

Solução por meio 
de Bháskara e 

Soma e Produto. 
Raízes de Equação 

do 2º Grau e 
Propriedades. 

Equações 
Biquadradas e 

Irracionais. 
Noções Básicas de 

Funções do 2º Grau 
e a Ideia de 
Variação. 

Construção de 
Gráficos e Tabelas 

para a 
Representação de 

Equação do 1º 
Grau. 

 
ÁLGEBRA: 
Sistema de 

Equações do 2º 
Grau: Resolução e 

Representação 
Gráfica. 

 
ÁLGEBRA/GEOMET

RIA: 
Teorema de Tales: 
Proporcionalidade 
entre Segmentos 
de Retas; Retas 

Paralelas e 
Triângulos. 
Teorema de 

Pitágoras: Relações 
Trigonométricas no 

Triângulo 
Retângulo (Seno, 

Cosseno e 
Tangente). 

 
GEOMETRIA: 

Semelhança de 
Triângulos: 

Conceitos e Casos 
(LAL, LLL, ALA, 

LAA). 

 
GEOMETRIA/GRANDEZ

AS e MEDIDAS: 
O número . 

Circunferência e 
Círculo: Área, 

Perímetro e suas 
partes (raio, diâmetro, 

corda, semicírculo, 
coroa). 

Cilindro e Cone: 
Volume. 

 
TRATAMENTO da 

INFORMAÇÃO: 
Média Aritmética, 
Mediana e Moda. 

Problemas de 
Contagem e Noções de 

Probabilidade. 
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INFORMAÇÃO: 
Tabelas (Simples e de 

Dupla Entrada) e 
Gráficos de Barras, 
Linhas e de Setor 

(Circular). 
Cálculo de 

Possibilidades e 
Chances. 

 

 

 

4.7.3 Orientações Didático Metodológicas 

 

4.7.3.1 Discussão Geral dos Procedimentos Didático Metodológicos  

 

Tradicionalmente o ensino de Matemática vem sendo estruturado sob os pilares 

das concepções tecnicistas, cujas características principais vão desde a comunicação da 

lição, explorando muitas vezes apenas demonstrações até às listas ‘intermináveis’ de 

exercícios8 com o intuito de fixar os conteúdos trabalhados, estabelecendo, assim, uma 

relação unívoca, linear e pouco dialogada entre aprendizes e docente. 

À sala de aula contemporânea, considerada sua complexidade quanto às 

necessidades didático-metodológicas que propiciem a efetiva construção do conhecimento 

matemático, não cabe mais ao professor conceber-se enquanto o detentor de um saber 

absoluto e, tampouco o aluno um mero receptor de informações. 

A fim de promover uma Educação Matemática democrática e ‘repleta’ de 

significado para o aluno, propomos o repensar das ações pedagógicas em sala de aula, na 

qual, a partir de uma abordagem construtivista, buscamos situar o estudante no centro do 

processo de aprendizagem. No entanto, de modo algum, é minimizada a importância do 

professor em todo este processo. 

                                                 
8
 Faz-se oportuno destacar que, para o referido texto, exercício não é entendido como sendo sinônimo de 

problema. Comentários mais detalhados a este respeito serão realizados adiante. 
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 Zabala (1998) destaca a aprendizagem como uma construção pessoal, sendo 

importante o aprendiz trilhar os caminhos da apropriação do conhecimento com a ajuda de 

outras pessoas (professores9): 

 

Esta construção, através da qual podem atribuir significado a um 
determinado objeto de ensino, implica a construção por parte da pessoa 
que aprende, de seu interesse e disponibilidade, de seus conhecimentos 
prévios e de sua experiência. Em tudo isso desempenha um papel essencial 
a pessoa especializada, que ajuda a detectar um conflito inicial entre o 
que já se conhece e o que se deve saber, que contribui para que o aluno se 
sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, que propõe o novo conteúdo 
como um desafio interessante cuja resolução terá alguma utilidade, que 
intervém de forma adequada nos progressos e nas dificuldades que o aluno 
manifesta, apoiando-o e prevendo, ao mesmo tempo, a atuação autônoma 
do aluno (ZABALA, 1998, p. 63, grifos nossos). 
 

  Devida a ‘grande’ diversidade da sala de aula composta por alunos em níveis de 

apropriação de conhecimentos matemáticos díspares, o docente (indivíduo especializado) 

pode encontrar alguns entraves para a realização dos constantes ajustes de suas estratégias 

de ensino que oportunizem a aprendizagem significativa aos estudantes. Neste sentido, um 

modo de amenizar tal entrave reside na estruturação de sequências didáticas organizadas a 

partir do levantamento dos conhecimentos prévios dos aprendizes. 

Entendemos por sequências didáticas, na perspectiva de Antoni Zabala (1998, p. 

18), como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos.”. Os tipos de atividades e, principalmente, a articulação 

das mesmas sinaliza para o método que o docente utiliza frente à sala de aula, assim como 

suas concepções em relação ao que significa ensinar e aprender Matemática. 

Quando o professor sequencia uma atividade em relação à outra respeitando uma 

lógica – alicerçado numa “consciência construtivista” – o mesmo ajudará o aluno a ‘dar 

saltos’ em relação à apropriação do conhecimento. É como se o docente estivesse ‘ao lado’ 

de seu aprendiz, definindo distâncias possíveis de serem percorridas cognitivamente entre 

uma atividade e outra. Observe o exposto a partir do esquema abaixo: 

 

 

                                                 
9
 Embora Zabala (1998) faça referência ao professor, concebemos que outras ajudas à apropriação do 

conhecimento (matemático) advêm da relação estabelecida entre aluno-aluno na sala de aula. 
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Esquema representativo de uma Sequência Didática (SD1) 

Sequência Didática: S1 

Levantamento 
dos 

conhecimentos 
prévios. 

Atividade 

A 

 

Atividade 

B 

 

Atividade 

C 

 

Atividade 

D 

 

Atividade 

E 

 

Atividade 

F 

 

Aprendizagem 
Significativa 
do conceito 

‘novo’. 

        

 

 

No referido esquema representativo da Sequência Didática (SD1), a intensificação 

das cores acompanha o nível de dificuldade das atividades que vão se tornando cada vez 

mais complexas. Entretanto, o docente deve atentar-se em relação ao aumento gradativo do 

nível de dificuldade das atividades propostas ao aprendiz de tal modo que o mesmo elabore 

progressivamente o conhecimento matemático. 

Ainda, em conformidade ao esquema, as sequências didáticas devem ser flexíveis, 

tendo como ponto de partida o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. 

Tal flexibilidade permite ao docente repensar o caminho a ser percorrido pelo aluno à 

aprendizagem, articulando as atividades a partir dos resultados encontrados na avaliação 

contínua realizada. Esta postura permite a retomada constante de conteúdos fundamentais 

em defasagem para a aprendizagem significativa do conceito ‘novo’. 

Zabala (1998, p. 55), a respeito da autonomia do docente na flexibilidade de tais 

sequências didáticas, argumenta: 

 

(...) a identificação das fases de uma sequência didática, as atividades que a 
conformam e as relações que se estabelecem devem nos servir para 
compreender o valor educacional que têm, as razões que as justificam e a 
necessidade de introduzir mudanças ou atividades novas que a melhorem  

  

Tal pesquisador destaca, também, alguns critérios que corroboram à validação das 

sequências didáticas, sinalizando para a necessidade de reforçar ou acrescentar uma ou 

outra atividade. Para tanto, propõe verificar as possibilidades de levantamento dos 

conceitos centrais das sequências, se as mesmas contemplam atividades significativas, 

funcionais e motivadoras, se promovem conflito cognitivo, entre outros.   

AVALIAÇÃO CONTÍNUA (FORMATIVA) 
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As atividades motivacionais, essenciais na busca pelo interesse do aluno, devem ser 

contempladas nas diversas sequências didáticas nas aulas de Matemática, sendo 

considerada, por nós, uma forma de “chamar a atenção do aprendiz” colocando-o em 

estado de prontidão para à apropriação no novo conceito. Masini e Moreira (2009) 

destacam que uma aprendizagem significativa, na perspectiva de David Ausubel pressupõe, 

entre outras condições, que “o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo 

material de maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva.” (MASINI; 

MOREIRA, 2009, p. 23). 

Neste contexto, as aulas exclusivamente expositivas gozam de desprestígio quando 

o objetivo é despertar o interesse dos alunos, já que exigem dos mesmos quase ou nenhuma 

participação na construção de sua própria aprendizagem. 

É sabido que a construção do conhecimento matemático em sala de aula deve 

contemplar atividades diferenciadas (motivacionais) não apenas para despertar o interesse 

dos aprendizes, mas, principalmente, para ocasionarem possibilidades mais ricas ao 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Através destas atividades os estudantes, na maioria 

das vezes, conseguem estabelecer um diálogo com um saber matemático que, 

tradicionalmente, era (é) apresentado em níveis de abstração até então difíceis de serem 

alcançados pelo sujeito que aprende. 

Para a proposição de tais atividades diferenciadas, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) apontam alguns caminhos possíveis de serem utilizados pelo docente de 

modo a permitir-lhe a variabilidade de estratégias didático-metodológicas. Neste sentido, tal 

documento ressalta a importância da utilização da História da Matemática, de Recursos 

Tecnológicos, de Jogos e da Resolução de Problemas.   

Ao utilizar a História da Matemática10 o professor estará ‘mostrando’ ao aluno que 

a Matemática é uma ciência construída pelo homem e tem, neste recurso, uma possibilidade 

de romper alguns paradigmas que consideram o saber matemático como algo sagrado e 

impossível de ser entendido/construído por pessoas “normais”. 

Já, a utilização de Recursos Tecnológicos11 somente terá sentido se o professor de 

Matemática problematizar a utilização dos mesmos, tanto na sala de aula como em 

atividades em que o estudante possa desenvolver extraclasse, como a participação em redes 

                                                 
10

 ‘Maiores’ informações podem ser encontradas em Miguel (1993) e Miguel e Miorim (2008). 
11

 ‘Maiores’ informações podem ser encontradas em Borba e Penteado (2010) e Pereira e Machado (2008). 
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sociais e sites de busca. No entanto, o principal alvo do trabalho docente será o de orientar 

seus alunos para uma análise crítica no que concerne ao tratamento das informações 

rapidamente acessíveis na internet. 

Em relação aos Jogos e à Resolução de Problemas, os próximos itens denotarão 

algumas considerações mais ‘aprofundadas’. 

 

4.7.3.2 A Utilização de Jogos nas Aulas de Matemática  

 

O trabalho com Jogos nas aulas de Matemática não constitui algo novo, no entanto, 

sinaliza para uma importante mudança de postura na prática docente em relação ao que é 

ensinar e aprender Matemática. Ao jogar os alunos participam ativamente de situações 

inusitadas envolvendo regras e o conhecimento matemático, sendo constantemente 

solicitado à tomada de decisões que lhe permita definir as estratégias do jogo. 

A este respeito, Smole, Diniz e Milani (2007, p. 09) destacam os inúmeros 

benefícios trazidos pelo jogo às aulas de Matemática: 

 

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e 
orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, 
análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada 
de decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente 
relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico (...). As habilidades 
desenvolvem-se por que, ao jogar, os alunos tem a oportunidade de 
resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; refletir e 
analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os 
conceitos matemáticos. 

  

Além de tais benefícios, as pesquisadoras salientam que durante o jogo o professor 

tem a possibilidade de/em tratar os erros dos alunos de forma mais amena, sem causar-lhes 

constrangimentos. Acreditamos que durante a partida de um jogo os docentes podem 

avaliar quais lacunas conceituais ainda residem na estrutura cognitiva do estudante, 

possibilitando-lhe propor intervenções pontuais quanto às reais dificuldades dos aprendizes. 

A utilização do lúdico nas aulas de Matemática deve ser permeada pela 

problematização, pois, se o jogo for trabalhado fora de uma atmosfera de investigação 

perderá a sua função educativa. Logo, o aluno deve ser “convidado” – pelo professor – a 

analisar regras, fazer adaptações das regras quando necessário, buscar estratégias pessoais 
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para vencer, elaborar questionamentos e problemas a partir das situações vivenciadas 

durante a execução do jogo, registrar e socializar os conhecimentos matemáticos adquiridos.  

Por fim, torna-se importante salientar a atenção do professor ao planejamento, 

execução e avaliação de todo o processo do jogo que possibilite a concretização dos 

referidos benefícios ao ensino de Matemática. Abaixo são apresentadas as ações pertinentes 

a cada um dos itens: 

 

a) Planejamento: escolha do jogo adequado ao conceito que estará sendo trabalhado; 

exploração do jogo pelo docente e análise minuciosa das regras; inserção adequada do 

mesmo na sequência didática que estará sendo desenvolvida em sala de aula e distribuição 

do tempo que será utilizado para a execução do jogo; 

b) Execução: apresentação do jogo e de seus objetivos aos alunos; discussão das regras 

e adaptações caso sejam necessárias; organização dos alunos em grupos; monitoramento 

durante a execução do jogo problematizando-o e definição de como serão realizados os 

registros advindos das jogadas; 

c) Avaliação: discussão detalhada sobre o jogo e suas regras para a validação destas 

regras; análise das situações registradas pelos alunos participantes e problematização das 

mesmas; elaboração de textos e desenhos explorando o que os alunos aprenderam a partir 

da experiência de jogar. 

 

 4.7.3.3 A Resolução de Problemas nas Aulas de Matemática 

 

Resolvemos Problemas quando nos deparamos com situações desafiadoras, nas 

quais os obstáculos a serem suplantados nos exige esforço cognitivo a fim de responder a 

uma pergunta ou atingir uma meta (STERNBERG, 2010). Quando apresentamos estratégias já 

automatizadas e nos defrontamos com situações em que facilmente conseguimos chegar a 

uma resposta, estamos diante de um exercício. 

Considerando-se a atual realidade de grande parte das salas de aula de 

Matemática, marcadas pela presença de listas de exercício que compõe a maior parte da 

rotina diária, ensinar a Resolver Problemas consiste um passo importante à mudança das 

concepções tradicionais sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. Brito (2006, p.30) 

salienta acerca da importância de se trabalhar a Resolução de Problemas: 
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A escola, muitas vezes ocupa-se mais com o ensino de fórmulas e modelos 
de problemas, valorizando pouco ou quase nada a aprendizagem 
significativa de conceitos e princípios. O ideal seria o desenvolvimento 
efetivo do conhecimento declarativo12 e o ensino de procedimentos 
adequados para a solução dos problemas relacionados. Muitos problemas 
matemáticos são resolvidos por métodos especiais e não envolvem 
algoritmos, sendo que o aluno que consegue encontrar uma maneira de 
solucionar um problema usando procedimentos distintos dos padrões 
convencionais evidencia um dos aspectos essenciais do pensamento 
matemático. 

 

A fim de exemplificar a diferença entre um exercício e um problema faz-se útil o 

quadro abaixo: 

 

Exemplificando a diferença entre Exercício e Problema. (SMOLE & DINIZ, 2001, p. 76)* 

(BIGODE, 2000, p. 136)** 

EXERCÍCIOS PROBLEMAS 

- Resolva as operações abaixo*: 

a) 17 x 6 = 

b) 17 x 2 = 

c) 39 x 3 = 

 

 

- Albagli é um paquiderme. Ele usa 17 
sabonetes e 22 esponjas para tomar 
banho. Albagli toma banho de 15 em 15 
dias. Quantos sabonetes ele gasta em 3 
meses? 

 
 

17 x 6 17 + 6 17 x 2 
17+22 = 

39 
39 x 3 

 

                                                 
12

 Sternberg (2010) ressalta a existência de dois tipos de estruturas do conhecimento: o declarativo e o de 

procedimento. Segundo tal autor: “A primeira é o conhecimento declarativo, conhecimento dos fatos que 

podem ser enunciados. Exemplos são a data de seu nascimento, o nome de seu melhor amigo ou o modo como o 

coelho aparenta ser. O segundo tipo é o conhecimento de procedimentos que podem ser implementados. 

Exemplos são os passos envolvidos para dar um laço nos cadarços de seus sapatos, somar uma coluna de 

números ou dirigir um carro.” (STERNBERG, 2010, p. 226, grifos do autor.) 
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- Determine o perímetro e a área das 
seguintes figuras geométricas planas**: 
 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

                                  

- Um estacionamento retangular tem 15 
m de comprimento por 12 m de largura. 
Seu dono deseja aumentar a área para 
340 acrescentando duas faixas laterais 

de mesma largura. Qual deve ser a 
medida da largura da faixa acrescida? 
 
                   x 
 
 
               12 m 
 
                                 
  
                                        15 m            x 

 

Por meio de tais exemplos torna-se possível destacar que os problemas 

apresentam-se de forma contextualizada, exigindo do aluno algumas habilidades, tais como 

compreender o problema, elaborar um plano de resolução, executar o plano elaborado e 

avaliar se o mesmo foi eficaz para a obtenção da solução (POZO, 1998). À medida que o 

professor trabalha a Resolução de Problemas como um processo no qual o aprendiz deve 

pensar sobre os referidos passos, o mesmo terá a oportunidade em desenvolver a sua 

metacognição. Por metacognição entende-se o processo psicológico que permite ao 

solucionador de um problema ter consciência do que está realizando, ou seja, dos ‘passos’ 

que está executando em direção à solução da situação problema. 

As técnicas e estratégias necessárias à Resolução de Problemas necessitam ser 

ensinadas pelo docente de forma ‘clara’ (objetiva). Neste sentido, Pozo (1998) destaca que o 

professor deve se preocupar em salientar ‘claramente’ como está procedendo durante a 

resolução de um problema, pois, caso não o faça, os estudantes não perceberão (e 

compreenderão) os ‘passos’ necessários à solução. 

O trabalho com a Resolução de Problemas deve situar o aluno em um contexto que 

o possibilite perceber diferentes estratégias de resolução, rompendo, assim, com o mito de 

que um problema possui apenas um tipo de solução. Tais estratégias de resolução – 

concebidas como uma sequência de ações realizadas de modo consciente e deliberado, 

produto de uma reflexão prévia – segundo Pozo (1998), dependem da disponibilidade de 

15 m 

12 m 

(12 + x) m 

(15 + x) m 
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uma variedade de recursos e técnicas que a compõem, exigindo do solucionador o domínio 

satisfatório dos mesmos. 

Entre algumas estratégias de Resolução de Problemas faz-se possível citar: 

tentativas por meio de ensaio e erro; aplicação da análise meios-fins; divisão do problema 

em subproblemas; decomposição do problema; resolução por meio de problemas análogos, 

etc. Observem, nos quadros a seguir, algumas exemplificações: 

 

Estratégia de Resolução de Problemas – Tentativas por meio de ensaio e erro (SÃO PAULO, 

1998, p. 221) 

Estratégia de Resolução de 
Problemas: 

Descrição da Estratégia: 

Tentativas por meio de ensaio e 
erro. 

O aprendiz deve escolher uma operação 
plausível, executar a operação com os dados 
destacados do enunciado do problema e verificar 
se a meta foi alcançada. Caso não alcance tal 
meta, o processo é recomeçado. 

Exemplo de problema resolvido por ensaio e erro: 

Construir um retângulo de área igual a 50 , sendo o lado maior, o dobro do lado 

menor. 
 

Tentativas 
 

Lado maior do 
retângulo 

Lado menor 
do retângulo 

Área 
encontrada 

Responde ao 
problema? 

1ª 4 2 8 Não 

2ª 6 3 18 Não 

3ª 8 4 32 Não 

4ª 10 5 50 Sim 
 

 

Para a solução do referido problema o solucionador realizou 4 tentativas e, 

conforme verificou a não pertinência das três primeiras, buscou outra possibilidade (4ª 

tentativa) na qual obteve êxito. Deste modo, o erro advindo das três primeiras tentativas 

‘guiou’ o solucionador à resolução. Embora essa seja uma útil estratégia, nem sempre o 

sujeito consegue resolver o problema, deste modo o conhecimento de outras se faz 

necessário. 

Em relação à estratégia análise meios-fins o quadro abaixo denota um exemplo 

relevante: 
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Estratégia de Resolução de Problemas – Análise meios-fins (BIGODE, 2001, p. 41) 

Estratégia de Resolução de 
Problemas: 

Descrição da Estratégia: 

 
Análise meios-fins. 

Segundo Sternberg (2010, p. 392) o solucionador 
analisa o problema com o objetivo de chegar à 
resposta (que está sendo procurada) e tenta, em 
seguida, diminuir a distância entre a posição 
inicial e a meta final no contexto do problema. 

Exemplo de problema resolvido por Análise meios-fins: 

Um velho devia fazer passar de uma para outra margem de um rio: um cachorro, 
uma galinha e um maço de couves. Ele só conseguiu encontrar uma embarcação que 
comportava ele próprio e um dos seus pertences. O velho logo percebeu que não 
podia deixar sozinhos, numa das margens do rio, o cachorro e a galinha. Nem a 
galinha e o maço de couves. Como poderia o velho atravessar pelo rio os seus 
pertences com segurança? 

 ‘Ponto de Partida’ 
(margem inicial do rio) 

Caminho a ser percorrido 
no rio por meio do barco 

‘Ponto de Chegada’ 
(outra margem do rio) 

 
H, G, Co, Ca 

  

Co, Ca 

H + G 
 

H 
 

 
G 

Co 

H + Ca 
 

H + G 
 

 
Ca 

 
G 
 

H + Co 
 

H 

 
Ca + Co 

 
 

 H + G Ca + Co + G + H 
 

 

Ao resolver o referido problema o solucionador buscou, através dos meios 

aplicados (ir e vir do homem com seus pertences da forma mais conveniente), atingir a meta 

do problema, ou seja, passar para a outra margem do rio seus pertences intactos. Por meio 

das várias idas e vindas do barco o solucionador foi diminuindo a distância entre a situação 

inicial até a situação final (solução do problema). 

Acerca da estratégia por analogia, o quadro abaixo apresenta um oportuno 

exemplo: 
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Estratégia de Resolução de Problemas – Analogia (SMOLE & DINIZ, 2001, p. 104)* 

Estratégia de Resolução de 
Problemas: 

Descrição da Estratégia: 

Resolução por meio de problemas 
análogos (Analogia). 

Valendo-se da analogia, o estudante transfere o 
conhecimento (declarativo e de procedimento) 
utilizado no ‘primeiro’ problema de modo a 
permitir-lhe a solução do ‘segundo’. Entende-se 
por analogia o processo cognitivo de inferência 
ou de argumentação lógica na qual é feita a 
transferência da informação ou significado de 
um caso particular (fonte) para outro caso 
particular (alvo). (STERNBERG, 2010) 

Exemplo de problema resolvido por analogia: 

Problema 1*: Cada vez que uma das cabeças de um Cérbero (cão de três cabeças 
da mitologia grega) está doendo, ele tem que tomar quatro comprimidos. Hoje as 
suas três cabeças tiveram dor. Mas o frasco de remédio já estava no fim e ficou 
faltando comprimidos para uma cabeça. Quantos comprimidos havia no frasco? 

Resolução: 

 
Problema 2: Fernando, Eduardo e Felipe resolveram comprar figurinhas. Sabe-se 

que os três normalmente contribuem com R$ 4,00 cada para a compra das figurinhas. 
No entanto, justo neste dia Felipe não estava com a quantia correta para efetuar a 
compra. Quantos reais Felipe dispunha neste dia? 

Resolução: 

 
  

 

Tendo em vista as estratégias exemplificadas nos quadros anteriores, notamos que 

a Resolução de Problemas representa um tipo de aprendizagem complexa, exigindo do 

indivíduo que aprende um arsenal de conceitos e procedimentos que nem sempre são 

gerais, ou seja, cada problema contém inúmeras particularidades na qual o sujeito necessita 

de certa “perícia” à resolução, o que demanda um significativo esforço cognitivo. 

                                        Fernando +  Eduardo  + Felipe = 

         R$ 4,00   +   R$ 4,00  + R$ 3,00  ou 

         R$ 4,00   +   R$ 4,00  + R$ 2,00  ou 

         R$ 4,00   +   R$ 4,00  + R$ 1,00  ou 

   R$ 4,00   +   R$ 4,00  + R$ 0,00 

Resposta: Felipe poderia ter R$ 3,00, R$ 2,00, R$ 1,00 ou não ter dinheiro 

algum. 

    

 

  1ª cabeça  + 2ª cabeça + 3ª cabeça = 

           4       +       4        +       3       ou 

           4       +       4        +       2       ou 

           4       +       4        +       1       ou 

4       +       4        +       0 

Resposta: No frasco poderia haver 8, 9, 10 ou 11 comprimidos. 
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Neste sentido, segundo Pozo (1998) aconselha-se que os docentes utilizem nas 

aulas de Matemática alguns critérios que os permitam transformar as atividades em 

problemas, fugindo da exploração excessiva dos chamados exercícios. No entanto, vale 

ressaltar que a utilização de exercícios também se faz necessária nas aulas de Matemática, já 

que a resolução de problemas depende do domínio de várias técnicas. Dentre alguns dos 

referidos critérios, citemos: 

 

 Trabalhar questões abertas que aceitem vários caminhos para a resolução, rompendo 

a ideia de que os problemas podem ser resolvidos apenas de uma maneira. 

 Propor diferentes contextos para a exploração de problemas semelhantes, de modo 

com que os aprendizes os resolvam em momentos curriculares diferentes. 

 Buscar aproximar os problemas trabalhados em sala de aula com as situações do dia 

a dia dos alunos, tornando as situações problemas significativa. 

 Incentivar o aluno à tomada de decisão, convidando-o a pensar sobre os passos 

dados que possibilitou a resolução dos problemas. 

 Monitorar os alunos durante a resolução dos problemas, disponibilizando as 

informações necessárias, sendo ‘claro’ (objetivo) quanto à explicação das estratégias usadas, 

sem fornecer, no entanto, respostas prontas e sinalizar para os possíveis erros de forma 

construtiva. 

 Utilizar-se de técnicas para que o aluno compreenda melhor o problema, tais como: 

expressar o problema em outras palavras; explicar em voz alta o entendimento do 

problema; apontar qual a meta a ser atingida; separar os dados conforme sua relevância; 

procurar problemas análogos, entre outras. 

  

Em suma, entendemos a Resolução de Problemas enquanto uma perspectiva 

metodológica no qual o professor deve desenvolver um novo entendimento do que é 

ensinar e aprender Matemática. Ao assumir uma postura investigativa no dia a dia da sala de 

aula, a Resolução de Problemas deixará de ser trabalhada apenas ao final das listas de 

exercícios de um determinado conteúdo. Smole e Diniz (2001, p. 89) argumentam sobre esta 

‘nova’ postura do professor de Matemática: 
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(...) a Resolução de Problemas corresponde a um modo de organizar o 
ensino o qual envolve mais que aspectos puramente metodológicos, 
incluindo uma postura ao que é ensinar e, consequentemente, do que 
significa aprender. Daí a escolha dos termos “perspectiva”, cujo significado 
“uma certa forma de ver” ou “um certo ponto de vista” corresponde a 
ampliar a conceitualização de Resolução de Problemas como simples 
metodologia ou conjunto de orientações didáticas.  

 

Por fim, a partir das orientações didático-metodológicas apresentadas espera-se 

poder ter contribuído com a reflexão do professor para um ‘novo’ pensar acerca do processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática. Este ‘novo’ pensar remetendo a uma postura 

investigativa por parte do docente, propondo ao aluno situações problemas relevantes e 

interessantes do ponto de vista social e também cognitivo que corroborarão a constituição 

de sua criticidade e autonomia. Acreditamos que deste modo a disciplina de Matemática 

terá sido ‘realizada’ de forma democrática. 

 

4.7.4 Discussão Geral dos Conteúdos Abordados 

 

4.7.4.1 Conteúdos – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

  

Os conteúdos matemáticos abordados, por meio de situações de ensino planejadas 

pelo professor, visam possibilitar a progressiva construção do pensamento matemático pelo 

aluno. Progressiva construção no sentido do acompanhamento ao nível de desenvolvimento 

intelectual do sujeito, no qual o docente deve propor atividades possíveis de serem 

apreendidas pelo estudante naquele momento de sua escolaridade. Por se tratar dos anos 

iniciais deve-se atentar ao fato dos alunos, ainda, não conseguirem realizar operações 

mentais puramente no plano hipotético-dedutivo no qual a linguagem representa a principal 

ferramenta. É fato que a linguagem torna-se indispensável a todo o processo de 

escolarização, no entanto, os alunos desta faixa etária necessitam de materiais concretos 

que sirvam de apoio ao seu pensamento; pensamento esse advindo da solução de situações 

problemas significativas, ou seja, atreladas aos aspectos diários (cotidianos13) dos 

aprendizes. 

                                                 
13

 No intuito de ‘extinguir’ uma possível incompreensão, salienta-se novamente o papel do cotidiano enquanto o 

ponto de ‘partida’ da prática docente, sendo o ponto de ‘chegada’ a apropriação do conhecimento matemático 

formal pelo aluno. 
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Durante os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental faz-se necessária uma 

abordagem integrada dos conteúdos constituintes dos cinco Blocos de Conteúdos – 

Números, Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação – 

esboçados nos quadros da proposta curricular apresentada. Deste modo, a separação em 

Blocos não implica a abordagem estanque de tais conteúdos, sendo imprescindível o 

professor possibilitar ao aluno 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 

utilizados 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” 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 aluno 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. 

A construção da noção de número se dá por meio de atividades em que o aluno 

tenha a necessidade de quantificar diferentes objetos através de diferentes contagens (1 em 

1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, etc.) e também de ordená-los. Além do aspecto 

cardinal (quantificador) e ordinal, as situações de ensino devem salientar a utilização do 

número enquanto código, revelando a sua importância e função social. Durante as 

contagens os estudantes devem ser levados a comparar diferentes coleções observando as 

relações “mais que”, “menos que” e “igual”. Além da comparação entre as quantidades das 

coleções que colaboram à constituição do cálculo, faz-se importante a comparação entre 
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diversos números de modo a possibilitar a compreensão da característica posicional14 do 

Sistema de Numeração Decimal. Um interessante recurso a ser utilizado é o Quadro 

Numérico que auxiliará o estudante a observar as regularidades do Sistema de Numeração 

Decimal. Observe, abaixo, um possível Quadro Numérico a ser abordado em sala de aula. 

 

Quadro Numérico (1 ao 50) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

Uma das regularidades, a partir do quadro, refere-se ao acréscimo constante de 10 

unidades de uma linha a outra quando considerada a mesma coluna, ou seja, o número 11 

que está na intersecção da 1ª coluna com a 2ª linha resulta do acréscimo de 10 unidades em 

relação ao número 1 que está localizado na mesma coluna (1ª) só que na 1ª linha. Por meio 

de outros quadros numéricos, o professor poderá explorar a ordem crescente (ascendente) 

e decrescente (descendente) dos números, bem como a identificação da mesma 

regularidade entre números pares ou ímpares sequenciais. 

Outra possibilidade de regularidade advém da contagem de 2 em 2 no qual o 

estudante poderá compreender que os números resultantes destas contagens, quando 

ordenados, possuirão sempre como último algarismo o 0, 2, 4, 6 e 8. Através da composição 

e decomposição da escrita numérica os alunos poderão realizar vários cálculos envolvendo 

as operações aritméticas. Por exemplo, para a decomposição do número 53 serão possíveis 

alguns caminhos, tais como os denotados no quadro abaixo: 

 

Possibilidades de Decomposição do número 53 

53 = 50 + 3  OU  5 x 10 + 3  OU  10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 3 

 

Além da interdependência entre os conteúdos pertencentes ao ‘Número’ e às 

‘Operações’, faz-se possível a integração de tais ‘Blocos’ com o referente às ‘Grandezas e 

                                                 
14

 O Sistema de Numeração Decimal indo-arábico possui como característica ‘ser’ posicional, ou seja, o valor 

quantitativo do algarismo depende de sua posição qualitativa. Por exemplo, o algarismo 2 no número 12 equivale 

a 2 unidades; já o mesmo algarismo no número 21 equivale a 20 unidades ou 2 dezenas. 
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Medidas’, seja na organização do tempo por meio do estudo diário do calendário ou na 

medição de objetos presentes na sala de aula (e na escola) através de unidades não 

convencionais utilizadas pelos alunos. Para medir a carteira utilizando a palma da mão o 

estudante deverá contar quantas ‘palmas’ (de 1 em 1) couberam e, em seguida, calcular o 

total. A proposição de situações problemas nas quais o aluno, inicialmente, vale-se de 

unidades não convencionais deve ser concebida como uma ‘preparação’ à abordagem das 

unidades padrões referentes às medidas de comprimento, massa e capacidade (metro, 

grama, litro). Neste sentido, o estudante deve ser levado a compreender a necessidade de 

utilização de uma unidade padrão que possibilite a comunicação ‘comum’, assim como 

ocorreu na história da construção de tais conteúdos matemáticos. 

A relação entre os números Racionais15 na forma decimal e os sistemas de medidas 

(metro, grama, litro) e seus submúltiplos faz-se possível mediante situações problemas 

envolvendo questões do cotidiano que explorem, por exemplo, as embalagens de diversos 

produtos. Observa-se também a relação advinda da proposição de situações problemas 

envolvendo o sistema monetário brasileiro, sendo o mesmo constituído por números 

racionais representados na forma decimal. Outros conteúdos pertencentes a este Bloco – 

Grandezas e Medidas – tais como o Perímetro e à Área de uma superfície plana mantém 

relação com a contagem e também com as operações, sendo uma interessante 

oportunidade à integração. Sem esquecer, obviamente, do trabalho paralelo e possível entre 

tais conteúdos e as figuras geométricas planas. 

Para o cálculo do Perímetro e da Área a Malha Quadriculada mostra-se um 

interessante recurso didático-metodológico. Entretanto, o aluno deve ser levado a 

compreender, de modo gradativo, como realizar tais cálculos sem o uso da referida malha. 

Neste sentido, algumas regularidades serão encontradas em relação ao cálculo da Área e do 

Perímetro de algumas figuras planas regulares, tais como do quadrado, do retângulo, do 

triângulo, dentre outras. 

O trabalho com as operações aritméticas básicas (adição, subtração, multiplicação 

e divisão) deve ‘seguir’ a mesma lógica adotada em relação aos sistemas de medidas, ou 

seja, inicialmente deve ser dada ênfase às estratégias pessoais utilizadas pelos alunos à 

solução de situações problemas envolvendo os diferentes significados das operações. A 

                                                 
15

 Entende-se por racional o número que pode ser escrito através da forma (fracionária) , em que a e b 

pertencem aos conjuntos dos números Inteiros (Z), sendo b 0. 
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abordagem do algoritmo convencional deve ocorrer após uma grande variedade de 

situações problemas em que o estudante já tenha utilizado diferentes estratégias ao cálculo, 

seja por composição e decomposição numérica, contagens de diferentes maneiras, cálculo 

mental, etc. Entretanto, antes da abordagem do algoritmo convencional ‘curto’, faz-se 

importante o estudo dos algoritmos ‘longos’, ou seja, àqueles que auxiliam os alunos a 

compreenderem os reagrupamentos feitos que possibilitem a obtenção da resposta. Um 

exemplo de algoritmo ‘longo’ é denotado abaixo, ao lado de um algoritmo convencional 

‘curto’. 

 
Algoritmo da Adição ‘Longo’ e ‘Curto’ 

25   

+     15   

20 + 5 

+   

10 + 5 

30 + 10 

 40  

Algoritmo ‘Longo’ 

 125 

+115 

  40 

Algoritmo ‘Curto’ 

 

Os diferentes significados das operações referem-se às ideias relacionadas à adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Tais operações – conforme a teoria de Gérard Vergnaud16 

– podem ser separadas em duas estruturas (campos): as aditivas e as multiplicativas. As 

estruturas aditivas – envolvendo as operações de adição e subtração – referem-se às ideias 

de composição entre duas coleções (junção), transformação (acréscimo ou retirada) e 

comparação. Já as estruturas multiplicativas – valendo-se das operações de multiplicação e 

divisão – referem-se às ideias de combinatória, configuração retangular, comparação 

multiplicativa, divisão (razão) e proporcionalidade (comparação entre razões). No intuito de 

auxiliar à ‘visualização’ de tais ideias, o quadro abaixo denotará alguns exemplos de 

situações problemas envolvendo as estruturas multiplicativas e seus diferentes significados: 

 

                                                 
16

 Gérard Vergnaud, diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) da França, 

‘discípulo’ de Piaget, amplia e redireciona, em sua teoria, o foco piagetiano das operações lógicas gerais, das 

estruturas gerais do pensamento, para o estudo do funcionamento cognitivo do "sujeito-em-situação". 
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Situações problemas de estrutura multiplicativa 

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES PROBLEMAS DE ESTRUTURA MULTIPLICATIVA 

Combinatória 
Eduarda possui 3 saias e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes 

Eduarda pode combinar essas peças? 

Configuração 
Retangular 

João foi ao supermercado e comprou uma bandeja de iogurte. A 
bandeja possui 4 partes e em cada parte há 3 iogurtes. Qual é o total 
de iogurtes que há nesta bandeja? 

Comparação 
Multiplicativa 

Pedro têm 48 reais e seu primo João tem a metade desta quantia. 
Quantos reais têm João? 

Divisão/Razão 
O clube de futebol distribuiu 24 camisetas novas aos seus 

jogadores. Se o clube pagou R$ 600,00 pelas camisetas, quanto 
custou cada uma? 

Proporcionalidade 
Sabe-se que 4 maçãs custam R$ 2,50. Quanto Lucas pagará por 16 

maçãs? 

 

Mediante os variados significados das operações salienta-se, novamente, a 

importância de o professor propor diferentes situações problemas que abordem tais ideias, 

sendo necessários vários anos de estudo à construção das estruturas aditivas e 

multiplicativas. Além destes diferentes significados, as situações problemas devem envolver 

números ‘elevados’ (unidades, dezenas e centenas de milhar) pertencentes a diferentes 

conjuntos numéricos17 e a posição18 da incógnita precisa ser variada. 

Ainda em relação à integração entre ‘Números’ e ‘Operações’, faz-se interessante o 

estudo envolvendo os números Racionais e a porcentagem, chamando a atenção ao fato de 

que toda porcentagem pode ser expressa na forma fracionária (uma parte de cem “ ”) ou 

decimal (uma divisão por 100). Neste contexto, as multiplicações e as divisões por 10, 100, 

1000 fazem-se pertinentes, colaborando na identificação de regularidades encontradas nos 

resultados obtidos. 

Uma atividade a ser realizada acerca das divisões por 10 e seus múltiplos faz-se 

possível mediante o uso da calculadora. Após solicitar ao aluno que registre um determinado 

número no visor – por exemplo 2000 – o professor pede que tal número seja dividido por 10 

                                                 
17

 No caso dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os conjuntos numéricos a serem abordados serão os 

Números Naturais (N) e Racionais (Z). 
18

 Uma situação problema tem seu nível de dificuldade alterado mediante a posição ocupada pela incógnita. Por 

exemplo, consideremos o seguinte problema de estrutura aditiva de composição: “Eduardo foi à feira e comprou 

15 laranjas e 12 bananas. Ao todo, Eduardo comprou quantas frutas?”. Mudando-se a posição da incógnita, o 

nível de dificuldade do referido problema aumentará. Observe uma possível mudança: “Eduardo foi à feira e 

comprou 15 laranjas e certa quantidade de bananas. Sabe-se que o total de frutas compradas foi 27. Quantas 

bananas Eduardo comprou?”. 
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três vezes consecutivamente, ou seja, o resultado da primeira divisão (2000÷10) que é 200 

seria dividido novamente por 10, e assim, sucessivamente. 

O estudo das frações também se mostra relevante de modo a ampliar os vários 

significados do número Racional, tais como parte-todo, razão e quociente. Durante o estudo 

das porcentagens indica-se a abordagem conjunta de gráficos e tabelas que denotam valores 

percentuais acerca de inúmeros dados pesquisados e organizados estatisticamente. 

As atividades investigativas e exploratórias em que os alunos irão realizar pesquisas 

acerca dos mais variados assuntos mostram-se importantes contextos à abordagem dos 

conteúdos pertencentes ao ‘Tratamento da Informação’. Entretanto, no início, os estudantes 

precisarão de momentos no qual a organização dos dados coletados ocorrerá de modo 

pessoal, sendo imprescindível a socialização das soluções encontradas pelos mesmos. A 

partir da mediação do docente é que tais informações serão organizadas de modo 

sistemático, seja em tabelas (simples e de dupla entrada) ou em gráficos (de barras, colunas, 

linhas e de setor circular). Para a obtenção da frequência (ocorrência) das variáveis 

investigadas será necessária a contagem, fato esse que indica a relação existente entre os 

conteúdos do ‘Tratamento da Informação’ e os ‘Números’ e as ‘Operações’. Além disso, 

questionamentos feitos pelo professor acerca das variáveis organizadas em tabelas e 

gráficos, tais como: “O que tem mais?; O que tem menos?, etc.” possibilitam o 

desenvolvimento do cálculo. Em suma, garantir ao aluno a capacidade de ler e interpretar as 

informações apresentadas em tabelas e gráficos será importante à compreensão da 

realidade, sendo que tais recursos são utilizados frequentemente pelos diferentes meios de 

comunicação. 

Acerca do ‘Espaço e Forma’, as atividades nos anos iniciais devem permitir ao 

estudante a exploração da posição de diferentes objetos no espaço e dos deslocamentos 

possíveis, inclusive os do próprio corpo. Assim, antes de teorizar o espaço por meio da 

Geometria, o aluno deve construí-lo através de inúmeras explorações e movimentações 

realizados nos variados espaços familiares e cotidianos do estudante. A representação por 

meio do desenho e a descrição oral dos inúmeros trajetos realizados pelo discente são 

importantes à constituição de inúmeras noções topológicas, tais como: vizinhança, 

separação, ordem, envolvimento, circunscrição, continuidade, para frente/para trás, 

esquerda/direita, abaixo/acima, etc. Tais noções serão imprescindíveis à construção e 

entendimento das figuras geométricas planas e espaciais. Novamente a Malha Quadriculada 
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mostra-se um interessante recurso à leitura de Mapas e Guias de Ruas já que, por meio da 

mesma, os alunos poderão refletir sobre a necessidade do estabelecimento dos pontos de 

referência. 

Atividades de exploração e manipulação envolvendo os sólidos geométricos 

possibilitando a observação das semelhanças e diferenças entre os poliedros e os corpos 

redondos permitem a construção das propriedades que caracterizam tais formas espaciais. A 

planificação, neste contexto, torna-se importante à compreensão da relação entre as figuras 

geométricas planas e as espaciais. Além disso, o docente deve chamar a atenção ao fato de 

que na natureza e nas construções realizadas pelo homem existem vários ‘exemplares’ de 

tais figuras, seja de modo ‘aproximado’ ou ‘exato’. 

Em suma, embora se faça possível o estabelecimento de inúmeros outras relações 

envolvendo os conteúdos dos diversos Blocos de Conteúdos, acredita-se que o exposto 

possibilita um olhar integrador entre os mesmos. Para finalizar, a importância desta 

abordagem ‘integradora’ deve-se a dois motivos. O primeiro refere-se à necessidade do 

aluno construir o pensamento matemático de modo integrado que lhe possibilite o pensar 

sobre as situações problemas nos mais variados contextos e que envolvam variados 

conteúdos matemáticos. Em segundo, a probabilidade do docente não conseguir ‘dar conta’ 

dos conteúdos a serem ensinados em cada ano letivo aumentará caso opte pela abordagem 

estanque dos mesmos. 

 

4.7.4.2 Conteúdos – 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
  

Os conteúdos curriculares de Matemática sugeridos aos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º) foram organizados em cinco Blocos de Conteúdos – Números e 

Operações, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação – que, 

ao serem trabalhados de forma articulada (integrada) buscam oportunizar aos aprendizes a 

apropriação de conceitos, procedimentos e atitudes necessários à Resolução de Problemas 

matemáticos de modo a promover o desenvolvimento do pensamento matemático. 

Nesta etapa da escolaridade o professor deve atentar ao fato de que o estudante 

ainda não se 'desprendeu' completamente do apoio ao concreto à verificação de suas 

hipóteses visando à solução das situações problemas matemáticas abordadas. É esperado 

que, em comparação aos anos iniciais, os alunos já consigam realizar algumas abstrações a 
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partir de outras abstrações, sendo possível, por exemplo, o tratamento dos assuntos 

relacionados ao pensamento algébrico. Deste modo, cabe ao professor identificar lacunas 

advindas dos anos iniciais de modo a auxiliar o aluno neste progressivo desprendimento do 

real, permitindo-lhe o desenvolvimento do pensamento hipotético-dedutivo. 

Os conceitos relacionados a ‘Números e Operações’ manifestam-se através das 

noções de contagem, medidas e da categorização dos conjuntos dos números Naturais (N), 

Inteiros (Z), Racionais (Q) e Reais (R). Por meio da exploração de situações problemas 

significativas será possível a ampliação de conceitos relacionados às operações 

fundamentais, tais como, soma, subtração, multiplicação e divisão. Tal ampliação se dá a 

partir das séries iniciais do Ensino Fundamental por meio do trabalho com potências e raízes. 

Em continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos iniciais, por meio de atividades 

que desenvolvam o cálculo numérico, seja ele convencional ou não, o docente poderá 

desenvolver em seus alunos o cálculo mental e aproximativo! 

Ao trabalhar o campo numérico dos inteiros a partir do 7° ano, o docente deverá 

conferir um tratamento atento e diferenciado, considerando as dificuldades 

tradicionalmente apresentadas nas aprendizagens de tal assunto, como, por exemplo, o 

entendimento da disposição dos números inteiros na reta numérica. Visando auxiliar o 

professor no enfrentamento da referida dificuldade, a seguir é apresentada uma situação 

problema que permite, de modo contextualizado, a representação dos números inteiros na 

reta numérica visando, no aprendiz, o desenvolvimento de habilidades como comparação e 

operação entre tais números: 

Situação problema: Números Inteiros (CAMPOS, 2001, p. 20) 

“Escada e degraus” 
Toninho estava subindo uma escada e de repente parou no degrau do meio e fez 

uma brincadeira: subiu 7 degraus, desceu 9, voltou a subir 6 e depois mais 11 para 
chegar no último degrau. Vamos explorar este texto para descobrir quantos degraus 
têm esta escada. 

  
A) Explique o que significa “Toninho parou no degrau do meio”. 
B) Em relação a qual degrau Toninho subiu 7 degraus? 
C) Faça uma estimativa para descobrir o número de degraus da escada. 
D) Tende resolver o problema. Você acha que há informações suficientes para 

chegar à solução? 
 

1- Se você acha que não, explique o que falta. 
2- Se você acha que sim, qual foi o resultado encontrado? 
Explique como você chegou a esse resultado. 
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Por meio do referido quadro, faz-se possível perceber que o conjunto dos Números 

Inteiros é de fácil contextualização considerando as inúmeras aplicações no dia a dia dos 

alunos. Situações envolvendo o cálculo de saldos positivo e negativo, ‘medição’ de 

temperaturas, ganhar ou perder, são algumas das possibilidades a serem utilizadas em sala 

de aula. 

A cada introdução a um 'novo' conjunto numérico, o docente deve 'deixar' claro ao 

estudante que o 'novo' conjunto numérico abordado representa uma ampliação (superação) 

em relação ao anterior devido a insuficiência desse à Resolução de Problemas surgidos. Por 

exemplo, devida a impossibilidade de calcular a medida da diagonal de um quadrado de lado 

1 cm utilizando apenas o conjunto dos Números Racionais, há a necessidade da 

apresentação (inserção)  do conjunto dos Números Irracionais. 

Por falar em Números Racionais – inicialmente abordados nos anos iniciais – ao 

contrário dos Números Naturais e Inteiros, os mesmos sob a forma fracionária não surgem 

com frequência no cotidiano dos aprendizes. No entanto, o professor pode valer-se de 

situações problemas envolvendo os Números Racionais na forma decimal, já que seu uso se 

faz mais frequente no dia a dia, auxiliando o aluno a estabelecer relações entre estas duas 

formas de representação (fracionária e decimal). 

Além desta questão, durante a abordagem deste ‘novo’ conjunto numérico 

(Racionais) o docente deve atentar-se aos possíveis obstáculos epistemológicos advindos da 

confusão entre os Números Naturais e os Números Racionais na forma fracionária 

envolvendo as operações aritméticas, tais como: 

A) A adição (e subtração) envolvendo os Números Racionais, na forma fracionária, não 

segue a mesma ‘lógica’ dos Números Naturais, ou seja, não é correto somar linearmente os 

numeradores e, em seguida, os denominadores. Exemplificando, parte dos alunos comete o 

seguinte erro: . Um dos motivos de tal confusão deve-se a não compreensão, pelo 

estudante, de que a fração, embora composta por dois (ou mais) algarismos representa um 

único número. 

B) A multiplicação envolvendo duas (ou mais) frações nem sempre resulta em um 

número maior que os dois fatores da operação, fato não observado na multiplicação 

envolvendo os Números Naturais já que se obtém como resultado um número maior ou 
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igual caso um dos fatores seja 1. Por exemplo, na multiplicação  .  =  observa-se que  <  e 

 <   

C) No caso da divisão, o estudante deverá compreender que nem sempre o resultado 

(quociente) será um número menor (ou igual) ao dividendo. Por exemplo: . 

D) Um mesmo número pode ser representado por diferentes frações equivalentes, 

como, por exemplo, 2 =  =  =  = ... 

Outro ponto a ser destacado envolvendo os Números Racionais – na forma 

fracionária – refere-se ao fato do docente, na maioria das vezes, abordar apenas a ideia 

Parte-Todo, não se atentando aos outros significados (Quociente e Proporção) que são 

fundamentais ao desenvolvimento da flexibilidade do pensamento numérico dos aprendizes. 

A respeito destes três significados, faz-se interessante a análise das seguintes situações 

apresentadas abaixo: Situação envolvendo o significado Parte-Todo19 

1 - Justificando a resposta, representar a 
unidade se: 

1.1 - A figura 1 for  da unidade. 

 
Figura 1 

 
  
     

                              

 
 
      

                              

 
 

1.2 - A figura 2 for  da unidade. 

 
 
Figura 2 

  
  
    

                              

 
 
      

                              

 

 

                                                 
19

 Fonte: < http://projectos.ese.ips.pt/pfcm/wp-content/uploads/2010/02/Racionais-Parte-todo-todo-parte-

1.ºciclo2010-2011.pdf >. Acesso em 20 mar. 2011. 
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Situação envolvendo o significado Quociente20 

2 - Em um dia da semana João e seus dois melhores amigos costumam almoçar juntos. 
Desta vez, o almoço é na casa do João. A mãe, como sabe que ele gosta muito de pizza, 
decidiu fazer três pizzas: uma para cada um. Quando se preparavam para começar a comer, 
a campainha tocou: era a Ana, prima do João, que ainda não tinha almoçado. Resolveram de 
imediato, partilhar as três pizzas para os quatro de modo a que todos comessem o mesmo.  

 Como poderão ser divididas as pizzas? 

 Que porção coube a cada um? 

 O que se poderá dizer sobre os vários modos de dividir as pizzas? 

Situação envolvendo o significado Proporcionalidade (CAMPOS, 2001, p. 15) 

3 - Você já deve ter visto muitos espertalhões nas ruas enganando alguém com “o jogo da 
bolinha” escondida em uma das 3 tampinhas. Tampinha pra cá, tampinha pra lá. Em que 
tampinha a bolinha está? Um parceiro faz o maior escândalo e acaba acertando. É golpe 
certeiro, alguém acredita, confia na sorte e aí é tarde demais! É o país da esperteza, de norte 
a sul, da autoridade ao Zé do Povo. Todo mundo quer levar vantagem! 
Mas não é para falarmos disso que estamos aqui. Temos outros motivos. 

a- Se fosse um jogo honesto, daria para ganhar de vez em quando. Se eu posso escolher 
uma das três tampinhas, qual a minha chance de acertar? 

b- Qual a chance do “dono da banca” ganhar encima do meu erro? 

 

Visando uma articulação (integração) entre os Blocos de Conteúdos, salientamos 

ser plausível e necessário estabelecer relação entre “Números e Operações” e “Álgebra”. 

Isso se deve à relevância dos mesmos no que concerne às representações simbólicas 

amplamente exploradas na construção dos saberes matemáticos, a priori na representação 

de ideias relacionadas ao dia a dia do aprendiz e, num segundo momento, como forma de 

ampliação da linguagem simbólica, na generalização de padrões e regularidades. 

O pensamento algébrico – inicialmente abordado nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental sob a designação de pensamento pré-algébrico – configura-se nesta etapa da 

escolaridade por meio de duas, dentre outras, vertentes (ideias). A primeira por meio da 

linguagem específica que permite generalizações de determinados padrões e regularidades, 

constituindo um dos conhecimentos prévios ao ensino e aprendizagem das funções. A 

segunda configura-se na representação de valores desconhecidos, ou seja, na utilização das 

incógnitas. 

Como ponto de partida ao ensino e aprendizagem do pensamento algébrico faz-se 

interessante o resgate das noções pré--algébricas abordadas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Para tanto, devem ser utilizadas atividades que explorem padrões e 

                                                 
20

 Fonte: < http://projectos.ese.ips.pt/pfcm/wp-content/uploads/2010/02/Racionais-O-almoço-do-

João2010_2011.pdf >. Acesso em 20 mar. 2011. 
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regularidades, cabendo ao professor estabelecer pontes entre os diversos momentos da 

trajetória curricular vivenciados pelos aprendizes. 

 A articulação entre o pensamento pré-algébrico e algébrico torna-se possível em 

sequências didáticas que privilegiem algumas atividades, tais como, sequências numéricas e 

geométricas, cálculo mental, multiplicação de números por múltiplos de 10, mosaicos, 

dentre outras. As mesmas propiciarão, assim, uma constante retomada das ideias 

fundamentais ao desenvolvimento do pensamento algébrico. Vejamos um exemplo de 

atividade que permite tal articulação: 

 

Atividade visando a articulação dos pensamentos pré-algébrico e algébrico (CAMPOS, 
2001, p. 20) 

“Quanto quadradinho!!!” 

 Na sucessão de figuras abaixo existe um padrão. Descubra qual é: 
 

 

                                     Fig .1                   Fig. 2                                   Fig 3. 
 

 Nessa sequência como seria a 10ª figura? Por quê? E a 127ª? 

 Quantos quadradinhos escuros devem ter a figura que ocupa a 57 ª posição nessa 
sequência? 

 Que registro você usaria para indicar a quantidade de quadrinhos escuros de uma 
figura que ocupasse a pª (p-ésima) posição? E para a quantidade de quadrinhos no 
total? E para os brancos? 

 Nessa sucessão de figuras existe alguma que tenha 1.293 quadradinhos no total? 
Justifique sua resposta.  

 Como você resolveria o seguinte problema: 
 

Uma figura da sucessão acima tem 362 quadradinhos. Que posição 
ela ocupa na sequência? Quantos quadradinhos escuros ela tem? 

 

 Compare sua resolução com a de seus colegas, observando semelhanças e diferenças 
nos procedimentos utilizados. 

 

Neste sentido, torna-se importante o professor partir de situações nas quais os 

alunos terão de observar padrões e regularidades possíveis de serem detectados desde o 

trabalho com múltiplos e divisores até a generalização das regularidades expressos nas 

‘fórmulas’. 
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Ao propor a construção da coleção dos sólidos geométricos, os docentes devem 

problematizá-la a partir das planificações, promovendo aos aprendizes a capacidade de 

reconhecimento das propriedades e regularidades das figuras geométricas (planas e 

espaciais). Neste contexto, a Relação de Euler – por exemplo – ilustra satisfatoriamente a 

articulação possível entre a “Álgebra”, “Geometria”, “Grandezas e Medidas” e “Números e 

Operações”. 

Visando a ocorrência de uma aprendizagem significativa de tal relação (Euler) o 

docente pode elaborar uma sequência didática que permita a construção gradativa dos 

conceitos/procedimentos inerentes a mesma. Para tanto, inicialmente devem ser 

investigados os conhecimentos prévios dos alunos que permita definir até que ponto os 

mesmos se apropriaram dos conceitos geométricos trabalhados nos anos iniciais, sendo que, 

em alguns casos será necessário a ‘recuperação’ de possíveis lacunas conceituais. Em 

seguida, devem ser propostas atividades sequenciais que trabalhem a planificação e a 

construção dos sólidos, a construção de tabelas contendo o número de faces, vértices e 

arestas para a percepção (compreensão) de regularidades até à formalização da Relação de 

Euler expressa por V – A + F = 2. 

Por meio da articulação (integração) dos Blocos de Conteúdos, o professor tem a 

oportunidade de apresentar aos aprendizes uma Matemática diferenciada, na qual a 

fragmentação e o trabalho estanque dos conteúdos perde espaço, criando uma atmosfera 

de significados, propicio à promoção da aprendizagem significativa. 

Outra articulação faz-se possível entre “Números e Operações” e “Tratamento de 

Informação” no que concerne a exploração de problemas de contagem, porcentagens, 

noções de probabilidade, construção e análise de tabelas simples e de dupla entrada e 

gráficos de barras, linhas e setores. Em particular, os problemas de contagem ‘ganham’ 

credibilidade à medida que os docentes estabelecem ‘pontes’ entre os momentos 

curriculares nos quais tais conteúdos são explorados. 

Com a finalidade de ‘aprofundar’/desenvolver o princípio multiplicativo – 

necessário à solução dos problemas de contagem – torna-se interessante observar algumas 

atividades que ilustram parte da trajetória de tais problemas no currículo de Matemática, 

tanto nos anos iniciais como nos anos finais do Ensino Fundamental: 
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Situações problemas envolvendo o princípio multiplicativo (SÃO PAULO, 2010, p. 28) (SÃO 

PAULO, 1998, p. 368) 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 
Seu Isidro, em uma sorveteria, vende 6 sabores de sorvete e 3 tipos de cobertura: 

chocolate, caramelo e morango. De quantos modos diferentes você pode pedir um 
sorvete, na sorveteria de seu Isidro, se escolher só um sabor e uma cobertura? 
Fonte: Ler e Escrever. Guia de Planejamento. V. 2, p. 28, ano 2010.  

Anos Finais do Ensino Fundamental: 
Hélio mora em São Paulo e namora uma garota no Rio de Janeiro. Para visitá-la ele 

pode viajar de ônibus, trem ou avião. De quantas maneiras na viagem São Paulo – Rio 
– São Paulo ele pode escolher os transporte, se: 

a-) Ao voltar, ele necessariamente usar um meio de transporte diferente do 
utilizado na ida? 

b-) Ao voltar, ele usar ou não o mesmo tipo de transporte utilizado na ida? 

 

As situações problemas apresentadas no referido quadro denotam – além da 

continuidade existente (e necessária) entre o ensino e a aprendizagem da Matemática 

nestas duas etapas da escolaridade – outra possibilidade de articulação (integração) entre os 

diferentes Blocos de Conteúdos. Acerca desta continuidade, torna-se imprescindível o olhar 

do professor aos conteúdos já construídos pelos estudantes durante os anos iniciais para, a 

partir destes, propiciar aos alunos o ‘aprofundamento’ do conhecimento matemático 

visando à construção do pensamento hipotético-dedutivo.  

A proporcionalidade, por exemplo, dentre outras ideias fundamentais, mostra-se 

importante para que o professor ‘execute’ uma trajetória curricular sob a lógica em espiral 

corroborando, assim, a tal continuidade. Isso, pois, consagra “elos” entre os conteúdos que 

devem ser retomados constantemente à medida que o docente propõe um ‘novo’ conteúdo 

à luz da proporcionalidade. 

A este respeito, nos anos iniciais, por exemplo, podemos destacar a ideia de 

proporcionalidade em problemas envolvendo: estrutura multiplicativa (comparação entre 

razões); porcentagem; fração; redução e ampliação de figuras a partir de diversas escalas; 

construção de polígonos regulares e poliedros. Quanto aos anos finais, a ideia de 

proporcionalidade é amplamente explorada e ampliada nas seguintes situações: ensino de 

frações; razão envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais; 

semelhança de figuras destacando os triângulos; homotetia; Teorema de Tales, dentre 

outras. 
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Por fim, além das articulações (integrações) entre os diferentes Blocos de 

Conteúdos e da continuidade entre as etapas da escolaridade, cabe ao professor a realização 

de sondagens constantes (avaliações contínuas) acerca do conhecimento matemático que 

está sendo construído pelo aluno. Sem tal conhecimento tornar-se-á difícil à elaboração das 

atividades iniciais a constituírem ‘verdadeiras’ sequências didáticas. Verdadeiras no sentido 

de serem desafiadoras, no qual, por meio da Resolução de Problemas, o aluno compreenda 

a importância em construir o pensamento matemático. 

 

4.7.5 Discussão Geral da Avaliação 
  

A Avaliação Escolar pode ser pensada como uma prática inerente ao movimento 

curricular de um sistema educacional. No entanto, conforme Kessler (2002) a mesma vem 

sendo apontada como uma das faces do fracasso escolar e da não democratização do ensino 

na disciplina de Matemática, contribuindo ao processo de exclusão do conhecimento 

(matemático). 

Para a referida pesquisadora o Currículo, a Pedagogia e a Avaliação guardam 

estreita relação com o habitus do professor de Matemática. Tal habitus é concebido como: 

(...) uma matriz, como um princípio estruturador de práticas e 
representações. (...) compreendo o habitus como um princípio organizador 
de práticas e representações e não como um conjunto de dispositivos 
rígidos (...). Neste sentido, o sujeito pode desenvolver uma pluralidade de 
habitus dependendo das experiências que adquire (BRITO, 2002) e, ainda 
neste sentido, conclui-se que não existem habitus idênticos na medida em 
que, sendo o habitus produto de toda experiência biográfica, não existem 
duas histórias individuais iguais, embora se possa pensar em classes de 
experiências.(KESSLER, 2002 apud BOURDIEU, 1983, p. 5).    

 

Neste sentido, vincular a Avaliação ao habitus do professor de Matemática sinaliza 

para a urgente reflexão quanto à função que a mesma vem cumprindo na sala de aula, no 

que concerne principalmente ao papel de seleção e controle.   

É fato que as “Atividades Avaliativas” aplicadas em sala de aula estão impregnadas 

de juízos de valor, podendo gerar um conjunto de valores e atitudes positivas ou negativas 

por parte de alunos e professores. Assim, alertamos que o emergir dos juízos de valor 

podem se tornar nocivos ao bom andamento das aulas de Matemática, quando os mesmos 

denotam domínio sobre as ações metodológicas do docente. Além disso, as estratégias 

metodológicas do professor devem ser definidas à partida dos resultados advindos das 
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avaliações diagnósticas (sondagens) que permitem definir o desenvolvimento dos 

conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais dos aprendizes e não de suas 

impressões permeadas pelo juízo de valor. 

Os prejuízos causados pela emissão do juízo de valor podem se estender desde o 

empobrecimento de situações de aprendizagem até o desgaste da autoimagem de ambos os 

lados (professores e alunos). 

Com o intuito de minimizar os efeitos negativos da produção dos juízos de valores, 

propomos à luz de pesquisas tais como as de Luckesi (2009), Vasconcellos (1989) e Hadji 

(2001) uma prática avaliativa voltada para a formatividade, transformadora das ações 

pedagógica do professor de Matemática, que busque investigar, intervir e replanejar os 

rumos pedagógicos necessários à produção de saberes discentes e docentes em um 

continuum promissor à democratização das ações pedagógicas em sala de aula. 

Entende-se por Avaliação Formativa, segundo Hadji (2001), uma prática que 

permite ao professor corrigir caminhos a fim de obter melhores resultados em relação ao 

ensino e a aprendizagem: 

 

A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e 
vontade de adaptação, de ajuste. Este é sem dúvida um dos únicos 
indicadores capazes de fazer com que se reconheça de fora uma avaliação 
formativa: o aumento da variabilidade didática. Uma avaliação que não é 
seguida por modificação das práticas do professor tem poucas chances de 
ser formativa! Por outro lado, compreende-se por que se diz 
frequentemente que a avaliação formativa é, antes, contínua (HADJI, 2001, 
p. 21). 

 

Complementando, o referido autor pontua a estreita relação entre a formatividade 

e a “intenção” do professor que avalia, ou seja, qual a leitura e a interpretação das 

informações levantadas no ato de avaliar e, a posteriori, quais as ações traçadas a partir dos 

dados coletados, sinalizando para a reestruturação dos caminhos adotados até então, 

permitindo ao professor realizar ajustes de sua ação oferecendo aos alunos um leque de 

possibilidades para a aprendizagem significativa do conhecimento matemático. 

A formatividade, segundo Hadji (2001), caracteriza-se pela intenção do professor 

que coloca a Avaliação dos alunos, independente das formas como está configurada, a 

serviço de uma relação de ajuda, e pensamos ter esse processo estreito vínculo com as 



 

 
247 

concepções de educação, de construção do conhecimento e de mundo que o docente 

construiu durante toda sua vida pessoal e profissional. 

Apesar de Hadji (2001) salientar que a formatividade foge à instrumentalização, o 

que não nos permiti a definição de um modelo de instrumento que garanta esta modalidade 

de Avaliação, o material “Indagações sobre o currículo: Currículo e Avaliação”, elaborado 

pelo Ministério da Educação (BRASIL,), faz referência aos instrumentos de Avaliação e alguns 

de seus principais aspectos quanto a especificação objetiva do que se pretende avaliar, tais 

quais nos parece pertinentes citar: clareza e objetividade da linguagem adotada, 

contextualização de questões que permita um melhor direcionamento do que se pretende 

avaliar, o conteúdo deve ter significado para o aluno que será avaliado, coerência com os 

objetivos do docente e explorar as habilidades de leitura, escrita e raciocínio. 

Um instrumento que atenda aos aspectos fundamentais mencionados tende à 

promoção de uma Avaliação Formativa, permitindo o acompanhamento de todo o processo 

de aprendizagem do aluno e não, apenas, a medição de seu desempenho. 

Neste contexto, os instrumentos de avaliação (provas com questões dissertativas 

ou objetivas; trabalhos em grupo ou individuais; relatórios; memoriais; portifólios; entre 

outros) quando bem planejados, podem impulsionar a formatividade. Para tanto, fazem-se 

necessários mecanismos de registros para que o professor ‘acompanhe’ os avanços e 

dificuldades dos alunos, podendo ser configurados a partir de anotações diárias dos 

andamentos das aulas, diários dos docentes, planilhas, entre outros. 

Contudo, além do registro, ao professor cabe um olhar interpretativo dos dados 

coletados que o permita traçar novos caminhos pedagógicos através de “tomadas de 

decisão”. 

Luckesi (2009) salienta que a Avaliação deve ter um caráter participativo, no qual o 

docente analisa os resultados em parceria com os alunos: 

 

Por participativo, aqui, não estamos entendendo o espontaneísmo de 
certas condutas auto-avaliativas, mas sim a conduta segundo a qual o 
professor, a partir dos instrumentos adequados de avaliação, discute com 
os alunos o estado de aprendizagem que eles atingiram. O objetivo da 
participação é o professor e alunos chegarem juntos a um entendimento da 
situação de aprendizagem que, por sua vez, está articulado com os 
processos de ensino (LUCKESI, 2009, p. 84). 
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A autoavaliação do docente de Matemática, à medida que o mesmo discute com 

seus alunos os resultados obtidos por meio dos instrumentos de avaliação utilizados, 

permitirá ao professor refletir sobre as práticas adotadas em suas aulas de Matemática, 

possibilitando também o autoajuste da mesma. 

  

4.7.5.1  A Avaliação como Possibilidade de Recuperação Contínua 
 

Quando mencionamos a Avaliação Formativa como meio de reestruturação 

permanente da prática pedagógica, sinalizamos a importância de mudar concepções sobre a 

Avaliação Classificatória21 e excludente muito presente em nossas escolas na 

contemporaneidade.  

Para tanto, vale destacar a importância da efetivação da formatividade no dia a dia 

da sala de aula, de forma constante, onde o professor impulsione suas tomadas de decisão a 

partir das informações levantadas através dos instrumentos e registros de avaliação 

realizados pelo docente diariamente. Assume posição de destaque neste processo os “erros” 

dos alunos, que devem ser encarados como importantes indicadores dos conceitos e 

procedimentos que realmente foram apropriados.   

Segundo Vasconcellos (2001), para que a Avaliação garanta a sua função de auxiliar 

os processos de ensino e aprendizagem a mesma deve ser contínua: 

 

A avaliação que importa é aquela que é feita no processo, quando o 
professor pode estar acompanhando a construção do conhecimento pelo 
educando; avaliar na hora que precisa ser avaliado, para ajudar o aluno a 
construir o seu conhecimento, verificando os vários estágios do 
desenvolvimento dos alunos e não julgando-o apenas num determinado 
momento. Avaliar o processo e não apenas o produto, ou melhor, avaliar o 
produto no processo (VASCONCELLOS, 2001, p. 71, grifos do autor). 

 

Assim, ao avaliarmos os alunos constantemente nas aulas de Matemática, 

garantiremos uma constante tomada de decisão por parte do docente a partir do 

diagnóstico permanente das lacunas conceituais que irão se manifestando no 

desenvolvimento das atividades avaliativas e permanentes das aulas de Matemática, o que 

permitirá ao professor uma constante retomada de conceitos e procedimentos ainda em 

                                                 
21

 A Avaliação Classificatória denotada possui o mesmo significado da esboçada no item anterior, referindo-se a 

um tipo de avaliação que seleciona os alunos em bons (vencedores) e ruins (fracassados), controlando 

(negativamente) as aprendizagens obtidas. 
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defasagem na estrutura cognitiva dos aprendizes, caracterizando assim a recuperação 

contínua. 
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4.8 Língua Portuguesa: introdução 

 

Prof.ª Ms. Rosilene Frederico Rocha Bombini (USC/Bauru) 
Professores e Professoras da Rede Municipal de Ensino de Bauru 

Prof.ª Esp. Meire Cristina Dos Santos Dangió (DPPPE/SME/Bauru) 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Terceiro e Quarto Ciclos do 

Ensino Fundamental/Língua Portuguesa (PCNLP): 

 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o 
domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade 
linguística, são condições de possibilidade de plena participação social. 
Pela linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à 
informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou 
constroem visões de mundo, produzem cultura (BRASIL, 1998, p.19). 

 
Formar alunos capazes de usar adequadamente a língua materna, nas modalidades 

escrita e oral, para que reflitam criticamente acerca do que leem e escrevem são os 

objetivos das aulas de Língua Portuguesa. Saber argumentar, estabelecer relações entre os 

textos lidos e manter uma atitude constantemente crítica diante das informações são 

habilidades fundamentais para os jovens que adquirem o domínio da linguagem, tão exigida 

nos dias atuais. 

Ao longo dos nove anos do ensino fundamental, espera-se que os alunos adquiram 

progressivamente uma competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver 

problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no 

mundo letrado. 

Segundo os PCNs (1998), para que essa expectativa seja realmente concretizada, o 

ensino de Língua Portuguesa deverá organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de 

atingir os seguintes objetivos: 

 
- expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com 
eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir 
textos — tanto orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a seus 
destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 
- utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade 
linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da 
situação comunicativa de que participam; 
- conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português 
falado; 
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- compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 
diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente 
e inferindo as intenções de quem os produz; 
- valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 
criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de 
recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos; 
- utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como 
proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações 
contidas nos textos: identificar aspectos relevantes; organizar notas; 
elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de 
diferentes fontes; fazer resumos, índices, esquemas, etc.; 
- valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 
pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, 
idéias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos 
outros, contrapondo-os quando necessário; 
- usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre 
a língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a 
capacidade de análise crítica; 
- conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de 
valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia.   (BRASIL. 
MEC/SEF, 1998).  

 
 

4.8.1 Os Conteúdos de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e as 

Diferentes Concepções de Linguagem 

 
A linguagem verbal é uma atividade discursiva que  tem como resultado a produção 

de textos orais ou escritos. Esses textos devem ser produzidos para serem compreendidos. A 

produção e a compreensão desses textos se desdobram respectivamente em atividades de 

fala e escrita, leitura e escuta. Ao se afirmar, pois, que a finalidade do ensino de Língua 

Portuguesa é a expansão das possibilidades do uso da linguagem, orienta-se que as 

capacidades a serem desenvolvidas estão relacionadas às quatro habilidades linguísticas 

básicas: falar, escutar, ler e escrever. 

Muito do aprendizado de nossos alunos com a linguagem depende da forma como 

abordamos o uso e a reflexão da língua em sala de aula.  Em linhas gerais, o efeito do ensino 

de língua portuguesa variará  dependendo da maneira como o professor vai conduzir 

político-ideologicamente a sua prática pedagógica; dependerá, também,  da escolha de 

estratégias que vão desde a seleção de conteúdos até a maneira de avaliar. 

Para se falar de ensino / aprendizagem da linguagem é preciso discutir antes qual a 

concepção de linguagem defendida pelo professor, uma vez que essa questão está 

relacionada à forma de atuação do educador.  As principais teorias que conhecemos hoje 
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sobre a língua se devem a uma série de estudos teóricos que surgiram durante o século XX.  

Podemos resumir esses estudos em três macroconcepções que norteiam a linguística 

contemporânea e, consequentemente, o ensino de língua.  No primeiro deles -  Língua como 

expressão do pensamento - a língua é produzida mentalmente de maneira individual, 

intrínseca e sob a organização lógica do raciocínio. As atividades de linguagem são realizadas 

nessa perspectiva independentemente das circunstâncias situacionais, sócio-históricas, 

culturais e políticas em que ocorrem.  No segundo caso - Língua como um instrumento de 

comunicação - oposta à  concepção anterior, a língua é entendida como um conjunto de 

códigos autônomos e externos ao indivíduo, motivados socialmente, que serve 

essencialmente para a troca de informações (comunicação). Todavia, seu funcionamento 

também independe do contexto de realização.  Já a terceira concepção - Língua como 

interação social - compreende a língua como uma atividade social não somente usada para 

comunicar, mas também para realizar ações através da interação social e cognitiva entre os 

falantes.  Esta visão leva em conta as situações de interlocução nas quais a língua se realiza e 

a influência de fatores de ordens diversas na condução das situações (GERALDI, 2006). 

Diante dessa explanação, pergunta-se: de que maneira podemos perceber a 

intervenção dessas três concepções no ensino de língua portuguesa? Até que ponto o modo 

como o/a educador/a concebe a linguagem influenciará na forma de educar?  Conceber a 

língua como mecanismo da expressão do pensamento ou código para comunicação recairá 

no ensino reducionista, também conhecido como formalista. Entretanto, entender a língua 

como prática social será o primeiro passo para estudá-la de uma forma mais explanatória e 

compreendê-la como um processo intersubjetivo, contextualizado, funcional e, portanto, 

sob uma abordagem funcionalista.  

O que se pretende, portanto, é desenvolver a competência comunicativa do aluno, 

ou, “fazer com que ele seja capaz de usar cada vez um maior número de recursos da língua, 

de forma a produzir os efeitos de sentido desejados de forma adequada a cada situação de 

interação comunicativa em que esteja inserido” (TRAVAGLIA, 2004), para alcançar seus 

objetivos. 

Diante disso, os conteúdos de Língua Portuguesa no ensino fundamental devem ser 

selecionados em função do desenvolvimento dessa competência, e ainda segundo os PCNs 

(1998), devem ser organizados em torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita 

e a análise e reflexão sobre a língua. A formação de usuários competentes da língua é o 



 

 
256 

objetivo prioritário do ensino de língua materna, embora não o único.Decorrente dessa 

visão, defende-se a ideia de que a produção / compreensão de discursos não só é o ponto de 

partida como também a finalidade do ensino da língua.  Isso quer dizer que as situações 

didáticas devem ser organizadas em função da análise que se faz dessas habilidades citadas 

acima para um melhor aprendizado da língua. Essa análise permite ao professor diagnosticar 

necessidades, dificuldades e facilidades dos alunos e definir/priorizar aspectos a serem 

abordados/discutidos. Isso favorece uma revisão dos procedimentos e dos recursos 

linguísticos utilizados nas aulas a fim de se obter o resultado esperado. 

A organização dos conteúdos de Língua Portuguesa no enfoque dos dois  eixos 

básicos, ou seja, o uso da língua oral e escrita e a análise e reflexão sobre a língua, traduzidos 

na expressão -  USO REFLEXÃO USO -    pressupõe um tratamento cíclico, porque, de 

forma geral, os mesmos conteúdos apresentam-se durante toda a escolaridade, oscilando o 

grau de aprofundamento e as formas para sistematizá-los (PCNLP, 1998).  No entanto, para 

garantir esse tratamento é preciso dar sequência aos conteúdos segundo alguns critérios 

que possibilitem a continuidade do aprendizado, tais como: a) considerar os conhecimentos 

anteriores dos alunos em relação ao que se pretende ensinar; b) considerar o nível de 

complexidade dos diferentes conteúdos como definidor do grau de autonomia possível aos 

alunos; c) considerar o nível de aprofundamento possível de cada conteúdo, em função das 

possibilidades de compreensão dos alunos. Acredita-se, portanto, que  

 
[...] Atualmente, exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes dos que 
satisfizeram as demandas sociais até há bem pouco tempo e tudo indica 
que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade de atender a essa 
demanda, obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à 
constituição de práticas que possibilitem ao aluno ampliar sua 
competência discursiva na interlocução. 
Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do 
processo de ensino as que decorrem de uma análise de estratos - 
letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases - que, 
descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de 
estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva. Dentro 
desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto (BRASIL, 
1998, p.23). 
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4.8.2 A Perspectiva dos Gêneros Textuais no Ensino/Aprendizagem da 

Língua 

 

Para falarmos sobre gêneros textuais é importante antes saber que, no início, o 

termo assumia um sentido especificamente literário uma vez que identificava os gêneros 

clássicos: lírico, épico e dramático e os gêneros modernos da literatura: romance, novela, 

conto etc. Hoje, pensando em um sentido mais amplo, gêneros textuais são considerados 

tipos de textos empregados nas situações cotidianas de comunicação.  

Nos PCNLP: 
 

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham 
características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à 
qual o texto se articula, tipo de suporte1 comunicativo, extensão, grau de 
literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado (BRASIL, 
1998, p. 22).  

 

Todos os textos que produzimos, orais ou escritos, apresentam um conjunto de 

características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência delas. Essas 

características configuram diferentes tipos ou gêneros textuais que podem ser identificados 

por três aspectos básicos coexistentes: o assunto, a estrutura e o estilo (BAHKTIN, 1997); 

portanto, a escolha do gênero leva em conta um conjunto de parâmetros essenciais, como: 

Quem está falando? Para quem se está falando? Qual é a sua finalidade? Qual é o assunto do 

texto? Dentre os inúmeros gêneros que circulam entre nós, atualmente, podemos destacar o 

bilhete, a notícia, a reportagem jornalística, a canção, a carta, o poema, a receita culinária, o 

curriculum vitae, a bula de remédio, o e-mail, o artigo de opinião, o relatório etc. 

A aprendizagem da Língua Portuguesa, quando realizada pela perspectiva dos 

gêneros, amplia, diversifica e enriquece a capacidade de os alunos produzirem textos orais e 

escritos e aprimorar sua capacidade de recepção (leitura / audição, compreensão e 

interpretação de textos). O ensino de diversos gêneros textuais amplia a competência 

linguística e discursiva dos alunos e aponta inúmeras formas de participação social. O 

conhecimento e o domínio dos diferentes tipos de gêneros textuais preparam o aluno para 

diversas práticas linguísticas, além de ampliar sua capacidade de compreensão da realidade 

e possibilitar–lhe formas concretas de atuação na sociedade. De acordo com os PCNs  
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Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 
temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 
pertencentes a este ou àquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, 
constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino. 

 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de 

textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato 

de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. 

((BRASIL, 1998, p. 23) 

 É preciso, entretanto, estar atento ao desenvolvimento desse trabalho,  pois as 

diversas habilidades linguísticas devem ser trabalhadas nas situações de ensino de forma 

que o aluno conheça e exercite os mais diferentes gêneros textuais em circulação na 

sociedade, como afirmam os PCNs, no texto a seguir:  

 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de 
textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de 
diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É 
preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que 
permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. (p.24) 

 
 

Desse ponto de vista, e pensando nessa abordagem do ensino da língua, o bom texto 

é aquele que é adequado à situação comunicacional para o qual foi produzido.  Diante desse 

quadro, torna-se ainda mais relevante o desenvolvimento de trabalhos baseados na 

diversidade de gêneros nas aulas de Língua Portuguesa.  

 
É necessário saber lidar com os textos nas diversas situações de interação 
social. É essa habilidade de interagir lingüisticamente por meio de textos, 
nas situações de produção e recepção em que circulam socialmente, que 
permite a construção de sentidos desenvolvendo a competência discursiva 
e promovendo o letramento. O nível de letramento é determinado pela 
variedade de gêneros textuais que a criança ou adulto reconhecem (SÃO 
PAULO, 2008, p. 43). 

 

4.8.3 A Língua Portuguesa e o Ensino da Gramática 

 
Para se discutir o ensino de gramática na escola, em primeiro lugar é importante 

retomar a ideia, já trabalhada neste texto, de que toda metodologia  é resultado de uma 

série de opções que o professor faz individualmente ou no contexto escolar. Estas opções 
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configuram aquilo em que o professor acredita e, portanto, são elas que acabam dando 

forma às atividades de ensino/aprendizagem em sala de aula.  

Cabe à escola ensinar a variedade chamada “Português padrão e/ou culto”, tendo 

cuidado para não impor essa variante como modelo único de uso da língua na fala e na 

escrita, mas sim como uma variedade importante em nossa sociedade e que devemos usar 

em dadas circunstâncias as quais devemos indicar aos alunos (TRAVAGLIA, 2007). 

Segundo Travaglia (2007), o termo gramática pode ser usado com mais de um valor, 

por isto, para falar de ensino de gramática, é importante saber o que se entende por 

gramática. Há três concepções básicas e importantes que merecem atenção: a) Gramática é 

o próprio mecanismo da língua presente nas mentes das pessoas e que lhes permite utilizar 

a língua tanto para dizer, quanto para compreender o que é dito. É o que se chama de 

gramática internalizada. É o saber linguístico que um falante adquiriu, tendo em vista suas 

capacidades e o meio em que cresceu; b) gramática descritiva, a qual resulta do trabalho 

dos linguistas ou estudiosos da língua que buscam dizer como é o mecanismo da língua, 

como a língua é constituída e como ela funciona. Focaliza o saber sobre a língua, o que é 

diferente de conhecer a língua e c) gramática normativa: constituída por regras que a 

sociedade estabeleceu para o uso da língua; baseada exclusivamente na variedade da língua 

chamada de “culta e padrão”. Eleita pela sociedade como sendo a melhor forma da língua 

não por critérios linguísticos, mas, sobretudo, por um critério elitista.  

Dessa forma, o conceito de certo e errado foi substituído pelo de “adequado e não 

adequado”. Temos que ensinar a norma culta e padrão aos alunos, explicitando como ela é  

e quando deve ser usada, mas não dizer para o aluno que o outro modo de dizer (que é 

permitido pela língua) nunca pode ser usado. Especialmente nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental aconselha-se diminuir a ênfase sobre o ensino da gramática normativa, o que 

não traz muito significado aos alunos e acaba se tornando uma atividade meramente 

mecânica e repetitiva. 

Como vimos, uma vez que nosso objetivo prioritário é o desenvolvimento da 

competência comunicativa, a gramática, pedagogicamente, será essencialmente o estudo 

das condições linguísticas da significação, o que vai orientar a escolha dos recursos da língua 

em função do efeito de sentido que se quer produzir e de acordo com a situação de 

interação comunicativa. 
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A gramática da língua é o mecanismo linguístico que permite ao usuário da língua 

falar, escrever, ouvir e ler, comunicando-se por meio de textos linguisticamente compostos. 

Sugere-se, como modo de abordar esse mecanismo e desenvolver a competência 

comunicativa dos alunos, que o professor pense em estratégias as quais explorem os quatro 

tipos de atividades de ensino de gramática, quais sejam: a) gramática teórica; b) gramática 

de uso; c) gramática reflexiva; d) gramática normativa. 

 O ensino de gramática é um problema complexo,  envolve múltiplas facetas que o 

professor não pode negligenciar ao preparar as atividades de ensino/aprendizagem para 

trabalhar com seus alunos. É importante, antes de trabalhar exaustivamente apenas um 

único tipo de atividade de gramática, chamar a atenção  para questões básicas envolvidas no 

ensino/aprendizagem da gramática da língua, dentro de uma perspectiva textual-interativa, 

recomendada pelos PCN. 

4.8.4 Organização Curricular 

 

Língua Portuguesa 

1º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ementa 

 
A criança antes de ingressar na escola possui contato com a língua 
materna, sendo esta interação desenvolvida no seio familiar e em 
contato com a comunidade. Na escola, o aluno terá a possibilidade de 
ampliação do seu repertório, bem como de outras formas de comunicar 
e interagir. Assim, objetivo maior do ensino da língua portuguesa é 
desenvolver, nos educandos, as capacidades linguísticas necessárias para 
uma interação autônoma e ativa nas situações de interlocução, leitura e 
produção de textos.  A eleição do texto – e não palavras, frases, classes 
ou funções – como unidade de ensino decorre da constatação de que é 
no texto que o usuário da língua escrita exercita sua capacidade de 
organizar e transmitir ideias, informações e opiniões em situações de 
interação e comunicação.      
A criança do 1º ano deve ter garantido seu direito à educação em 
ambiente próprio e com rotinas adequadas que possibilitam a 
apropriação de conhecimentos, considerando as características de uma 
faixa etária, integrando o cuidar e o educar como princípios básicos nesta 
etapa. 
O 1º ano é uma transição entre a educação infantil e o ensino 
fundamental, onde é necessário assegurar o direito a infância e um 
trabalho pedagógico que envolva experiências em diferentes linguagens 
e suas expressões, buscando uma metodologia que favoreça o 
desenvolvimento social, afetivo e cognitivo dessas crianças. 
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 



 

 
261 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 
educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui 
à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos 
o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania, direito inalienável de todos. 
 

 
 
 
 
 

Objetivo geral 
do componente 

curricular 

 
Integrar os alunos como leitores, compartilhando diferentes práticas de 
leitura e escrita. 
Desenvolver nos educandos a capacidade de utilizar a língua para se 
comunicar de forma adequada, levando em conta o momento histórico e 
o lugar geográfico em que vivem, a posição que ocupam em relação aos 
interlocutores e a finalidade da situação comunicativa. 
Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura. 
Produzir textos escritos, de modo a atender as múltiplas demandas 
sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e 
expressivos. 
Desenvolver na criança uma imagem positiva de si, que possa descobrir e 
conhecer progressivamente suas potencialidades físicas, cognitivas e 
sociais e tenha a oportunidade de brincar expressando suas emoções, 
conhecimento e imaginação. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

Expectativas de 
aprendizagem 

 
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. 

Concordância 
verbal e 
nominal 

progressiva. 
Linguagem 

 
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. 

Concordância 
verbal e 
nominal 

progressiva. 
Linguagem 

 
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. 

Concordância 
verbal e 
nominal 

progressiva. 
Linguagem 

 
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. 

Concordância 
verbal e 
nominal 

progressiva. 
Linguagem 
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verbal – 
pronúncia e 
articulação 

adequada das 
palavras. 

 
Leitura 

Função social da 
leitura: 

comunicação, 
apropriação da 

cultura 
historicamente 

acumulada, 
relação de 

interlocução. 
Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais – 

adequação da 
linguagem. 

Formação do 
comportamento 
leitor – fruição, 

entretenimento, 
estratégias de 

leitura. 
Ritmo, fluência 
e entonação. 
Linguagem 

verbal e não 
verbal. 

Modalidades de 
leitura. 

 
Apropriação do 

sistema de 
escrita 
Relação 

funcional com o 
signo (palavra). 

Alfabeto – 
sequência 
alfabética, 

caracterização e 
categorização. 

verbal – 
pronúncia e 
articulação 

adequada das 
palavras.. 

 
Leitura 

Função social da 
leitura: 

comunicação, 
apropriação da 

cultura 
historicamente 

acumulada, 
relação de 

interlocução. 
Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais – 

adequação da 
linguagem. 

Formação do 
comportamento 
leitor – fruição, 

entretenimento, 
estratégias de 

leitura. 
 

Ritmo, fluência 
e entonação. 
Linguagem 

verbal e não 
verbal. 

Modalidades de 
leitura. 

Leitura e 
interpretação 

de textos – 
ideias principais 

(significados, 
significação). 

 
Apropriação do 

sistema de 
escrita 
Relação 

verbal – 
pronúncia e 
articulação 

adequada das 
palavras. 

 
Leitura 

Função social da 
leitura: 

comunicação, 
apropriação da 

cultura 
historicamente 

acumulada, 
relação de 

interlocução. 
Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais – 

adequação da 
linguagem. 

Formação do 
comportamento 
leitor – fruição, 

entretenimento, 
estratégias de 

leitura. 
Ritmo, fluência 
e entonação. 
Linguagem 

verbal e não 
verbal. 

Modalidades de 
leitura. 

Leitura e 
interpretação 

de textos – 
ideias principais 

(significados, 
significação). 

 
Apropriação do 

sistema de 
escrita 
Relação 

funcional com o 

verbal – 
pronúncia e 
articulação 

adequada das 
palavras. 

 
Leitura 

Função social da 
leitura: 

comunicação, 
apropriação da 

cultura 
historicamente 

acumulada, 
relação de 

interlocução. 
Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais – 

adequação da 
linguagem. 

Formação do 
comportamento 
leitor – fruição, 

entretenimento, 
estratégias de 

leitura. 
Ritmo, fluência 
e entonação. 
Linguagem 

verbal e não 
verbal. 

Modalidades de 
leitura. Leitura e 

interpretação 
de textos – 

ideias principais 
(significados, 
significação). 

Localização de 
informações: 

explícitas, 
implícitas, 

inferências. 
 

Apropriação do 
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Diferenciação - 
letras de outros 
sinais gráficos. 

Escrita de 
palavras (do 

cotidiano, das 
histórias lidas, 
de listas com 

campos 
semânticos), 

próprio nome, 
nome dos 
colegas. 

 
 

Práticas de 
produção de 

textos 
Produção oral 
com destino 

escrito. 
Texto coletivo. 

Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais: 

epistolares 
(bilhete, 
convite); 

humorísticos 
(história em 
quadrinhos); 
informativos 

(gráficos e 
tabelas); 

instrucionais; 
literários 
(adivinha, 

cantiga de roda, 
conto, poema e 

quadrinha); 
publicitários 

(cartaz e 
classificados). 

 

funcional com o 
signo (palavra). 

Alfabeto – 
sequência 
alfabética, 

caracterização e 
categorização. 
Diferenciação - 
letras de outros 
sinais gráficos. 

Escrita de 
palavras (do 

cotidiano, das 
histórias lidas, 
de listas com 

campos 
semânticos), 

próprio nome, 
nome dos 
colegas. 
Relação 

fonemas (sons) 
e grafemas 

(letras). 
 

Práticas de 
produção de 

textos 
Produção oral 
com destino 

escrito. 
Texto coletivo. 

Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais: 

bilhete, convite, 
contos de fadas. 
Orientação da 

escrita 
(alinhamento e 
segmentação). 

signo (palavra). 
Alfabeto – 
sequência 
alfabética, 

caracterização e 
categorização. 
Diferenciação - 
letras de outros 
sinais gráficos. 

Escrita de 
palavras (do 

cotidiano, das 
histórias lidas, 
de listas com 

campos 
semânticos), 

próprio nome, 
nome dos 
colegas. 
Relação 

fonemas (sons) 
e grafemas 

(letras). 
Escrita de 
pequenos 
textos (de 
memória e 
inéditos). 

 
Práticas de 

produção de 
textos 

Produção oral 
com destino 

escrito. 
Texto coletivo. 

Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais: 

bilhete, convite, 
contos de fadas. 
Orientação da 

escrita 
(alinhamento e 
segmentação). 
Revisão textual 

sistema de 
escrita 
Relação 

funcional com o 
signo (palavra). 

Alfabeto – 
sequência 
alfabética, 

caracterização e 
categorização. 
Diferenciação - 
letras de outros 
sinais gráficos. 

Escrita de 
palavras (do 

cotidiano, das 
histórias lidas, 
de listas com 

campos 
semânticos), 

próprio nome, 
nome dos 
colegas. 
Relação 

fonemas (sons) 
e grafemas 

(letras). 
Escrita de 

pequenos textos 
(de memória e 

inéditos). 
Relação entre 
significante e 
significado. 

Apresentação 
das sílabas 

simples. 
 

Práticas de 
produção de 

textos 
Produção oral 
com destino 

escrito. 
Texto coletivo. 

Diferentes 
gêneros e 
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(oral e coletiva) 
– coesão e 
coerência 
(estrutura 

textual, noções 
de pontuação). 

 

portadores 
textuais: 

bilhete, convite, 
contos de fadas. 
Orientação da 

escrita 
(alinhamento e 
segmentação). 
Revisão textual 
(oral e coletiva) 

– coesão e 
coerência 
(estrutura 

textual, noções 
de pontuação). 

 

 
 
 
 
 

Sugestões de 
Objetivos 

Específicos 

 
Oralidade 
Relatar fatos vivenciados em uma sequência lógica de ideias. 
Expressar-se com clareza, desenvolvendo domínio constante da 
argumentação. 
Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação oral e 
vocabular. 
Utilizar a linguagem com eficácia, planejando a sua fala e adequando-a a 
diferentes interlocutores, em situações comunicativas do cotidiano. 
Narrar histórias e acontecimentos. 
Apropriar-se gradativamente da articulação adequada das palavras - 
observar pronúncia, entonação, ritmo e fluência. 
Utilizar a linguagem oral como instrumento para ter acesso a 
informações, compreendê-las e fazer seu uso. 
 
Leitura 
Estabelecer relação entre significante e significado. 
Interpretar textos não verbais, reconhecendo os aspectos visuais de 
produção de sentido. 
Apropriar-se das características discursivas dos diferentes gêneros 
textuais. 
Identificar as ideias principais no texto, relacionando significado e 
significação. 
Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da 
imaginação. 
Desenvolver estratégias de leitura. 
Compreender a leitura como forma de apropriação do conhecimento 
científico e de viabilização do desenvolvimento da criticidade. 
 
Apropriação do sistema de escrita 
Estabelecer relação funcional com o signo (palavra). 



 

 
265 

Apropriar-se do sistema alfabético, reconhecendo-o e nomeando-o. 
Compreender as diferenças entre a escrita alfabética e outras formas 
gráficas. 
Escrever seu próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever 
outras palavras, apropriando-se das correspondências letra/som. 
Reconhecer as letras do alfabeto e diferenciá-las de outros símbolos 
gráficos (acentos, sinais de pontuação). 
Reconhecer sílabas simples que compõe as palavras.  
 
Práticas de produção de textos 
Compreender a escrita como um meio de apropriação do conhecimento 
científico, como representação de ideias e registro. 
Compreender e identificar a função social de diferentes gêneros textuais. 
Compreender e utilizar adequadamente: alinhamento, orientação e 
segmentação da escrita. 
Reconhecer e utilizar adequadamente, na produção coletiva, a 
pontuação e a acentuação nos registros de escrita. 
Produzir textos individuais e coletivos utilizando a estrutura e a 
linguagem específica de diferentes gêneros discursivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

Aulas expositivas e dialogadas. 
Atividades diversificadas e adaptadas. 
 
Oralidade 
Roda de conversa. 
Reconto de histórias. 
Roda de curiosidades. 
Teatro de fantoches. 
Diversidade musical: música popular, cantigas. 
 
Leitura 
Leitura pelo professor de diversos gêneros textuais. 
Roda de leitura. 
Leitura compartilhada. 
Leitura de ajuste. 
Leitura de imagens. 
Roda de indicação literária. 
Projetos de leitura. 
Biblioteca circulante. 
Manuseio de livros (pseudoleitura). 
Diversidade musical: música popular, cantigas. 
 
Apropriação do sistema da escrita 
Escrita de nomes e palavras texto. 
Bingo de letras e nomes. 
Crachás. 
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Escrita segundo a hipótese. 
Escrita de textos de memória e listas. 
Jogos pedagógicos. 
Alfabeto móvel. 
Leitura diária do alfabeto. 
Cruzadinhas, caça palavras. 
Ditado colorido. 
Ordem alfabética em situações concretas (agendas e listas) 
 
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. 

 
 

Procedimentos 
Avaliativos 

Avaliação diagnóstica, processual e final. 
Participação em atividades orais. 
Trabalhos diversificados. 
Fichas individuais do aluno. 
A recuperação será paralela, continua e intensiva através da retomada 
dos objetivos não atingidos. 
 

Língua Portuguesa 

2º ano 

 
 
 
 
 

Ementa 

 
O ensino da língua Portuguesa visa criar situações que propiciem o 
desenvolvimento das capacidades de falar, escutar, ler e escrever a fim de 
que construam novas possibilidades de comunicação. 
Os conteúdos serão desenvolvidos durante o ano letivo, respeitando as 
individualidades, valorizando a leitura e a escrita. 
Que todos os nossos alunos se tornem leitores e escritores competentes, 
compromete – nos com a construção de uma escola inclusiva, que 
promova a aprendizagem de todos os alunos. Na busca da equidade para 
promover a igualdade de direitos de cidadania. E saber ler e escrever é um 
direito fundamental do cidadão. 
As crianças têm o direito de aprender e desenvolver competências em 
comunicação oral, e em ler e escrever de acordo com as suas hipóteses. 
Cabe á escola promover oportunidades de experiências variadas que lhes 
motivem, para que elas desenvolvam com confiança o seu potencial. 
Na Língua Portuguesa o aluno irá adquirir competência leitora e se tornar 
um “escritor”. Para isso ele precisa já nos anos iniciais ter contato com 
diferentes gêneros textuais para adquirir vocabulário, interpretar e 
reconhecer essas diferenças. 
 

 
 
 
 

 
Utilizar a linguagem oral e escrita como meio para produzir, expressar e 
comunicar suas ideias.  
Ler, compreender e, interpretar e usufruir de produções culturais, 
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Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

atendendo a diferentes interações e situações de comunicação.  
Refletir sobre a organização e articulação da linguagem oral e escrita, 
fazendo com que leiam, reflitam e produzam textos verbais e não verbais, 
proporcionando ao individuo um crescimento pessoal e possibilitando que 
se integre socialmente. 
Ampliar as possibilidades de práticas de letramento que favoreçam a 
aprendizagem. 
Desenvolver a capacidade de uso da linguagem oral e escrita em situações 
múltiplas ampliando a compreensão, interpretação e a análise dos 
diversos textos existentes na sociedade, respeitando as variedades 
linguísticas e tendo a leitura como fonte de informação e ampliação do 
seu conhecimento. 
Adequar seu discurso as diferentes situações de comunicação oral, 
considerando o contexto e os  interlocutores. 
Ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes 
propósitos e as  características dos diversos gêneros. 
Escrever diferentes textos, selecionando os gêneros adequados a 
diferentes situações comunicativas, intenções e interlocutores. 
 
 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

Expectativas 
de 

aprendizagem 

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 

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). 

 
Apropriação do 

sistema da escrita 
Relação entre o 

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 

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 
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de 
convivência). 

 
Apropriação do 

sistema da 
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 e 
minúsculo). 

Relação 
fonemas-
grafemas. 

Letra cursiva. 
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. 

Modalidades 
de leitura. 
Leitura e 

significante e o 
significado. 

Valor sonoro das 
partes iniciais e 

finais. 
Diferenciação de 

letras e outros sinais 
gráficos. 

Ordem alfabética 
(maiúsculo e 
minúsculo). 

Relação fonemas-
grafemas. 

Letra cursiva. 
Escrita do próprio 

nome e do 
sobrenome. 

Substantivos: 
singular/plural 
Substantivos: 

feminino/masculino 
Sinônimos e 
antônimos 

Ortografia: Palavras 
com GU / QU 

O par de letras CH/ 
LH / NH 

Os sons e usos das 
letras S, Z e R nas 

palavras. 
 

Leitura 
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 

de 
convivência). 

 
Apropriação do 

sistema da 
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 e 
minúsculo). 

Relação 
fonemas-
grafemas. 

Letra cursiva. 
Emprego 

correto das 
letras 

maiúsculas. 
Ortografia: 

Palavras com 
SS / RR 

 
Leitura 

Apreensão do 
sentido global 

do texto. 
Localização de 

informações no 
texto: 

explícitas, 
assunto 

inferência e 
finalidade. 

Modalidades 
de leitura. 
Leitura e 

interpretação a 

de 
convivência). 

 
Apropriação do 

sistema da 
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 e 
minúsculo). 

Relação 
fonemas-
grafemas. 

Letra cursiva. 
Emprego 

correto das 
letras 

maiúsculas. 
Ortografia: 

M antes de P e 
B 

Os sons e as 
letras (C e Ç) 

A letra H 
A letra L no 

final de sílabas 
 

Leitura 
Localização de 

informações no 
texto: 

explícitas, 
assunto 

inferência e 
finalidade. 

Modalidades 
de leitura. 
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interpretação a 
partir de 

informações 
implícitas e 

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); 

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); 
Emprego das 
variedades da 

língua. 
 

Produção de textos 
Produção oral com 

destino escrito. 
Noções de 
pontuação. 

Produção de textos 
individuais e 

coletivos. 
Direção da escrita, 

alinhamento e 
espaçamento entre 

palavras. 
Diferentes gêneros 

e portadores 

partir de 
informações 
implícitas e 

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); 

Emprego das 

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. 
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 
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Emprego das 
variedades da 

língua. 
 

Produção de 
textos 

Produção oral 
com destino 

escrito. 
Noções de 
pontuação. 

Produção de 
textos 

individuais e 
coletivos. 

Direção da 
escrita, 

alinhamento e 
espaçamento 

entre palavras. 
Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais: 
literários 

(parlendas, 
quadrinhas, 
adivinhas, 

rimas e 
música), listas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

textuais: epistolares 
(bilhete, convite, 
aviso); literários 

(contos de fadas). 
 

 

variedades da 
língua. 

 
 

Produção de 
textos 

Produção oral 
com destino 

escrito. 
Noções de 
pontuação. 

Produção de 
textos 

individuais e 
coletivos. 

Direção da 
escrita, 

alinhamento e 
espaçamento 

entre palavras. 
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). 

folhetos); 
Emprego das 
variedades da 

língua. 
 

Produção de 
textos 

Apreensão do 
sentido global 

do texto. 
Produção oral 
com destino 

escrito. 
Noções de 
pontuação. 

Produção de 
textos 

individuais e 
coletivos. 

Direção da 
escrita, 

alinhamento e 
espaçamento 

entre palavras. 
Diferentes 
gêneros e 

portadores 
textuais: 

informativos 
(verbete de 
dicionário); 

instrucionais 
(receita 

culinária e 
regras de 

jogos); 
literários 

(contos de 
fadas). 

 
Sugestões de 

Objetivos 
Específicos 

 
Oralidade 
Expor suas ideias oralmente. 
Recontar oralmente histórias. 
Emitir a opinião das histórias lidas em sala de aula.  
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Fazer uso da linguagem oral adequando-a a diferentes interlocutores em 
situações comunicativas do cotidiano. 
Desenvolver a linguagem oral participando de diferentes situações de 
comunicação, manifestações de ideias e opiniões claras e ordenadas. 
 
Leitura 
Ler e interpretar a partir de informações implícitas e explícitas. 
Desenvolver habilidades de leitura ao acompanhar a leitura do texto feita 
pelo professor. 
Aprimorar a leitura de textos em voz alta. 
Estimular o aluno à  pratica de leitura, oferecendo  diversidade textual.  
Ampliar a visão do mundo e inserir o leitor na cultura letrada. 
Estimular o desejo de outras leituras. 
Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação. 
Expandir o conhecimento a respeito da própria leitura. 
Aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares – condições para a 
leitura fluente e para a produção de textos.  
Ler textos com relativa fluência e compreensão, evidenciando a pronúncia 
e a entonação adequada de palavras e frases. 
 
 
Apropriação do sistema da escrita 
Reconhecer a função social da escrita. 
Identificar as letras do alfabeto, em formato maiúsculo e minúsculo, e as 
suas diferentes formas gráficas. 
Diferenciar vogais de consoantes. 
Identificar, ler e escrever o próprio nome e dos colegas. 
Relacionar as letras do alfabeto com o nome e sobrenome dos alunos e 
outras palavras. 
Refletir sobre a leitura e escrita. 
Perceber que um conjunto de letras forma uma palavra com significado. 
Estabelecer relação entre significado e significante. 
Elaborar frases contextualizadas. 
Registrar as observações e novas palavras. 
Apresentar e escrever o traçado das letras do alfabeto em cursiva. 
Compreender os diferentes aspectos gramaticais, utilizando-os 
corretamente nas situações de escrita. 
Compreender as dificuldades ortográficas e o seu uso nas diferentes 
situações de escrita. 
 
Prática de produção de textos 
Escrever texto de memória de acordo com sua hipótese. 
Ler e escrever novas palavras, músicas, cantigas, textos literários, trava-
línguas, textos instrucionais, epistolares, publicitários, humorísticos, 
fábulas, rimas e listas. 
Identificar as características textuais dos gêneros literários propostos. 
Participar de situações individuais e coletivas de escrita fazendo uso das 
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características dos gêneros literários. 
Identificar as fontes e as intenções dos textos lidos. 
Construir oralmente histórias a partir de ilustrações.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

Aulas expositivas e dialogadas. 
Atividades diversificadas e adaptadas. 
 
Oralidade 
Roda de conversa. 
Conversas e comentários. 
Relatos orais. 
Reconto de histórias. 
Dramatizações. 
Diversidade musical: música popular, cantigas. 
 
Leitura 
Leitura compartilhada. 
Leitura em voz alta dos diferentes gêneros textuais. 
Leitura por ajuste. 
Leitura de imagens. 
Leitura de textos de memória. 
Roda de leitura. 
Biblioteca circulante. 
Projetos de leitura. 
Manuseio de livros e diferentes portadores textuais. 
Cruzadinhas e caça-palavras com banco de palavras. 
Diversidade musical: música popular, cantigas. 
 
Apropriação do sistema da escrita 
Uso de crachás. 
Bingo de letras. 
Escrita de nomes e palavras texto. 
Agrupamentos produtivos. 
Jogos pedagógicos. 
Cruzadinhas e caça-palavras. 
Alfabeto móvel. 
Diferentes formas de ditado: colorido, interativo, reflexivo, entre outros. 
 
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. 

 
Procedimentos 

Avaliativos 

 
Avaliação diagnóstica contínua, processual e final. 
Participação em atividades orais. 
Trabalhos diversificados. 
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Registros escritos dos alunos. 
A recuperação será paralela, continua e intensiva através da retomada dos 
objetivos não atingidos. 
Avaliação externa – Provinha Brasil. 
 

 

 

Língua Portuguesa 

3º ano 

 
 
 
 
 

Ementa 

Para ensinar a usar o idioma com competência, a falar, escutar, ler e escrever 
com autonomia, é necessário que o ensino da língua seja valorizado em 
diferentes situações sociais, explorando as diversas funções que podem ser 
exercidas pela linguagem. 
Ao professor, cabe promover condições para a vivência que se realiza por 
meio da inserção do aluno no mundo letrado, de modo a favorecer as 
condições necessárias à plena participação da criança nas praticas de 
produção e compreensão de gêneros orais e escritos. 
A escola é um dos poucos espaços sociais em que se pode intervir na busca da 
equidade para promover a igualdade de direitos e cidadania. Ler e escrever 
são um direito fundamental do cidadão. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo geral 
do 

componente 
curricular 

 
Compreender o sentido das mensagens orais e escritas, ler textos de 
diferentes gêneros, utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo 
argumentar, narrar e opinar, produzir textos escritos utilizando a norma culta 
da língua portuguesa. 
Dominar o sistema de escrita compreendendo as regras que regem o princípio 
alfabético. 
Conhecer textos orais e escritos, bem como sua função social. 
Ampliar o domínio da língua, refletindo sobre a mesma e expressando-se pela 
forma escrita e oral de maneira adequada, o que é essencial para o exercício 
da cidadania. 
Desenvolver a língua oral e escrita, enriquecendo seu vocabulário. 
Valorizar a leitura como instrumento de aprendizagem, produzir e interpretar 
textos. 
Adequar seu discurso as diferentes situações de comunicação oral, 
considerando o contexto e os interlocutores. 
Utilizar diferentes registros. 
Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português 
falado. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 

 
Oralidade 

Domínio da 
linguagem oral: 

sequência e 

 
Oralidade 

Domínio da 
linguagem oral: 

sequência e 

 
Oralidade 

Domínio da 
linguagem oral: 

sequência e 

 
Oralidade 

Domínio da 
linguagem oral: 

sequência e 
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Temas e sub-
temas 

Expectativas 
de 

aprendizagem 

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). 

 
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.). 

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). 

 
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.). 

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). 

 
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.). 

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). 

 
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.). 
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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). 
 
 
 
 
 

Apropriação do 
sistema da 

escrita 
Sistema de 

escrita. 
Emprego correto 

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). 
 
 

 
 

 
Apropriação do 

sistema da 
escrita 

Sistema de 
escrita 

Emprego correto 

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). 
 
 
 
 
 

Apropriação do 
sistema da 

escrita 
Sistema de 

escrita 
Emprego correto 

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). 
 
 
 
 
 

Apropriação do 
sistema da 

escrita 
Sistema de 

escrita 
Emprego correto 
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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, comum 
e coletivo, 

Gênero, número 
e grau do 

substantivo. 
Sinais gráficos: 

ponto-final, 
ponto de 

exclamação e 
interrogação. 
Ortografia   

Uso do S e do Z 
no diminutivo. 

RR. 
Dificuldades 
Ortográficas: 

S com som de Z. 
R brando, R inicial 

e R no final da 
sílaba. 

O par de letras o 
QU e o GU. 

Formular regras 
ortográficas: sons 

do X e do CH. E 
Palavras com NS. 

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. 
 

Ortografia: 
A letra G e a letra 

J, 
H inicial, 

LH, NH, CH. 
Consoante + R, 
Consoante + L. 

Dificuldades 
Ortográficas: 
S inicial, S no 

final da sílaba e 
SS. 

A letra C com 
som de S e de K. 

Gramática 
Antônimos / 
Sinônimos 

Sílabas, 
Número de 

sílabas 
Monossílabas, 

dissilabas, 
trissílabas e 
polissílabas. 

 
 

Práticas de 

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. 
 

Ortografia: 
S, SS,C,Ç 

S com som de Z 
A letra M antes 

de P e B. 
M no final da 

sílaba 
Gramática: 

Sinais gráficos: 
til, acento agudo 

e acento 
circunflexo. 

 
Práticas de 

produção de 
texto 

Direção e 
alinhamento da 

escrita e 
espaçamento 

entre as palavras. 
Interpretação de 
textos – relação 

tema, título, 
texto (unidade 

temática). 
Gênero textual: 

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. 
 

Ortografia: 
Sons do X e do 

CH, 
Palavras com NS. 

Gramática: 
Emprego da 

vírgula. 
Adjetivos. 

 
Práticas de 

produção de 
texto 

Direção e 
alinhamento da 

escrita e 
espaçamento 

entre as palavras. 
Interpretação de 
textos – relação 

tema, título, 
texto (unidade 

temática). 
Gênero textual: 

composição, 
estrutura, estilo. 

Estrutura Textual: 
legibilidade, 
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Elaborar frases 
contextualizadas. 

Perceber a 
função e o 

emprego da 
vírgula. 

Práticas de 
produção de 

texto 
Direção e 

alinhamento da 
escrita e 

espaçamento 
entre as 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: 
epistolares 

(convite, bilhete, 
aviso), 

instrucionais 
(receita e regras 

de jogos). 

produção de 
texto 

Direção e 
alinhamento da 

escrita e 
espaçamento 

entre as 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: 
epistolares 

(convite, bilhete, 
aviso), 

informativos 
(notícia, 

entrevista, 
gráficos), 
literário 

(fábulas), 
publicitários 
(anúncios, 

classificados, 
cartaz). 

composição, 
estrutura, estilo. 

Estrutura Textual: 
legibilidade, 
parágrafo e 
pontuação, 
maiúscula e 
minúscula, 
ortografia, 
coerência e 

coesão, clareza. 
Produção escrita 

individual e 
coletiva - gêneros 

discursivos: 
literários 
(fábulas), 

humorísticos 
(história em 
quadrinho). 

 

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). 

 

 
 

Sugestões de 
Objetivos 

Específicos 

 
Oralidade 
Expor suas ideias oralmente. 
Recontar oralmente histórias. 
Emitir a opinião das histórias lidas em sala de aula.  
Fazer uso da linguagem oral adequando-a a diferentes interlocutores em 



 

 
278 

situações comunicativas do cotidiano. 
Participar de situações de intercâmbio oral ouvindo com atenção, formulando 
e respondendo a perguntas, explicar e compreender explicações, manifestar 
opiniões sobre o assunto tratado. 
Empregar progressivamente elementos da narrativa: personagens, enredo, 
linguagem, tema, etc.  
Sintetizar pontos fundamentais de um texto por meio da oralidade. 
Conhecer e respeitar as variedades linguísticas do português falado. 
 
Leitura 
Ler textos com relativa fluência e compreensão, evidenciando a pronúncia e a 
entonação adequada de palavras e frases. 
Ler diferentes gêneros discursivos, apropriando-se gradativamente das 
especificidades da linguagem empregada. 
Reconhecer os sentidos do discurso: explícitos e implícitos. 
Ampliar o repertório literário de textos conhecidos, inserindo-se na cultura 
letrada. 
Desenvolver o desejo de outras leituras, possibilitando a vivência de emoções, 
o exercício da fantasia e da imaginação. 
Apreciar e ler textos literários. 
Identificar as ideias principais e secundárias no texto. 
Reconhecer a leitura como uma fonte de informação, de prazer e de 
conhecimento. 
Compreender e interpretar textos não verbais. 
Ler, com ajuda, textos para estudar (textos de sites, revistas, etc.). 
 
Apropriação do sistema da escrita 
Reconhecer a função social da escrita. 
Compreender a relação letra-som. 
Identificar e empregar as letras do alfabeto, em formato maiúsculo e 
minúsculo, e as suas diferentes formas gráficas. 
Registrar observações e a escrita de novas palavras, apropriando-se das 
dificuldades ortográficas. 
Apropriar-se do uso do dicionário, empregando os significados das palavras 
nos diferentes contextos, aprimorando o seu vocabulário. 
Compreender os diferentes aspectos gramaticais, utilizando-os corretamente 
nas situações de escrita. 
Compreender as dificuldades ortográficas e o seu uso nas diferentes situações 
de escrita. 
 
 
Práticas de produção de texto 
Identificar as características textuais dos gêneros propostos. 
Participar de situações individuais e coletivas de escrita fazendo uso das 
características dos gêneros discursivos. 
Reescrever, sob a orientação do professor, os gêneros propostos, 
empregando a linguagem adequada à estrutura específica dos mesmos. 
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Produzir textos escritos, individuais e coletivos, coesos e coerentes, utilizando 
corretamente a paragrafação, pontuação, regência e concordância verbo-
nominal. 
Reescrever textos apresentando uma nova versão. 
Revisar textos coletivamente com a ajuda do professor ou em parceria com 
colegas, considerando as ideias principais do texto, fonte e características da 
linguagem utilizada no gênero trabalhado. 
Utilizar diferentes formas de registro, de acordo com registro e situação de 
expressão. 
 

 
 
 
 
 

Sugestões 
Metodológicas 

 
Aulas expositivas e dialogadas. 
Atividades diversificadas e adaptadas. 
 
Oralidade 
Conversas e comentários. 
Relatos. 
Debates. 
Dramatizações. 
Roda da conversa. 
Reconto de histórias. 
Diversidade musical: música popular, cantigas. 
 
Leitura 
Diversidade musical: música popular, cantigas. 
Roda de leitura. 
Roda de indicação literária. 
Projetos de leitura. 
Fichamento de livros. 
Fichas de leitura. 
Diferentes modalidades de leitura: leitura pelo professor, pelo aluno, 
compartilhada, silenciosa, de imagens, etc. 
Leitura e comparação de trechos de textos (intertextualidade). 
Interpretação textual. 
Trabalho com literatura: apreciação do sentido artístico do texto literário. 
 
Apropriação do sistema da escrita 
Jogos pedagógicos. 
Atividades diversas com: jornais, revistas, cruzadinhas, gibis, caça-palavras, 
receitas, rótulos, internet, etc. 
Diferentes formas de ditado: colorido, interativo, reflexivo, entre outros. 
Atividades de reflexão sobre regras ortográficas, de palavras apresentadas nos 
diferentes gêneros. 
Jogos e desafios envolvendo regularidades e irregularidades ortográficas. 
Orientação para o uso do dicionário. 
 
Práticas de produção de texto 



 

 
280 

Diversidade musical: música popular, cantigas. 
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. 
 

 
 
 
 

Procedimentos 
Avaliativos 

 
Avaliação diagnóstica contínua, processual e final. 
Observação, registro, análise de resultados das atividades, apreciação de 
trabalhos. 
Avaliações formais (testes e provas). 
Autoavaliação. 
Participação em atividades orais e escritas. 
Trabalhos diversificados. 
A recuperação será paralela, continua e intensiva por meio da retomada dos 
objetivos não atingidos. 
 

 

Língua Portuguesa 

4º ano 

 
 

 
Ementa  

  

 
Na sociedade contemporânea a comunicação é cada vez mais requerida e 
complexa. Assim, estamos cercados de diferentes formas de linguagens 
verbais ou não verbais que se inter-relacionam nas diversas situações de 
comunicação e interação que vivenciamos. 
A língua é um sistema discursivo que se organiza no uso e para o uso, escrito 
e falado, sempre de maneira contextualizada. No entanto, uma condição 
básica para ler e escrever com autonomia é a apropriação do sistema de 
escrita, para atuar em um mundo inteiramente letrado. 
É importante que o individuo desenvolva as habilidades e competências da 
língua oral e escrita para atuar nos diferentes esferas sociais. 
O ensino de língua portuguesa deve garantir aos alunos oportunidades de 
leitura e escrita que os tornem capazes de ter autonomia para ler, 
interpretar, construir e revisar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo geral 
do componente 

curricular  
 

 
De acordo com os PCN’s: 
Adequar seu texto ao registro formal ou informal de acordo com as 
diferentes situações de uso. 
Conhecer e respeitar as variantes do português padrão por meio da 
observação do gênero e da situação de produção que ele é escrito. 
Conhecer os aspectos linguísticos e ortográficos que regem a língua 
portuguesa  
Adequar seu discurso as diferentes situações de comunicação oral e escrita, 
considerando o contexto e os interlocutores. 
Ler diferentes textos, adequando a modalidade de leitura a diferentes 
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propósitos e as características dos diversos gêneros. 
Escrever diferentes textos, relacionando – os gêneros adequados a 
diferentes situações comunicativas, intenções e interlocutores. 
Utilizar a linguagem oral e escrita com eficácia, sabendo adéqua – lá a 
intenções e situações comunicativas que requeiram conversar num grupo, 
expressar sentimentos e opiniões, defender ponto de vista, relatar 
acontecimentos, expor sobre os temas estudados. 
Favorecer as atividades linguísticas capazes de desenvolver no educando as 
capacidades de: expressar e interpretar, recriar, posicionar e criticar de 
maneira prazerosa, tornando-o um cidadão participativo, critica 
transformador, capaz, de compreender e analisar a realidade na qual esta 
inserida. 
Produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto 
da mensagem, começando a identificar o gênero e o suporte que melhor 
atendem a intenção comunicativa. 
Desenvolver a habilidade de leitura, escrita, e interpretação de vários 
gêneros textuais, ortografia, gramática e pontuação, pra que possam ser 
escritores e leitores competentes e críticos.   
Valorizar a leitura como fonte de informação e as funções sociais da escrita. 
Articular corretamente as palavras, interpretar ideias, dentro de uma 
sequencia logica, levar a criança a expressar espontaneamente com 
segurança e entonação adequada. 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

 
Leitura coletiva e 

individual de 
diversos tipos e 

portadores 
textuais focando 

nos gêneros: 
contos de fadas, 
fábulas e lendas 

Sistema de 
apropriação da 

escrita por meio 
da prática de 
produção de 

texto: 
Classe de 
palavras: 

substantivos 
comuns, próprios, 

coletivos. 
Encontro vocálico 

e consonantal 

 
Leitura coletiva e 

individual de 
diversos tipos e 

portadores 
textuais focando 

nos gêneros: 
Historias em 
quadrinho, 

tirinhas, piadas, 
bilhete, carta e e-

mail 
Sistema de 

apropriação da 
escrita por meio 

da prática de 
produção de 

texto: 
Classe de 
palavras: 

substantivo 
primitivo e 

 
Leitura coletiva e 

individual de 
diversos tipos e 

portadores 
textuais focando 

nos gêneros: 
Instrucionais 

(receitas, 
manuais, regras 
de jogo, bulas); 

biografia e textos 
informativos 
Sistema de 

apropriação da 
escrita por meio 

da prática de 
produção de 

texto: 
Classe de 
palavras: 

substantivos 

 
Leitura coletiva 
e individual de 
diversos tipos e 

portadores 
textuais 

focando nos 
gêneros: 

Quadrinhas, 
parlendas, letra 

de música, 
trava línguas. 
Sistema de 

apropriação da 
escrita por 

meio da prática 
de produção de 

texto: 
Classe de 
palavras: 

substantivo 
concreto e 
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Dígrafos 
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: ponto 
final, ponto de 
interrogação, 

ponto de 
exclamação, dois 
pontos, vírgula 
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 
 

derivado; 
Adjetivos 

Acentuação: 
apóstrofo, 

cedilha 
Classificação das 
palavras quanto 

ao número 
(singular/plural) 

Pontuação: 
retomada do 1º 

bimestre; 
travessão, 

reticências, hífen, 
ponto e vírgula 

Discurso direto e 
indireto 

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 
 

simples e 
compostos, artigo 

(definido e 
indefinido), 

numeral, verbos 
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 
 

abstrato; 
pronomes 
pessoais; 

verbos; tempos 
verbais 

(presente, 
passado e 

futuro) 
Pontuação: 

revisão do 1º 
bimestre; aspas 

e parênteses 
Rimas 

Classe dos 
substantivos 

quanto ao grau 
(aumentativo e 

diminutivo) 
Antônimo e 

sinônimo 
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 

 
Sugestões 

Metodológicas 

 
Aulas expositivas, participativas, dialogadas, instrução dirigida com comando 
sobre as atividades. 
Leitura diária pelo professor e aluno. 
Roda de leitura. 
Uso do dicionário. 
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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. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativa 

 
Análise das produções dos alunos, reconhecimento de dificuldades e 
avanços através de avaliações diagnosticas, contínuas e formativas para 
conhecer em cada momento e nas atividades desenvolvidas, as habilidades, 
competências e conhecimentos adquiridos no processo ensino – 
aprendizagem. 
A avaliação deverá visar o replanejamento da ação docente (práxis) e 
aprendizagem dos alunos como consequência. 
Participação e assiduidade dos alunos. 
Simulados. 
Os conteúdos serão abordados e retomados em todos os bimestres, 
trabalhando e avaliando em espiral possibilitando dessa forma melhor 
aprendizagem e assimilação dos conteúdos aos alunos. 
Como parte integrante participativo e transformador das atividades 
desenvolvidas em sala ou fora dela. 
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Língua Portuguesa 

5º ano 

 
 
 

Ementa 
 

O desenvolvimento de capacidades cognitivas, linguísticas e discursivas é 
indispensável para que qualquer individuo possa ter, em diferentes 
instancias uma plana participação social como cidadão. 
A partir desse pressuposto o ensino da língua portuguesa na sociedade 
contemporânea busca desenvolver as habilidades e competência leitora, 
escritora e da oralidade de tal modo que o aluno as utilize nas diferentes 
situações cotidianas de comunicação. 
Para que essa proposta se efetue a escola deve promover uma prática 
constante de leitura como objetivo de formar um leitor que compreenda o 
que lê, interpretando as informações explicitas e implícitas, estabelecendo 
relações entre os diversos textos já lidos e o que lê, sendo capaz de atribuir 
sentido e significado ao texto. 
A escrita, por sua vez, deve ser desenvolvida num processo de apropriação 
do conhecimento quanto às variedades estruturais de cada gênero de como 
que o aluno seja de capaz de escrever todos os tipos de texto de forma 
criativa, coerente, coesa e eficaz. 
Assim, a oralidade no processo de apropriação do conhecimento tem papel 
fundamental do desenvolvimento da capacidade de expressão, 
argumentação e persuasão uma vez que o aluno terá condições de se 
posicionar frente à discussão pública e selecionando a maneira mais 
adequada àquela situação. 

 
 
 

Objetivo geral 
do componente 

curricular  
 
 
 
 
 
 

Dentro dos eixos (leitura escrita e oralidade) propostos para a língua 
portuguesa no 5º ano espera-se que o aluno seja capaz de: 
Ler autonomamente e de forma convencional de diversos gêneros, 
identificando e distinguindo os elementos que os organizam e estruturam. 
Compreender o texto lido individualmente ou coletivamente em momentos 
de leitura, interpretando e articulando informações em outros textos. 
Produzir textos escritos com as convenções da língua escrita: segmentação 
de palavras e frases, parágrafos, maiúsculas, escrita correta de palavras 
inclusive acentuação, sinais de pontuação (ponto  final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgula, dois pontos, travessão, 
reticências, parênteses e aspas), discurso direto e indireto 
Revisar textos de forma autônoma e/ou com o auxilio do professor, 
utilizando-se dos aspectos de coerência, coesão, redundância, desvios 
ortográficos, de pontuação e concordância verbal e nominal 
Expressar-se oralmente de modo coerente e coeso em situações 
comunicativas informais e formais 
 
 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 

 
Leitura coletiva e 

individual de 
diversos tipos e 

 
Leitura coletiva e 

individual de 
diversos tipos e 

 
Leitura coletiva e 

individual de 
diversos tipos e 

 
Leitura coletiva 
e individual de 
diversos tipos e 
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Temas e sub-
temas 

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 

obliquo) 
Classificação de 

palavras quanto ao 
número (singular e 

plural) 
Acentuação: 

circunflexo, agudo 
e til 

Sílaba tônica 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 

portadores 
textuais focando 

nos gêneros: 
Propaganda/publi
cidade, 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 
Traz e atrás 
CD, LH, NH 

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 
Sons do X 
S/Z finais 

Consoantes 
mudas 

Mais/Mas 
Terminações: 
ans, ens, ins, 

ons, uns 
Reescrita 
coletiva e 
individual 

Refacção de 
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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 

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, R 
entre vogais, RR, R 

depois de 
consoante 

Reescrita coletiva 
e individual 

Refacção de texto 

Reescrita coletiva 
e individual 
Refacção de 

texto 

texto 

 
Sugestões 

Metodológicas 

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. 



 

 
287 

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. 
 

 
 

Sugestões 
Avaliativas 

 
Análise das produções dos alunos, reconhecimento de dificuldades e 
avanços através de avaliações diagnosticas, contínuas e formativas para 
conhecer em cada momento e nas atividades desenvolvidas, as habilidades, 
competências e conhecimentos adquiridos no processo ensino – 
aprendizagem. 
A avaliação deverá visar o replanejamento da ação docente (práxis) e 
aprendizagem dos alunos como consequência. 
Participação e assiduidade dos alunos. 
Simulados. 
Os conteúdos serão abordados e retomados em todos os bimestres, 
trabalhando e avaliando em espiral possibilitando dessa forma melhor 
aprendizagem e assimilação dos conteúdos aos alunos. 
Como parte integrante participativo e transformador das atividades 
desenvolvidas em sala ou fora dela. 

 

Língua Portuguesa 

 
 
 
 
 
 

Ementa de 6º 
ao 9º ano 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo e produz conhecimento. 
Ao analisar a área de Língua Portuguesa, observamos que tanto o ponto de 
partida como a finalidade do ensino da língua, são a produção e 
compreensão de uso de discursos. As situações didáticas são organizadas em 
função de análise que se faz dos produtos obtidos nesse processo e do 
próprio processo. Essa análise permite ao professor levantar necessidades, 
dificuldades e facilidades dos alunos, priorizando aspectos a serem 
abordados e discutidos. Isso favorece uma revisão dos procedimentos e dos 
recursos linguísticos utilizados na produção, o conhecimento e a 
aprendizagem de novos procedimentos e recursos a serem utilizados em 
produções futuras. Assim, levando-se em conta a realidade de cada unidade 
escolar, o professor poderá ampliar e adequar esse currículo objetivando a 
aprendizagem do educando.  

 
 
 
 
 
 

Objetivo geral 

Ao longo dos nove anos do ensino fundamental, espera-se que os alunos 
adquiram progressivamente uma competência em relação a linguagem que 
lhes possibilite resolver problemas na vida cotidiana, ter acesso aos bens 
culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Para que essa 
expectativa se concretize, o ensino da Língua Portuguesa deverá organizar-
se de modo que os alunos sejam capazes de:  
Expandir o uso da linguagem em instancias privadas e utiliza-la com eficácia 
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do componente 
curricular de 6º 

ao 9º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

em instancias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto 
orais como escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos 
objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 
Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade 
linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los as circunstancias da 
situação comunicativa de que participam. 
Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português 
falado. 
Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 
diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e 
inferindo as intenções de quem os produz. 
Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 
criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de 
recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos. 
Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 
sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e 
opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, 
contrapondo-os quando necessário. 
Usar os conhecimentos adquiridos por meio da pratica de reflexão sobre a 
língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e capacidade 
da análise crítica 
Conhecer e analisar criticamente os usos da linguagem como veículo de 
valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 

Conteúdos comuns de 6º ao 9º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos a 
serem 

trabalhados em 
todos 

bimestres 

 
LEITURA 
Propiciar aos alunos práticas de leitura não só para trabalhar os gêneros 
oportunizados nos bimestres, mas pela fruição do prazer de ler. 
Utilizar as ferramentas de informática disponíveis para ferramenta de 
pesquisa. 
Considerar os conhecimentos prévios do aluno. 
Formular questionamentos que possibilitem inferências sobre os textos. 
Encaminhar discussões sobre: tema, intenções, intertextualidade. 
Contextualizar a produção: suporte/fonte, interlocutores, finalidade, época. 
Utilizar textos não verbais diversos que dialoguem com não verbais, como: 
gráficos, fotos, imagens, mapas e outros. 
Relacionar o tema com o contexto atual. 
Oportunizar a socialização das ideias dos alunos sobre o texto. 
ESCRITA 
Planejar a produção textual a partir da delimitação do tema, do interlocutor, 
do gênero, da finalidade. 
Estimular a ampliação de leituras sobre o tema e o gênero proposto. 
Acompanhar a produção do texto. 
Encaminhar a reescrita textual: revisão dos argumentos/das ideais, dos 
elementos que compõem o gênero (por exemplo: se for uma narrativa de 
aventura, observar se há narrador, que são os personagens, tempo, espaço, 
se o texto remete a uma aventura e etc). 
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Analisar se a produção textual está coerente e coesa, se há continuidade 
temática, se atende a finalidade, se a linguagem está adequada ao contexto. 
Conduzir na reescrita a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, 
estruturais e normativos. 
Oportunizar atividades de relação textual a partir das dificuldades 
observadas nas produções dos alunos. 
ORALIDADE  
Organizar apresentações de textos produzidos pelos alunos. 
Orientar sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado. 
Preparar apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da 
oralidade em seu uso formal e informal. 
Estimular a contação de historias de diferentes gêneros, utilizando-se dos 
recursos extralinguísticos, como: entonação, pausas, expressão facial e 
outros 
Selecionar discursos de outros para analise dos recursos da oralidade, como: 
cenas de desenhos, programas infanto-juvenis, entrevistas, reportagem 
entre outros. 
Textos e atividades extraídos dos livros didáticos. 
Leituras complementares de artigos (jornais/revistas) e livros paradidáticos. 
Atividades de gramática variadas. 
Debates, seminários e discussões de temas transversais. 
Elaboração de cartazes, painéis, revistas com textos elaborados pelos alunos. 
Uso de filmes. 

Conteúdos específicos de 6° ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

 
Gêneros: bilhete, 
carta, mensagem 
instantânea, e-

mail 
Letra e fonema 

Encontro 
consonantal e 

dígrafo 
Acentuação gráfica 

Sílabas tônicas, 
acentuação das 

oxítonas e 
proparoxítonas 

Ortografia 
Linguagem verbal 

e não verbal 
 
 
 
 

 
Gêneros: contos 

de fadas e contos 
maravilhosos 

Acentuação gráfica 
Ortografia 

Substantivos e 
suas flexões 

Artigo 
Acentuação das 

paroxítonas 
Acentuação de 

ditongos e hiatos 
Adjetivos e suas 

flexões 
 
 

 
Gêneros: história 

em quadrinho, 
tirinhas 
Numeral 

Pronomes 
Interjeição 
Ortografia 

Onomatopéia 
 

 
Gêneros: 
poesia e 
fábulas 

Verbo: modo 
indicativo 
Ortografia 
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Conteúdos específicos de 7° ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

 
Gêneros: 

narrativas de 
aventura e 
fantásticas 

Verbos regulares 
Flexões verbais e 

modos verbais 
Preposição 

Tempos e modos 
verbais 

Formas nominais 
do verbo 

Linguagens 
conotativa e 
denotativa 

 

 
Gêneros: 

biografia, auto 
biografia e diário 

Advérbios 
Locução verbal 

Flexões e modos 
verbais 

indicativo, 
subjuntivo 

 
 

 
Gêneros: Poesia 

Verbo 
Funções da 
linguagem 

Discurso direto e 
indireto 

Tempos e modos 
verbais 

Pontuação 
Conectivos 
Questões 

ortográficas 
Concordância 

nominal e verbal 
 

 
Gêneros: textos 

jornalísticos 
Noções de 

frase, oração e 
período 
Sujeito e 

predicado, tipos 
de sujeito 

Concordância 
Noções de 
diferenças 
entre os 

predicados 
Uso dos 

“porquês” 
 

Conteúdos específicos de 8° ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

 
Gêneros: 
Crônicas 

Sujeito (revisão) 
Transitividade 

verbal: Objetivo 
direto e indireto 
Verbo de ligação 

Predicativo do 
sujeito 

Tipos de 
predicado: 

Nominal, verbal, 
verbo- nominal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gêneros: Contos 
Adjunto adverbial 
Adjunto nominal 
Complementos 

verbais 
Complemento 

nominal 
 
 
 
 

 
Gêneros: Texto 

dramático 
Vozes Verbais 

Agente da passiva 
Aposto 

Vocativo 
Noções de 

período simples e 
composto 

 

 
Gêneros: 

poesia 
Conjunções 

Frase, oração e 
período. 

Período simples 
Período 

composto 
Orações 

coordenadas 
assindéticas e 

sindéticas 
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Conteúdos específicos de 9° ano 

Tempo 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas e sub-
temas 

 
Gêneros: texto 

publicitário 
Conjunções 

subordinativas 
Período 

composto por 
subordinação 

(orações 
subordinadas 
substantivas) 
Estudo dos 
pronomes 
relativos 

Estrutura das 
palavras 

Colocação 
pronominal 

 

 
Gêneros: artigo 

de opinião 
Período 

composto por 
subordinação 

(orações 
subordinadas 

adverbiais) 
Regência verbal e 

nominal 
 

 
Gêneros: 
contos e 
poemas 
Período 

composto por 
subordinação 

(orações 
subordinadas 

adjetivas) 
Pronomes 
relativos 

Figuras de 
linguagem 

 
 
 

 
Gêneros: textos 
dissertativos e 

argumentativos 
Orações 

reduzidas 
Processos de 
formação de 

palavras 
Estrutura das 

palavras 
Figuras de 
linguagem 

 

 
 

Sugestões 
Metodológicas 
de 6º ao 9º ano 

 
LEITURA 
Propiciar aos alunos práticas de leitura não só para trabalhar os gêneros 
oportunizados nos bimestres, mas pela fruição do prazer de ler. 
Utilizar as ferramentas de informática disponíveis para ferramenta de 
pesquisa. 
Considerar os conhecimentos prévios do aluno. 
Formular questionamentos que possibilitem inferências sobre os textos. 
Encaminhar discussões sobre: tema, intenções, intertextualidade. 
Contextualizar a produção: suporte/fonte, interlocutores, finalidade, época. 
Utilizar textos não verbais diversos que dialoguem com não verbais, como: 
gráficos, fotos, imagens, mapas e outros. 
Relacionar o tema com o contexto atual. 
Oportunizar a socialização das ideias dos alunos sobre o texto. 
ESCRITA 
Planejar a produção textual a partir da delimitação do tema, do interlocutor, 
do gênero, da finalidade. 
Estimular a ampliação de leituras sobre o tema e o gênero proposto. 
Acompanhar a produção do texto. 
Encaminhar a reescrita textual: revisão dos argumentos/das ideais, dos 
elementos que compõem o gênero (por exemplo: se for uma narrativa de 
aventura, observar se há narrador, que são os personagens, tempo, espaço, 
se o texto remete  a uma aventura e etc). 
Analisar se a produção textual está coerente e coesa, se há continuidade 
temática, se atende a finalidade, se a linguagem está adequada ao contexto. 
Conduzir na reescrita a uma reflexão dos elementos discursivos, textuais, 
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estruturais e normativos. 
Oportunizar atividades de relação textual a partir das dificuldades 
observadas nas produções dos alunos. 
ORALIDADE  
Organizar apresentações de textos produzidos pelos alunos. 
Orientar sobre o contexto social de uso do gênero oral selecionado. 
Preparar apresentações que explorem as marcas linguísticas típicas da 
oralidade em seu uso formal e informal. 
Estimular a contação de historias de diferentes gêneros, utilizando-se dos 
recursos extralinguísticos, como: entonação, pausas, expressão facial e 
outros 
Selecionar discursos de outros para analise dos recursos da oralidade, como: 
cenas de desenhos, programas infanto-juvenis, entrevistas, reportagem 
entre outros. 
Textos e atividades extraídos dos livros didáticos. 
Leituras complementares de artigos (jornais/revistas) e livros paradidáticos 
Atividades de gramática variadas. 
Debates, seminários e discussões de temas transversais. 
Elaboração de cartazes, painéis, revistas com textos elaborados pelos alunos. 
Uso de filmes. 

 
Sugestões 

Avaliativas de 
6º ao 9º ano 

 
Avaliação contínua do desenvolvimento do aluno, selecionando situações 
avaliativas diversificadas e coerentes com os objetivos propostos. 
Observação do trabalho escolar, por meio de fichas individuais e listas de 
checagem. 
Realização de entrevistas formais ou informais, mediante roteiro ou pauta. 
Realização de dinâmicas previamente estruturadas, com textos, papéis 
definidos para cada um dos alunos ou de forma grupal. 
Dinâmicas estruturantes, em que os próprios alunos se colocam no grupo, 
assumem espaços, criam situações, se expõem (jogos inventados, 
dramatizações espontâneas), com registro professor. 
Construção de portfólio (arquivo individual com informações sobre o aluno e 
coleções de seus trabalhos). 
Aplicação de instrumentos formais: realização de exercícios, provas, testes, 
deveres de casa, relatórios, pesquisas e outros. 
Aplicação nos registros de critérios fundamentados nos objetivos propostos, 
para posterior comparação com os resultados (feedback). 
Interpretar os resultados da avaliação, utilizando os (re)planejamentos das 
ações pedagógicas. 
A avaliação deverá desenvolver a autocrítica e estimular o aluno a superar 
suas dificuldades seja pelo trabalho intenso e individual seja pela 
contribuição dos colegas mais adiantados no trabalho conjunto. Assim, a 
mesma ocorrerá em processo contínuo, mas com provas bimestrais, 
apreciações em seminários, atividades, etc. 
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5 Elementos Norteadores do Currículo da Educação de Jovens e Adultos no Município 

de Bauru  

 

Eliana Marques Zanata (FC/UNESP/Bauru) 
Antonio Francisco Marques (FC/UNESP/Bauru) 

Professores e Professoras da Educação de Jovens e Adultos Rede Municipal de Ensino de 
Bauru 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquisa para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 1996, p.32). 

 

Este 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 na construção de um 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. 

Encontra-se como norteador deste: um breve histórico e diagnóstico da Educação 

de Jovens e Adultos; o perfil dos educandos que compõe a clientela desta modalidade de 

ensino no município; a síntese das discussões sobre a função social da educação na vida do 

educando; os eixos articuladores e, por fim orientações metodológicas e concepção de 

avaliação. 

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. 
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5.1 Breve Histórico e Diagnóstico da EJA no Município de Bauru 

 

As informações, dados históricos e do diagnostico 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 biênio 2012-2013. 

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 

atendendo 16 bairros, tendo 24 classes, 370 alunos matriculados. 

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, vinculado ao CEJA I – Centro – Sede 

Administrativa. O CEJA- Unidade II 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, Especialista em Educação - Professor de Educação 

Básica - Jovens e Adultos e comunidade como, festas juninas e o evento cultural 

denominado “Se veja no CEJA”.   

Atualmente a Secretaria Municipal de 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, somando 50 salas de aulas presentes 

em 32 bairros, culminando com o atendimento de 811 alunos matriculados. Vale ressaltar 

que o município conta com 10 Polos específicos para acolher as salas de EJA. 
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5.2 Perfil dos Educandos 

 

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 adolescentes, do sexo masculino, 

caracterizados como de alto risco, infratores ou ainda em liberdade assistida. 

Esta diversidade exige do professor uma pratica pedagógica que atenda as 

necessidades e expectativas desses alunos se resumem em aprender a ler, escrever e 

atualizar-se, principalmente dando continuidade ao curso de informática. Segundo 

levantamento feito pela equipe do CEJA, cada faixa etária tem seus anseios: 

 

- 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. 

 

Os resultados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, - Pnad, pesquisa 

publicada pelo 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, para a maioria dos 

entrevistados, foi a dificuldade de encaixar o horário das aulas com o horário de trabalho 

Mediante tais dados que se mostram bastante próximos a 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. 
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5.3 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 individuo, 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, se 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, ainda, continua o espaço formal privilegiado de socialização, 

principalmente, no processo de apropriação de habilidades humanas como a leitura e 

escrita, e outras habilidades demandadas pelas sociedades contemporâneas.  

Segundo o INAF – Indicador nacional de analfabetismo, 

 

(...) no período entre 2001 a 2007, evidenciaram que a escolarização é o 
principal fator de promoção das habilidades de leitura e escrita da 
população, bem como de aplicação de conhecimentos matemáticos para a 
resolução de problemas. Enfim, quanto maior o nível de escolaridade, 
maior a chance de se obter bons desempenhos nas tarefas contidas nos 
testes de leitura e conhecimentos matemáticos (BRASIL, 2008, p.62). 

  

A condição de letramento, oportunizada pela escola, se configura com 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) 
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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. 

 

5.4 Eixos Articuladores 

 

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. 

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). 

 

Para Gómez, (2000, p. 60-61) a cultura 

 
(...) é um conglomerado aberto de representações e normas de 
comportamento que contextualizam a rica, mutante e criadora vida dos 
membros de uma comunidade e que vai se ampliando, enriquecendo e 
modificando precisamente como consequência da vida inovadora que 
atuam sob o guarda-chuva de sua influencia.  

 

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 agregada ao valor social de suas origens de forma que, ao 

compartilhar sua cultura e apropriar-se do conhecimento das demais culturas este se 

constitui um dos alicerces que garante significado e significante para transformação de sua 

realidade. 

Desse modo, pode-se compreender, integrando o currículo  
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(...) 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 (VEIGA-NETO, 1995). 

 
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 vão se apropriar de uma série de conteúdos de ensino que as 

organizações e seus agentes educativos consideram relevantes, porém, os primeiros não 

sujeitos passivos no processo, de reprodução desses conteúdos, uma ação compartilhada de 

negociação e de construção de perspectivas intersubjetivas do mundo e da vida. 

 
(...) 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 desenvolvimento do individuo 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 da “realidade” representada pelos símbolos. 

“(...) É cultura que fornece as ferramentas para organizarmos e entendermos nossos mundos 

de maneiras 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: 
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(...) 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 o cotidiano das 
práticas de trabalho e emprego a que são submetidos à maioria dos alunos 
que freqüentam 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 senso. 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”. Essa dinâmica transforma o trabalho em chave para a interpretação do mundo 

(ARRUDA, p.294). 

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 praticas pedagogias para 

alcança-los. Por outro lado, há o tempo do educando, o tempo que cada individuo dispõe 

para se apropriar desses conteúdos.  

É preciso entender aqui tempo como dinamicidade, como algo inacabado, como 

um homem em constante construção. Segundo Paulo Freire (1979, p.27): 
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(...) 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 central 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 idéia de Paulo Freire de que estudar não é um ato de 

consumir idéias, mas de criá-las. A prática pedagógica de sala de aula é o eixo central, 

articulador que permite essa criação constante de idéias. Assim, o processo de estudar, 

freqüentar uma escola regular, tem por objetivo transformar as atitudes e a consciência do 

homem.  

 

5.5 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 dêem 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  
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(...) 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 esta 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, consequêntemente, 

oportunizar a formação de uma consciência crítica de um cidadão que compreende seu 

tempo, seu espaço e seu próprio desenvolvimento humano. 

 

5.6 Concepção de Avaliação  

 

É preciso se ter uma compreensão de que a avaliação é um meio e não um fim em 

si, retomando a função social da EJA, voltada a garantia de atender esta população enquanto 

houver demanda e continuamente, 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 avaliatórios injustos, pontuais e burocráticos. 

 Acompanhando a concepção da adoção 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-se 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 estejam 

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 controle e autoritarismo. 

O professor que busca superar o problema da avaliação precisa, a partir de uma 

auto-crítica: 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). 

Esta proposição avaliativa vai muito mais 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 aprendente que está sob sua 

responsabilidade direta. 

 

5.7 Conclusões 

 

Pensar e propor um currículo para a Educação de Jovens e Adultos na atualidade é 

algo que vai muito mais além do que 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 

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 
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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. 

Por fim, 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. 
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6 Considerações Acerca da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

 
Prof.ª Drª. Vera Lúcia Messias Fialho Capellini (FC/UNESP/Bauru) 

Professores e Professoras da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Bauru 
 

 

É consenso desde o final do século XX que a escola deva estar aberta e deve garantir 

além de socialização o pleno desenvolvimento de todos os alunos. Este processo tem sido 

nomeado de Educação Inclusiva, o qual desde a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, ocorrida em 1990 na cidade de Jomtien, Tailandia, e de outros documentos e normas 

internacionais tem coincidido na postura que os sistemas educativos devem adotar a fim de 

dar repostas aos alunos em risco ou situação de exclusão escolar e social. 

Uma recomendação recorrente de tais documentos tem sido que as escolas devem 

se reestruturar para atender as necessidades de todos os alunos. 

A educação inclusiva é uma abordagem educativa que requer mudanças nas atitudes 

e valores, principalmente dos professores em reconhecer os direitos dos alunos na escola, 

pois uma escola aberta e de qualidade, baseada na diversidade tende melhorar a qualidade 

de vida daqueles dela participa, pois pressupõem trocas nas práticas docentes, implica 

deixar de lado a simplicação das práticas educativas e por outro lado a melhora de seus 

alunos desde um projeto curricular que responda as necessidades educativas de todos os 

alunos (BOOTH; DYSON, 2001). 

Neste sentido, deixamos claro que quando falamos de educação inclusiva estamos 

falando de todos os alunos e não só daqueles com deficiência. No entanto, como este texto 

tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre a Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, abordaremos por uma questão didática este apenas este segmento 

da população - alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação que são aqueles considerados pela Política Nacional de Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) alunos da Educação Especial. 

Assim parece oportuno definir Educação Especial, pois na perspectiva da educação 

inclusiva, a educação especial deve fazer parte da proposta pedagógica da escola regular, 

promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação 
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especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 

necessidades educacionais especiais desses alunos.  

  

A educação especial direciona suas ações para o atendimento às 
especificidades desses alunos no processo educacional e, no âmbito de uma 
atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a 
formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o 
desenvolvimento de práticas colaborativas (BRASIL, 2008, p.9). 

 

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2008) a educação especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto 

a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino 

regular.  

  
O atendimento educacional especializado 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. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado 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). 
 

O professor de educação especial em suas atividades de atendimento educacional 

especializado deve oferecer programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens 

e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. O 

desenvolvimento deste processo deve estar articulado com o Projeto Político Pedagógico da 

escola. Tal atendimento especializado deve ser acompanhado mediante instrumentos que 

permitam monitoramento e avaliação do trabalho realizado nas escolas da rede pública e 

nos centros de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados quando for 

o caso. 

 
O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se 
desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e 
desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas 
diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, 
emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as 
diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização 
da criança. Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional 
especializado se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que 
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objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em 
interface com os serviços de saúde e assistência social. Em todas as etapas 
e modalidades da educação básica, o atendimento educacional 
especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, 
constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado 
no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro 
especializado que realize esse serviço educacional (BRASIL, 2008, p.10). 

 

A inclusão escolar deve favorecer para que o aluno ao ser matriculado na classe 

comum enfrente mínimas barreiras para a aprendizagem e participação em todas as 

atividades, por isso, a escola deve buscar avaliar de forma crítica o trabalho docente te tal 

modo que os profissionais não se conformem em não eliminar as barreiras de aprendizagem 

dos alunos, especialmente aqueles marginalizados pela própria escola. 

Um processo de inclusão escolar sério acredita que os alunos podem alcançar níveis 

de desempenho de tal modo que consigam inserção no mercado de trabalho, concebe 

mudanças na formação de novos cidadãos, para que construam uma sociedade mais justa e 

menos preconceituosa, além de uma diversidade de atividades, recursos e métodos que 

respondam as particularidades de seus alunos. 

Pearpoint e Forest (1992) descrevem os valores subjacentes em uma escola inclusiva, 

como sendo: sentimento de pertencer, aceitação e comunidade, relações pessoais 

favoráveis interdependência e consideração pelos professores, pais e comunidade como 

sendo uma comunidade de aprendizes. 

Assim, podemos afirmar que para que nossas escolas se tornem inclusivas deverão se 

reestruturar nos campos metodológicos, organizacionais e atitudinais. Portanto, há que se 

ajudar os professores a se organizarem para que suas práticas educativas respondam as 

necessidades de todos os seus alunos  

Desta forma, uma boa estratégia para este processo de mudança necessária nas 

escolas têm sido a colaboração com os profissionais da educação especial, que passa a fazer 

parte da equipe escolar no sentido de buscar as melhores estratégias para tender todos os 

alunos. 

Segundo Arnáiz (1997) uma primeira tarefa para a construção de escolas inclusivas 

seria pensar sobre seu projeto pedagógico e seu currículo.  
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Qualquer criança não só com deficiências podem apresentar dificuldades na escola. 

As dificuldades educativas dos alunos podem sugerir meios para que os professores 

melhorem suas práticas. As mudanças permitem melhorar as condições de aprendizagem.  

As escolas inclusivas devem propor um currículo aberto, flexível, de tal modo que 

possa adaptá-lo as necessidades de todos os alunos, de forma a permitir que estes 

reconheçam suas próprias potencialidades e características individuais, reforcem a 

autoestima de cada um e a cooperação entre todos, enfatizando os objetivos de justifica 

social dentro e fora da escola, este pressuposto ainda nos soa como utopia, mas este é o 

caminho não há outro. 

Pautado neste principio de igualdade e equidade, poderíamos nos perguntar: Qual seria o 

melhor currículo para uma escola inclusiva? 

Em relação ao currículo deve-se primeiramente estabelecer os objetivos ensino e 

ordenar os conteúdos para a aprendizagem; propor materiais de trabalho que orientam o 

trabalho docente, bem como, bem com considerar também a organização da escola e a 

participação das famílias.  

É importante considerar que o currículo esta vinculado aos processos sociais mais 

amplos e com processos de socialização na aula. O currículo é um componente do processo 

educativo que se identifica principalmente com a realidade do trabalho educativo cotidiano, 

com as ações dos sujeitos e com as condições estruturais e institucionais de cada escola. A 

aula precisa ser viva, vibrante e ter um sentido para o aluno. 

A escola tem a obrigação de fornecer a base indispensável para habilitar os alunos a 

compartilhar um corpo de conhecimentos para compreender a realidade natural e social em 

que vivem, para que eles se identificam como membros de uma sociedade e uma época. Ela 

também tem o dever de oferecer, os recursos para desenvolver suas faculdades intelectuais, 

emocionais e físicos, para que possa assim favorecer o ensino de todos os seus, sem 

exclusões de qualquer tipo. Daí a necessidade de adotar um currículo que permite uma 

prática flexivel.  

Portanto, é essencial para visualizar um currículo que integra esta diversidade como 

central para o seu desenvolvimento, especificando cada experiência com base nas 

características dos aprendizes e de acordo com os recursos disponíveis. Tais consideraçoes 

são importantes na perspectiva da Educação Inclusiva, pois seria praticamente impossível 

garantir a viabilidade dos esforços para incluir os alunos com deficiência em contexto escolar 
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no qual prevalece a ideia de um currículo prescritivo, como uma regra que define 

rigidamente os objetivos, conteúdo e procedimentos de ensino. Da mesma forma, uma 

intervenção seria impensável se o professor não buscar alternativas para responder a 

singularidade que distingue cada aluno.  

Stainback e Stainback (1999, p. 265) descrevem um plano estratégico para que a 

escola desenvolva a filosofia inclusiva em seu interior: 

 

(...) uma escola inclusiva requer uma crença de que todas as crianças 
podem aprender e um compromisso de proporcionar a todas as crianças 
igual acesso a um currículo básico rico e a uma instrução de qualidade (...); 
as escolas devem ir além do seu enfoque tradicional, centrado unicamente 
na aprendizagem acadêmica básica (...); é importante desenvolver redes de 
apoio na escola tanto para os professores quanto para os alunos que 
precisem de estímulo e de assistência (...); estabelecer processos contínuos 
para garantir o planejamento e a monitoração eficientes, efetivos e 
constantes para os alunos (...); estabelecer um plano para oferecer 
assistência técnica para todos os professores e demais profissionais 
envolvidos (...); manter a flexibilidade (...); utilizar várias abordagens de 
ensino para satisfazer às necessidades de seus alunos (...); comemorar os 
sucessos e aprender com os desafios; (...) estar a par do processo de 
mudança. Mas não permitir que ele o paralise (...) a mudança só pode 
ocorrer em pequenos avanços e que a aceleração do processo pode fazer 
com os indivíduos rejeitem as novas práticas e sabotem os esforços de 
reforma. 

 

O documento do MEC, intitulado "Parâmetros Curriculares Nacionais, Adaptações 

Curriculares – estratégias para educação de alunos com necessidades educacionais 

especiais" (1999) estabelece que as adaptações curriculares sejam entendidas como um 

processo a ser realizado em três níveis: no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); 

no currículo desenvolvido em sala de aula; no nível individual (BRASIL, 1999, p.40). 

O documento aponta ainda que não se trata de adotar um novo currículo, mas sim, 

de a planificação pedagógica e as ações docentes estarem “fundamentadas em critérios que 

definem: o que o aluno deve aprender; como e quando aprender; que formas de 

organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem e; como e 

quando avaliar o aluno” (p.33). 

No documento da Série Educação à Distância - Educação Especial Tendências Atuais - 

o MEC (1998, p. 33) define adaptações curriculares como “o conjunto de modificações que 
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se realizam nos objetivos, conteúdos, critérios e procedimentos de avaliação, atividades e 

metodologias para atender às diferenças individuais dos alunos”. 

Possíveis arranjos e adaptações são apontados por Gelzheiser, McLane, Meyers & 

Pruzek (1998), tal como o estabelecimento de pares interativos na sala de aula, também 

conhecido como ensino por tutoria de colegas, os quais colaboram com o aluno com 

necessidade educacional especial na realização de determinadas tarefas.  

A literatura atual tem apontado algumas estratégias possíveis, embora não exista 

uma maneira mágica de o professor elencar quais são as necessidades de seu aluno que tipo 

de adaptações ou modificações precisam ser feitas. A delimitação das tarefas de adaptação e 

arranjo podem ser divididas com professores especializados juntamente com o professor da 

classe comum. São portanto, ações fundamentais: identificar e analisar os contextos nos 

quais o estudante estará inserido, em relação à faixa etária, e delinear como, quando e onde 

acontecerão as adaptações dentro desses contextos (ZANATA, 2001). 

As reflexões sobre o processo ensino aprendizagem são imprescindíveis também, 

para minimizarmos convicções distorcidas de que as dificuldades de aprendizagem são 

provenientes exclusivamente das crianças, a partir das quais, tendemos a rotulá-las como 

“diferentes” ou “especiais” e, por conseguinte, baixamos as nossas expectativas em relação 

ao seu desempenho e oferecemos a elas tarefas pouco estimulantes. Desta forma, ao lhes 

impor currículos elitistas, práticas de ensino/aprendizagem desvinculadas de sua realidade e 

um sistema avaliativo que rotula, acabamos por acentuar o atraso do desenvolvimento 

cognitivo e afetivo de grande parte das crianças. 

Por fim, como indica a análise dos dados educacionais atuais (BRASIL, 2004) a 

expansão qualitativa não acompanhou o salto quantitativo em nosso ensino. O que se 

espera conquistar é uma Educação de qualidade que garanta a permanência de todos na 

escola com a apropriação/produção de conhecimento, possibilitando sua participação na 

sociedade.  

Podemos dizer então que o nosso sistema de ensino, programado para atender 

àquele aluno considerado “ideal”, sem problema intrínseco “aparente”, tem se mostrado 

incapaz de acolher o número cada vez maior de estudantes que, devido a problemas sociais, 

culturais, e/ou de aprendizagem, não são bem sucedidos na escola.  

Embora Glat (1998) afirme que a Educação Especial conta com um conjunto de 

técnicas e métodos considerados cientificamente bem sucedidos, tanto preventivos, como 
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remediativos; e que devemos superar a visão restrita apenas àqueles alunos com deficiência, 

apoiando os professores no seu fazer diário, visando melhorar o atendimento a todo o tipo 

de aluno com uma prática diferenciada junto às escolas comuns, é pertinente refletirmos se 

tal afirmação tem se efetivado na prática ao longo de nossa história de atendimento 

segregado. 

Santos (2003, p. 07) afirma que a Educação Especial: 

 

é muito mais do que escola especial. Como tal, sua prática não precisa (nem 
deve) estar limitada a um sistema paralelo de educação, e sim fazer parte 
da educação como um todo, acontecendo nas escolas regulares e 
constituindo-se em mais um sinal de qualidade em educação, quando 
oferecida a qualquer aluno que dela necessite, por quaisquer que sejam os 
motivos (internos ou externos ao indivíduo). Portanto, nos casos em que 
uma tradição paralela do oferecimento da Educação Especial ainda não 
esteja consolidada, concentrar esforços e investimentos na inclusão em 
educação já seria, de início, uma vantagem, além de demonstrar 
consonância com as sugestões da Declaração de Salamanca. 

 

6.1 Algumas Considerações sobre as Adequações Curriculares 
 

Sendo a etapa preliminar do processo de construção da inclusão escolar a inserção 

do aluno com deficiência na classe comum, quem recebe o impacto de pronto é o professor 

que se sente despreparado para desenvolver um trabalho de qualidade para todos os seus 

alunos.  

Assim, o professor ao receber um aluno com deficiência assumirá a responsabilidade 

de conduzi-lo à construção do conhecimento, sabendo que toda a classe tem uma rotina na 

qual o aluno com deficiência deverá ser inserido, e que deverá prestar contas ao sistema 

através da evolução do desempenho de seus alunos.  

Nesse momento, é possível pontuar alguns caminhos distintos. Um exemplo seria o 

professor adotar a concepção de currículo como sendo um continuum, assume uma postura 

flexível quanto ao planejamento e implementação e, o currículo assim se apresenta também 

flexível e adaptado à necessidade do aluno. Para que isso ocorra, é fundamental que o 

professor tenha acesso a teorias que fundamentem seu trabalho, com o propósito de 

instrumentalizá-lo, no sentido de que venha promover um equilíbrio entre a teoria e a 

prática, o que por sua vez, estará fortalecendo a comunicação interpessoal, professor-aluno-
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colegas de classe e, consequentemente, favorecendo o processo ensino aprendizagem. O 

professor deve ter como propósito não a limitação, mas sempre o potencial de cada aluno. 

A literatura científica sobre inclusão escolar tem apresentado uma certa 

diferenciação em relação à terminologia referente a essas mudanças que poderiam ocorrer 

no currículo, tendo como objetivo promover um ambiente de aprendizagem efetivo para o 

aluno com necessidades educacionais especiais. Encontramos os termos “adaptações 

curriculares” e “adequações curriculares” em referencia a denominação do que pode ser 

feito para atender as necessidades educacionais especiais desses alunos.  

Uma definição para adaptação curricular, utilizada em Portugal, segundo Marques 

(1998, p. 23) seria: 

 

As adaptações curriculares constituirão a construção das vias de acesso ao 
currículo, apontadas por Vygotsky como um meio de construção de 
caminhos alternativos que permitirão ao aluno asceder aos conhecimentos 
escolares. As adaptações curriculares podem desenvolver-se a vários níveis 
que vão desde o poder Central, ao local, ao do Projecto Educativo de 
Escola, às programações de aulas e necessidades individuais de cada aluno. 

 

Na definição de Marques (1998), denota-se a adoção de uma concepção mais 

ampliada que englobaria ações tanto do poder central, tal como as normas do Ministério da 

Educação, sistemas locais (estaduais, municipais), pela escola (contemplada em seu projeto 

pedagógico), e na sala de aula, a fim de atender as necessidades específicas desses alunos.  

Correia (1999) define o termo “adaptações curriculares” como sendo: 

... todas as alterações, modificações ou transformações que as escolas e os 

professores introduzem nas propostas curriculares dimanadas do Ministério da Educação, 

com vista à sua adequação ao contexto local e às necessidades dos seus alunos.(...) as 

adaptações curriculares são referidas às alterações ou modificações do currículo regular, 

realizadas para dar respostas aos alunos com NEE.  (p.111) 

Nessa definição observa-se que o termo “adaptação” é definido como “alterações, 

modificações ou transformações” que poderão ser feitas no “currículo regular” a fim de 

adequá-lo as necessidades dos alunos e do projeto pedagógico da escola. Assim, o termo se 

refere às mudanças propostas no conteúdo curricular de modo a flexibilizá-lo para atender a 

realidade da escola e do aluno, e o conceito extrapola, portanto, a questão do aluno com 
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necessidades educacionais especiais porque engloba também a necessidade de contemplar 

contextos escolares diferenciados. 

Partindo do pressuposto de que o currículo escolar é o referente básico para a 

identificação e avaliação das necessidades educacionais especiais e para determinar os 

apoios específicos que o aluno poderá necessitar num determinado momento, Ide (1999, p. 

09) defende que: 

 

[...] um currículo escolar aberto e flexível precisa ser concretizado no 
contexto de cada escola, em forma de projeto curricular, no grupo classe e, 
caso seja necessário, para um aluno concreto, mediante uma adaptação 
curricular individualizada. É isto que se chama adaptações curriculares. 

 

Nessa definição observa-se que o termo “adaptação” pode ser interpretado como 

“flexibilização”, o que pressupõe alteração ou modificações; e que essas podem ser feitas 

tanto no âmbito da escola, quanto adapta as diretrizes curriculares nacionais para seu 

projeto pedagógico; ou no plano pedagógico para a classe, ou ainda para atender 

necessidades individualizadas de determinados alunos. No entanto, a autora delimita ainda 

que o currículo escolar deva ser tomado como referência para a identificação de 

necessidades educacionais especiais e, que as alterações personalizadas para indivíduos 

poderão ser feitas se necessárias. Portanto, pressupõe-se que a regra seria prover o mesmo 

tipo de currículo escolar, tanto para aluno com ou sem necessidades educacionais especiais 

e que, as alterações personalizadas deveriam ser feitas “se necessárias”. 

As citadas definições nos conduzem a identificar o termo tanto de uma forma ampla 

onde a adaptação curricular, seria qualquer tipo de ajuste necessário no sistema 

educacional, na escola ou sala de aula, de forma a promover um ambiente propício a 

atender às necessidades do aluno e, favorecer seu acesso ao currículo.  

A outra denominação encontrada na literatura seriam as “adequações curriculares”. 

Ginè e Ruiz (1995) definem como sendo às modificações necessárias nos diversos elementos 

do currículo básico para adequá-los a diferentes situações, grupos e pessoas para o qual ele 

se destina. Sob esta perspectiva, a definição de adequação curricular acaba por tomar um 

sentido mais restrito.  Centra-se no aluno como sujeito e busca propiciar instrumentos que 

venham garantir o acesso e o aproveitamento curricular específico, tendo por base o grupo 

de referencia. Nesse sentido parece que as adequações curriculares, devido a sua 
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especificidade e individualidade, tendem a ser um procedimento menos amplo do que o 

observado nas definições de adaptações curriculares já citadas.  

Em verdade é possível notar, mediante a análise das definições de “adequações 

curriculares” e “adaptações curriculares”, que ambas referem-se praticamente a mesma 

idéia, e que elas apontam pelo menos dois significados. Por um lado, há o pressuposto que o 

currículo pode sofrer alterações no momento em que é elaborado havendo várias 

possibilidades de intervenção como supressão ou inclusão. Por outro lado há o princípio de 

que o currículo pode ser passível de adequações, ou seja, não sofre mudanças drásticas, e o 

que se pode alterar seriam as práticas pedagógicas para tornar mais efetivo o processo 

ensino aprendizagem dos alunos e favorecer o acesso ao currículo. 

No Brasil, este tópico é abordado legalmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

Adaptações Curriculares (BRASIL, 1999). Este documento foi elaborado tendo por base o 

documento oficial da Espanha “Adaptaciones Curriculares”, elaborado pelo “Ministério da 

Educação e Ciência” daquele país no ano de 1992. Há referências específicas e transcritas de 

autores espanhóis como Majon (1995) e Guijarro (1992, p. 33) no documento brasileiro. As 

adaptações são definidas como: 

 

[...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do 
currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 
peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo 
currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para 
que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as 
adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações 
docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve 
aprender; como e quando aprender; que formas de organização do ensino 
são mais eficientes para o processo de aprendizagem; como e quando 
avaliar o aluno. 
 

No mesmo documento oficial, as adaptações são classificadas como Adaptações de 

“Grande Porte” ou “Significativas” e Adaptações de “Pequeno Porte” ou “Não Significativas”, 

e são subdivididas em outras categorias conforme apresentado no Quadro 122. 
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 Neste documento, os quadros referentes aos tipos e formas de adaptações curriculares são transcritos de uma 

produção espanhola: Manjón, D.G.; Gil, J. R. & Garrido, A.A. Adaptaciones Curriculares – guia para su 

elaboración. Granada-Espanha: Aljibe. Coleccion: Educación para la diversidad. 1995. 
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Organização das Adaptações Curriculares segundo o MEC-1999 

Adaptações Não Significativas do 
Currículo 

Adaptações Curriculares Significativas 

Organizativas 
Organização de agrupamentos 

Organização didática 
Organização do espaço 

 
Relativas aos Objetivos e Conteúdos 
Priorização de áreas ou unidades de 

conteúdo 
Priorização de tipos de conteúdos 

Priorização de objetivos 
Seqüencialização 

Eliminação de conteúdos secundários 
 

Avaliativas 
Adaptação de técnicas e instrumentos 

Modificação de técnicas e instrumentos 
 

Nos Procedimentos Didáticos e nas 
Atividades 

Modificação de procedimentos 
Introdução de atividades alternativas às 

previstas 
Introdução de ativ. complementares às 

previstas 
Modificação do nível de complexidade das 

ativ. 
Eliminando componentes 

Seqüênciando a tarefa 
Facilitando planos de ação 
Adaptação dos materiais 

Modificação da seleção dos materiais 
previstos 

 
 

Na Temporalidade 
Modificação da temporalidade para 
determinados objetivos e conteúdos 

previstos 

Elementos curriculares modalidades 
adaptativas 

 
Objetivos 

Eliminação de objetivos básicos 
Introdução de objetivos específicos, 
complementares e/ou alternativos 

 
Conteúdos 

Eliminação de conteúdos básicos do 
currículo 

Introdução de conteúdos específicos, 
complementares ou alternativos 

 
Metodologia e Organização Didática 

Introdução de métodos e procedimentos 
complementares e/ou alternativos de 

ensino e aprendizagem 
Organização 

Introdução de recursos específicos de 
acesso ao currículo 

 
Avaliação 

Introdução de critérios específicos de 
avaliação 

Eliminação de critérios gerais de avaliação 
Adaptação dos critérios regulares de 

avaliação 
Modificação dos critérios de promoção 

 
 
 
 
 

Temporalidade 
Prolongamento de um ano ou mais de 

permanência do aluno na mesma série ou 
no ciclo (retenção) 

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais Adaptações Curriculares, MEC, 1999. p. 35 e 38. 

 

Segundo o mesmo documento, as Adaptações de Pequeno Porte ou Não 

Significativas ocorrem em vários níveis no currículo, podendo ser organizativas, relativas aos 
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objetivos e conteúdos, avaliativas, nos procedimentos didáticos e nas atividades e na 

temporalidade. Essas adaptações...   

 [...] constituem modificações menores no currículo regular, são facilmente 
realizadas pelo professor no planejamento normal das atividades docentes 
e constituem pequenos ajustes dentro do contexto normal de sala de aula 
(BRASIL, 1998, p.34). 

  

Vale destacar aqui os desdobramentos do campo de extensão e de atuação das 

adaptações não significativas, segundo o citado documento. As adaptações organizativas se 

referem as modificações no espaço físico da sala de aula, agrupamento dos alunos, 

reorganização do mobiliário local e diversificação do tempo despendido para realização de 

atividades didáticas de sala de aula. 

Quando diz respeito aos objetivos e conteúdos, justificam-se pela determinação de 

conteúdos significativos e essenciais ao aluno, priorizando suas potencialidades em 

detrimento das limitações. Também compõe esse rol de possibilidades a sequencialização do 

conteúdo de forma minuciosa, o reforço paralelo à aprendizagem e, quando for 

extremamente necessária, a exclusão de determinado conteúdo. 

Quando se refere ao processo avaliativo, as adaptações não significativas propõem-

se a confecção de instrumentos avaliativos alternativos que venham a garantir os novos 

rumos a serem tomados na implementação do processo de aprendizagem. 

Os procedimentos didáticos também constam no rol das adaptações de pequeno 

porte e referem-se, especificamente, ao modo de ensinar o aluno: métodos; técnicas; 

introdução de atividades prévias, específicas ou alternativas; alterações no nível de 

complexidade; na seleção e no nível de abstração exigido nas atividades propostas. 

A adaptação de maior complexidade para o professor realizar dentre aquelas de 

pequeno porte, diz respeito à temporalidade. Nesta proposta, pode ser disponibilizado para 

o aluno um período de tempo alternativo para a realização da atividade proposta ou 

cumprimento do conteúdo desenvolvido. Este tempo pode ser reduzido ou estendido, 

dependendo da necessidade específica do aluno. Para a adoção deste procedimento, cabe 

ainda ao professor adaptar a rotina de temporalidade do grupo classe, de forma que não se 

perca as interações entre os alunos no momento em que a adaptação for executada em 

aula. 
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Por outro lado, o documento do MEC descreve as possibilidades da realização de 

Adaptações de Grande Porte ou Significativas. Estas podem ocorrer nos objetivos, nos 

conteúdos, na metodologia e organização didática, na avaliação e na temporalidade. São 

definidas como aquelas que visam: 

 

[...] atender às necessidades especiais dos alunos, quando estas forem mais 
acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos 
significativas. De um modo geral constituem estratégias necessárias quando 
os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como resultado, 
entre outros fatores: da defasagem entre a sua competência curricular e a 
de seus colegas; da discrepância entre as suas necessidades e as demandas 
das atividades e expectativas escolares; da crescente complexidade das 
atividades acadêmicas que vai se ampliando na medida do avanço na 
escolarização (p.39). 

 

Essas adaptações significativas quando realizadas nos objetivos indicam uma 

necessidade mais latente do aluno. Isso significa que, no momento inicial do planejamento, 

já deve constar a eliminação de objetivos básicos e a introdução de objetivos específicos, 

alternativos e/ou auxiliares. O mesmo procedimento ocorre quando são necessárias 

adaptações de conteúdo, que mesmo sendo algo essencial, torna-se inviável para o aluno 

devido à condição específica da deficiência que apresenta. 

Quanto à metodologia e organização didática, as adaptações de grande porte estão 

direcionadas para a introdução de métodos específicos de ensino, ou de forma que o 

procedimento didático utilizado pelo professor venha a sofrer modificações substanciais. 

Em se tratando das adaptações voltadas para a avaliação, estas prevêem a 

introdução, eliminação, adaptação e/ou modificação nos critérios de avaliação. Caberia aqui 

ao professor analisar a especificidade do aluno e traçar esses novos critérios quando 

necessário.  

A questão referente à temporalidade, quando das adaptações significativas, prevê 

um prolongamento, de um ano ou mais, do aluno na mesma série. Essa é uma medida que 

independe do professor e sistemas de progressão continuada, por exemplo. 

É possível destacar que a terminologia utilizada no documento, por vezes, causa 

certo desconforto em relação a sua interpretação. Corremos o risco de considerar 

adaptações não significativas como se fossem um tipo de adaptação dispensável, sem a qual 

o aluno poderia conduzir de forma satisfatória seu processo de aprendizagem. A mesma 
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relação se torna possível quando nos referimos às adaptações significativas, ou seja, isso nos 

levaria a interpretação de que estas são indispensáveis ao aluno. O que, na verdade, não 

corresponde à real necessidade do aluno, que pode vir a necessitar, com maior ou menor 

intensidade, de ambas adaptações por serem estas fundamentais para seu desenvolvimento 

educacional. 

Assim, por fim, as adaptações são passíveis de execução em três níveis distintos: no 

âmbito do projeto político pedagógico, no currículo desenvolvido na sala de aula e no nível 

individual. 

Em síntese, podemos nos apropriar das palavras de Aranha (2002, p. 15). 

... as Adaptações Curriculares são providências políticas, administrativas, 
técnicas e tecnológicas que devem ser implementadas para atender às 
necessidades educacionais de cada aluno, inclusive as necessidades 
educacionais especiais, de forma a favorecer-lhes o acesso ao 
conhecimento e seu uso funcional, na administração de sua própria vida, e 
no processo de transformação da sociedade. 

 

Assim sendo, as adaptações curriculares deveriam ser contínuas, permeando os 

temas de estudo, projetos e atividades que mudam dentro do contexto da sala de aula, 

assegurando o máximo de instrução por parte do professor, facilitando o desenvolvimento 

de habilidades acadêmicas e de interação professor/aluno/aluno. A implementação de 

adaptações de sala de aula encontra-se no âmbito de responsabilidade e de ação exclusiva 

do professor, não exigindo autorização, nem dependendo de ação de qualquer outra 

instância superior, seja na área política, administrativa e/ou técnica. 

Assim, conforme aponta Ide (1999), há três aspectos fundamentais nas adaptações 

curriculares: pressupõe modificações nos planos previstos na escola com o aceite dos órgãos 

competentes; a ênfase da avaliação deixa de ter um caráter quantitativo que passa a ser 

qualitativo; e há variação de forma sensível no modo como se desenvolve a elaboração da 

proposta curricular resultante das modificações anteriores. 

De uma forma ou de outra, é o professor da classe comum o responsável pelo 

planejamento, orientação e execução das práticas inclusivas e, concomitantemente, das 

adaptações curriculares específicas no âmbito da sala de aula, que promovam a participação 

e aprendizagem de todos os alunos. 
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6.2 Conclusões 

 

Além das reflexões referentes ao ensino nas escolas, a educação de qualidade para 

todos e a inclusão implicam mudanças de outras condições relativas à administração e aos 

papéis desempenhados por todos os membros da organização escolar.  

Talvez, um dos maiores desafios para uma escola inclusiva, seja a obrigação de 

atender tanto às necessidades definidas nos parâmetros e diretrizes curriculares nacionais e 

às necessidades estabelecidas nos projetos pedagógicos de cada escola. 

O currículo deve servir apenas como roteiro para os professores e tal roteiro deve ser 

flexível e modificado de acordo com as aprendizagens individuais, devendo a avaliação no 

processo de ensino e aprendizagem, nortear a tomada de decisões, o planejamento de 

ensino e o redirecionamento das ações.  

A personalização do currículo para atender às necessidades educacionais especiais, 

segundo Knowlton (1998), pode ser feita em três direções: aumentando, adaptando ou 

alterando o currículo comum.  

O aumento envolve a incrementação do currículo padrão, e as implementações mais 

utilizadas na literatura têm visado a facilitação do domínio do conteúdo, generalização, 

solução de problemas e independência. A adaptação curricular está relacionada ao uso de 

apoios instrucionais que afetam o tempo, o custo e/ou a intensidade necessária para atingir 

o domínio do conteúdo pretendido. E as alterações curriculares mudam substancialmente os 

padrões do currículo comum e elas têm recebido duas orientações distintas que se referem 

às habilidades de vida diária e vocacional.  

Para tanto, a Educação Especial deve ser a aliada na pesquisa e no desenvolvimento 

de novas formas de se ensinar, adequadas à heterogeneidade dos aprendizes e compatíveis 

com os ideais democráticos, na função de orientação, supervisão e acompanhamento das 

condições educacionais apropriadas, num interjogo entre o real e o necessário. Nesse 

sentido, a Educação Especial, num ambiente de colaboração, baseado no enriquecimento 

dos intercâmbios intelectuais e culturais pode fomentar na escola espaços de formação 

continuada em serviço.  

No processo de redefinição da Educação Especial, o aspecto mais relevante é 

extinguir seu caráter paralelo à Educação Comum, vislumbrando sua atuação no Ensino 

Comum como um elemento imprescindível na eliminação de barreiras para a aprendizagem. 
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Conclui-se então, que o professor da Educação Especial deverá ter papel 

proeminente na organização do sistema inclusivo, podendo contribuir no planejamento, na 

execução e na avaliação de uma série de estratégias organizativas e metodológicas. 

Estratégias estas que a literatura recomenda que sejam implementadas de forma 

colaborativa, por meio de processos reflexivos, nos quais os professores da Educação 

Especial e Comum possam aprimorar suas práticas e, gradualmente, construir uma nova 

relação de trabalho que, ao longo da história, não existiu. Tal relação permite que se (re) 

conheçam como sujeitos de seu trabalho, com uma prática que se constrói e se aprimora a 

partir da própria prática e de sua reflexão, resultando assim num melhor atendimento aos 

alunos. 
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7 Considerações finais 

 

Prof.ª Drª. Thaís Cristina Rodrigues Tezani 

 

Durante o processo de organização curricular, várias foram as indagações que 

emergiram, e aqui consideramos pertinente expor algumas delas, pois servem de subsídio 

para elaboração de políticas e programas específicos, além de pontuais, voltados para a 

busca da qualidade do ensino fundamental municipal. 

As categorias e as indagações apresentadas foram coletadas por meio de pesquisa 

com os coordenadores participantes da construção da proposta. Dividimos essas indagações 

em categorias. São elas: formação continuada, implementação, material didático, revisão. 

 

a) Formação continuada: 

 A formação continuada oferecerá cursos com os temas relacionados ao 

currículo comum e a sua vertente teórica? 

 Os professores especialistas responsáveis pelo processo de construção e 

elaboração do currículo comum serão também os responsáveis pela 

formação continuada? 

 Como garantir um processo de formação continuada voltado para as 

necessidades do currículo comum de modo que todos os professores 

participem? 

 

b) Implementação: 

 Como acontecerá a supervisão do currículo comum? 

 Haverá algum tipo de acompanhamento? Como acontecerá? 

 Como garantir que todos os professores sigam o currículo comum? 

 Haverá um sistema municipal de avaliação baseado no currículo comum? 

 

c) Material didático: 

 Haverá aquisição de material didático específico de acordo com as 

necessidades do currículo comum? 
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 Haverá a possibilidade dos professores elaborarem coletivamente os 

materiais didáticos relacionados ao currículo comum? 

 

d) Revisão: 

 Quando será realizada a revisão do documento? 

 Os professores irão participar novamente desse processo? 

 

Diante do término do mandato da atual gestão municipal não nos cabe aqui 

responder todas essas questões, mas apenas fornecer indicativos para garantia da 

continuidade do trabalho. 

Nossa proposta para os anos de 2013 e 2014, é continuar com a parceria com o 

Programa Núcleos de Ensino da UNESP e realizar a elaboração de um protocolo de 

supervisão, a ser completado por meio de coleta de dados com os professores sobre a 

passagem do currículo prescrito para o currículo praticado e a revisão do documento 

conforme as necessidades apontadas.  

Assim, garantimos a supervisão, o acompanhamento do processo de implementação 

e a revisão do currículo comum e das reivindicações dos professores ao colocarem o 

currículo prescrito em ação. Ressaltamos, que nossa pretensão é trabalhar novamente 

diante de uma proposta democrática e participativa, tendo os coordenadores como 

interlocutores das necessidades dos docentes. 

Destacamos ainda que os Planos de Ensino das escolas não devem ser padronizados 

em virtude do apresentado aqui. Não gostamos da nomenclatura, mas o currículo aqui 

apresentado é o mínimo a ser trabalhado. As escolas devem complementar e estabelecer 

objetivos específicos diante da sua realidade.  

Acreditamos, portanto, que um grande passo foi dado até o momento, mas temos a 

consciência que esse foi o primeiro de inúmeros outros que virão, tanto em relação às 

políticas e programas, quanto em relação às práticas pedagógicas. 

Nossa pretensão não é esgotar o assunto com a apresentação formal desse 

documento, mas sim iniciarmos um processo constante de revisão curricular no ensino 

fundamental municipal de Bauru SP. 

 

 


