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Prefeitura Municipal de Indaiatuba 

Secretaria Municipal da Educação 
  

Apresentação do Currículo Municipal de Indaiatuba 

No ano de 2016, a revisão do Currículo da Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba 

iniciou com estudos e consultas à Base Nacional Comum Curricular. Os estudos foram 

conduzidos por comissões que contaram com a adesão de professores. Inicialmente, elas 

foram organizadas por modalidade/nível e, na sequência, reorganizadas por modalidade/nível 

e disciplinas. Cada comissão foi coordenada por um profissional do Setor de Orientação 

Pedagógica, representante da equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal da 

Educação. 

O trabalho realizado pelas comissões foi pautado na análise da Base Nacional Comum 

Curricular, que balizou a organização das habilidades e objetos de conhecimentos. Neste 

percurso, após cada grupo realizar esta organização houve a contratação do Professor 

Edmilson Ribeiro, que elaborou as orientações de ensino e aprendizagem para cada 

modalidade/nível, campos de experiências e áreas de conhecimento. Em paralelo, no ano de 

2019, visando uma aproximação dos conhecimentos necessários para a compreensão do 

trabalho pedagógico envolvendo habilidades e objetos de conhecimento, foram conduzidas 

formações direcionadas aos Professores Coordenadores. 

Ainda em 2019, com fins de atender uma solicitação da Rede Municipal de Ensino, o 

Currículo preliminar com habilidades e objetos de conhecimento foi reorganizado em 

bimestres. 

No ano de 2020, a equipe do Setor de Orientação Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino iniciou a revisão das orientações de ensino e aprendizagem elaboradas pelo Professor 

Edmilson Ribeiro, bem como examinou os quadros de objetivos/habilidades de aprendizagem, 

objetos de conhecimento e atividades organizadas pelas comissões de professores. No 

entanto, com as demandas emergenciais impostas pela Pandemia COVID-19, o Setor de 
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Orientação Pedagógica se dedicou à reorganização de um Currículo pensado especificamente 

para o contexto pandêmico, o que implicou no estabelecimento de critérios para a seleção de 

objetivos/habilidades de aprendizagem a serem priorizados nos períodos em que as 

atividades escolares foram afetadas, primeiramente com a suspensão de aulas, e 

posteriormente com aulas através de  revezamento de alunos. 

O Currículo 'pandêmico' foi desenvolvido em 2020 e 2021 pelas escolas municipais. Em 

paralelo com este movimento, a Equipe Pedagógica se organizou para retomar os estudos 

relacionados com o Currículo Municipal completo, ocasião em que se observou a necessidade 

de revisar novamente algumas áreas de conhecimento, a fim de atendermos com mais 

aprofundamento as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e contemplar necessidades 

específicas da Rede Municipal de Ensino. 

Nesta 2ª revisão houve a dedicação do Setor de Orientação Pedagógica e de 

Professores, que já tinham participado da 1ª comissão em elaboração. Nesse momento, as 

equipes observaram a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e a Política 

Nacional de Alfabetização. 

O Currículo Municipal de Indaiatuba compreende desde a Creche (0 a 3 anos), a Pré-

escola (4 e 5 anos) e o Ensino Fundamental Regular e Supletivo, mas, ressaltamos, que 

também se consubstancia nas práticas pedagógicas que envolvem as Unidades Escolares de 

Período Integral. Sobre a questão referente à educação integral, subscrevemos o que postula 

a BNCC, que 

afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. 
Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao 
desenvolvimento humano global, o que implica compreender a 
complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 
visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 
integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os 
como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu 
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas 
singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de 
aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática 
coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e 
diversidades. (BNCC 2018, p.16) 
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Nesta perspectiva, é possível observar a educação integral para além da jornada 

ampliada, pois, antes, diz respeito a uma concepção que compreende os estudantes em sua 

completude, garantindo que as singularidades e os direitos de aprendizagem sejam 

contemplados nas práticas escolares, inclusive para os alunos público-alvo da educação 

especial, com o trabalho em salas de aula regulares e práticas colaborativas com o 

Atendimento Educacional Especializado, bem como também inclui implementar metodologias 

de ensino inovadoras, além da utilização da tecnologias e recursos digitais na exploração dos 

conhecimentos envolvendo professores e todos os alunos. 

Conciliando com a perspectiva de educação integral é importante destacar e ratificar 

neste documento as 10 competências gerais da BNCC, as quais fomentam as políticas 

educacionais no processo pedagógico, em toda Educação Básica: 

  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 

a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
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fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 

outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

  

Legitimando a concepção de desenvolvimento integral dos estudantes, o Currículo 

Municipal de Indaiatuba contempla os Temas Transversais estipulados pela Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018, p.19), os quais atravessam os direitos de aprendizagem, 

objetivos/habilidades e objetos de conhecimento, e demandam à prática escolar uma 

abordagem contextualizada e integradora. 

O Ensino Religioso, não se concretiza neste momento como um componente 

curricular obrigatório ao aluno, no entanto com uma das premissas desta área de colaborar 

para a formação básica do cidadão, em que se assegure o respeito à diversidade cultural 

religiosa, entendemos que o mesmo é contemplado de modo interdisciplinar nos Currículos 

dos Componentes História e Filosofia, os quais também se amparam nas diretrizes emanadas 

pela Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista. 

A estrutura do Currículo Municipal de Indaiatuba é fruto de decisão coletiva entre as 

comissões com representatividade de docentes da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental Regular e Supletivo, e por isso reflete a construção realizada por elas. Na 

apresentação final, as comissões estruturaram uma tabela com três colunas em que constam 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 14 

 

os objetivos de aprendizagem/habilidades numerados em uma sequência, os objetos de 

conhecimento e algumas sugestões de atividades relacionadas, no entanto, respeitando as 

especificidades de cada “ciclo”, pois em algumas áreas de conhecimento há habilidades que 

estão presentes em diferentes anos considerando uma aprendizagem construída de modo 

progressivo, conforme prevê na BNCC em Língua Portuguesa e especificamente neste 

componente curricular a estrutura do Currículo Municipal de Indaiatuba a reflete, 

considerando as habilidades do 1º ao 5º ano, 1º ao 2º ano, 3º ao 5º ano e específicas de cada 

ano. Nos componentes curriculares de Filosofia e Arte a organização bimestral apresentada 

não pode ser compreendida como uma disposição que impede a flexibilidade para o trabalho 

pedagógico. 

Na organização dos materiais para disponibilização ao trabalho pedagógico o 

Currículo Municipal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental encontram-se em 

publicações separadas. 

Diante do exposto, ressaltamos a importância deste documento para a deliberação 

de orientações ao Sistema Municipal de Ensino, as quais se desdobram em ações que 

envolvem a prática diária em sala de aula, a formação continuada, a aquisição de materiais, 

as regulamentações das avaliações escolares e da Rede Municipal de Ensino; e, a reforçar a 

necessidade de tal como fonte para formulação de políticas educacionais relativas aos 

aspectos já citados, apresentamos e damos por oficializado o Currículo Municipal de 

Indaiatuba. 
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O componente Curricular de Língua Portuguesa: uma conversa a respeito das 
práticas sociais mediadas pela leitura, escrita e a oralidade 

 
[...] O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 
E começou a fazer peraltagens [...] 

Manoel de Barros1 
  

 O Currículo do Município está fundamentado na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2018 e compatibilizado com os princípios 

didáticos e metodológicos prescritos pelo Currículo Paulista (CP), homologado em agosto de 

2019.  A leitura e estudo destes documentos, viabilizou a produção de um material que tem 

por objetivo, explicitar as necessidades específicas dos estudantes da rede municipal de 

ensino, bem como garantir as aprendizagens dos alunos matriculados do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. 

Além disso, visa aprofundar – segundo a BNCC – as experiências com a Língua Oral e 

Escrita, já iniciadas no âmbito escolar e na Educação Infantil. Soma-se ainda, a Leitura, como 

um importante instrumento para o desenvolvimento das competências e habilidades, tanto 

na vida cotidiana, quanto no percurso escolar dos alunos. 

O Componente Curricular de Língua Portuguesa, destaca-se pela expansão linguística 

dos alunos, no sentido de desenvolver habilidades e competências que lhes permitam 

interagir de forma eficiente com práticas sociais reais de uso da língua escrita e da língua oral. 

No entanto, é indispensável pensar a respeito de como se dá essa relação em uma sociedade 

marcadamente digital, uma vez que os textos são produzidos tanto em linguagem verbal, 

como não-verbal, e que, a cada momento, novas formas de se produzir textos demandam 

novas (e múltiplas) maneiras e procedimentos de leitura e de escrita de diferentes textos que 

circulam nos meios digitais, tão utilizados pelos estudantes nos dias atuais. 

 Em um primeiro momento é necessário refletir a língua materna como um potente 

elemento sociocultural e histórico e, levar em consideração que suas relações se constroem 

                                                      
1 BARROS, M. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2011. 
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de múltiplas formas, a depender dos diferentes grupos sociais, suas histórias e como lidam 

com a produção e a recepção de textos orais e escritos. Assim, o componente curricular de 

Língua Portuguesa se apropria e dá sentido às diferentes práticas sociais, a partir da 

proposição, em sala de aula, de situações de aprendizagem nas quais os alunos possam 

assumir o papel de usuários da língua materna de maneira eficaz e conforme os  contextos de 

produção, nos quais encontram-se inseridos.   

No ambiente escolar, o constante desenvolvimento da fala – seja ela em situações 

informais ou formais de uso da língua –  da escrita, em diversas situações comunicativas,  da 

leitura competente e da escuta atenta se configuram em ações fundamentais no trabalho com 

a Língua Portuguesa, pois assim, evidencia-se a atuação do sujeito dessa aprendizagem, nos 

mais variados campos da atividade humana. O que esperamos é a formação, na sociedade, de 

cidadãos que possam – efetivamente -  atuar de maneira eficaz, com total autonomia no que 

diz respeito a sua desenvoltura linguística, que respeitem as variações da língua e seus 

falantes, nos diferentes contextos sociais, históricos, regionais e culturais.  

Assim como foi apresentada pelo Currículo Paulista (CP) e a BNCC, a perspectiva de 

linguagem defendida pelo Currículo do Município trata da construção humana que se realiza 

em diferentes contextos, sendo eles históricos, com múltiplas implicações sociais e culturais 

e, desta forma,  carregados de identidades, de interações, de ideologias, de sentimentos, de 

disputas de poder, de conhecimentos relacionados a ciência, a cultura digital, ao próprio corpo 

dos diferentes sujeitos, a estética,  visual,  sonora, assim como, as outras linguagens que se 

relacionam com os conhecimentos linguísticos vivenciados rotineiramente em nosso 

cotidiano. 

No processo de ensino e de aprendizagem, o Currículo do Município define o trabalho 

com diferentes gêneros discursivos como o eixo norteador e central das ações desenvolvidas 

no componente curricular de Língua Portuguesa. Assim, cabe a nós professores a busca de 

meios e estratégias pelas quais os alunos possam se aproximar gradativamente de diferentes 

textos organizados nos mais diversos gêneros discursivos, para que possam, se apropriar de 

sua estrutura, seu conteúdo temático, suas especificidades, tomando por base as suas 

finalidades comunicativas e os mais particulares contextos pelos quais são produzidos.  
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Claro está, que os gêneros discursivos a serem abordados durante os cinco primeiros 

anos do Ensino Fundamental necessitam - prioritariamente - corresponder àqueles que fazem 

parte do repertório social e cultural do universo infanto-juvenil, bem como, aos textos que 

tradicionalmente circulam no ambiente escolar. No entanto, há que se tomar como objeto de 

ensino e de aprendizagem, os textos produzidos a partir das novas tecnologias resultantes do 

uso dos meios digitais, que abarcam diferentes linguagens nas suas etapas de produção, 

publicação, recepção e de compartilhamento.  

Assim, o Currículo do Município, em sua gênese, busca na formação dos sujeitos, o 

desenvolvimento do Letramento convencional, historicamente priorizado, como também, a 

ideia de Multiletramentos – pela utilização de múltiplas linguagens na produção – e os Novos 

Letramentos, em atendimento a demanda atual de uma sociedade altamente marcada pela 

Cultura Digital.  

Nesta perspectiva, o que se espera das reais situações de aprendizagem em sala de 

aula, é que elas possam envolver, tanto os professores, quanto os alunos nas diferentes etapas 

de produção de textos, assumindo de forma compartilhada e colaborativa os seus processos 

de construção. Assumem assim, a autoria e coautoria de parte ou do todo, diferente do que 

tradicionalmente se preconizava nas práticas escolares em que o ambiente escolar de 

aprendizagem resumia-se à mera recepção de conhecimentos pelos educandos. 

Vale destacar que, ao iniciarem seus percursos no Ensino Fundamental, as crianças 

ingressam num ambiente em que a preocupação principal dos professores e gestores 

escolares é canalizada para a alfabetização inicial, ou seja, está voltada às expectativas de 

aprendizagem da decodificação dos códigos linguísticos, que fazem parte do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA). Por outro lado, o investimento também deve ser tratado no sentido 

de que aprendem a fazer uso em seu cotidiano, dessas informações e conhecimentos de modo 

que possam ser inseridos na cultura letrada.  

Em relação ao processo de alfabetização, é consenso entre os pesquisadores da área 

a necessidade de um trabalho envolvendo a apropriação do SEA e a inserção de todos os 

alunos nas práticas sociais de leitura, de escrita e da fala provenientes do letramento e do 

multiletramento, considerando tratarem-se de conhecimentos fundamentais para o sucesso 
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acadêmico na Educação Básica, para a inserção social e a efetiva formação do cidadão atuante 

na sociedade e em sua realidade.  

Em consonância com o Currículo Paulista e a BNCC, foram elencadas as competências 

necessárias para o desenvolvimento dos alunos, no que se refere ao componente curricular 

de Língua Portuguesa que diz respeito ao pleno exercício da cidadania. No entanto, cabe aqui 

uma reflexão, pois ao se tratar de alunos dos Anos Iniciais, essas competências devem ser 

analisadas como processuais e seu pleno desenvolvimento se dá ao longo do Ensino 

Fundamental (Anos iniciais e Finais), em menor ou maior grau e, de acordo com a faixa etária 

dos alunos, se referem ao desenvolvimento linguístico e a inserção dos alunos em diferentes 

práticas sociais de leitura, de escrita e da oralidade. 

 
Competências específicas do componente de Língua Portuguesa 

 

1.  Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção 

de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

2.  Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 

diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 

possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive 

escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. 

3.  Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, e continuar aprendendo. 

4.  Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa 

diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5.  Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à 

situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual. 

6.  Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 

nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 

conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 
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7.  Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 

ideologias. 

8.  Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e 

projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho, etc.). 

9.  Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 

senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-

culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 

reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a 

literatura. 

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas 

digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e 

produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

 

Base Nacional Comum  Curricular, pág. 87 

 
O Currículo do município, construído em parceria com os professores da rede, assume 

a importância do trabalho sistemático com gêneros textuais e, portanto, preconiza o ensino e 

aprendizagem de múltiplos gêneros discursivos através dos quais, os alunos possam, se 

aproximar das características específicas e seus modos particulares de produção e 

socialização. 

Esta ação resulta em uma aproximação, no que se refere a leitura, a produção escrita 

e a comunicação oral envolvidas em cada um dos gêneros selecionados. Desta forma, o 

trabalho pedagógico necessita levar em consideração todo o contexto de produção envolvido, 

suas finalidades, possíveis interlocutores, a estrutura composicional, o conteúdo temático, os 

locais presumíveis de circulação, as escolhas lexicais mais apropriadas, assim como, o respeito 

ao estilo próprio de quem o produz.  

Nas proposições pedagógicas, visando a proficiência em escrita, os estudantes 

precisam ser expostos a práticas de produção textual que contemplem diferentes 

intencionalidades, tanto com registros autônomos, como em situações de escrita 

compartilhada, com identificação de informações envolvendo um tema/assunto, em que a 

proposta a ser desenvolvida esteja inserida em um contexto de produção, em que sejam 
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utilizadas as características do gênero textual solicitado, acionados os devidos conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, entre outras considerações. Logo, há a necessidade de selecionar 

determinados gêneros, em que se espera um aprofundamento desses conhecimentos, no 

entanto, é necessário deixar claro, que, o contato com diversos gêneros discursivos deve ser 

tomado como objeto de ensino no cotidiano da sala de aula, para sua efetiva aprendizagem.  

Em se tratando do desenvolvimento do trabalho em sala de aula, os quadros 

curriculares relacionados à aprendizagem da língua materna, organizam as habilidades a 

serem desenvolvidas no decorrer dos anos em eixos, sendo estes: oralidade, leitura, escrita e 

análise linguística. 

 
A. No Eixo Oralidade, espera-se que os alunos possam desenvolver 

conhecimentos essenciais para o uso da língua oral em contextos usuais em 

seu cotidiano, ou em  momentos nos quais é demandado o uso da linguagem 

apropriada às situações mais formais de uso da língua, que implicam em novos 

conhecimentos no que diz respeito ao planejamento e a recepção da fala, ou 

ainda, no uso de procedimentos típicos de um falante que sabe operar de 

maneira eficiente com a fala pública em diversas situações dentro e fora do 

ambiente escolar, incluindo através das tecnologias de informação e 

comunicação.     

B. Por conseguinte, no Eixo Escrita, é esperado que os alunos possam produzir 

textos de maneira autônoma, dos gêneros que fazem parte de seu cotidiano, 

assim como, aqueles que usualmente circulam no ambiente escolar / 

acadêmico, apropriando-se gradativamente dos procedimentos típicos de um 

escritor proficiente, que consegue planejar e revisar seus textos de maneira 

sistemática, bem como, considera todo o contexto de produção envolvido nas 

diferentes situações. 

C. Em relação ao Eixo Leitura tanto o currículo, quanto as práticas em sala de aula 

consideram o letramento e a multiplicidade de textos organizados em diversos 

gêneros discursivos, aos quais os alunos precisam ter constante acesso, bem 

como a apropriação de procedimentos e de comportamentos específicos na 
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interação com esses textos, considerando-se as finalidades empregadas em 

cada uma das situações de leitura propostas aos alunos. Além, é claro, a 

necessidade de uma gradação, no que diz respeito a complexidade dessas 

tarefas, pois assim, os alunos interagirão de maneira autônoma com textos que 

necessitam de maior conhecimento, no que se refere ao seu conteúdo 

temático, linguístico e composicional. Neste eixo, é necessário destacar o 

trabalho a ser desenvolvido em relação à Educação Literária, à apreciação 

estética e do conteúdo temático e composicional de diferentes obras literárias, 

oportunizando a formação do leitor literário.   

D. Em relação ao Eixo Análise Linguística cabe destacar que nos dois primeiros 

anos do Ensino Fundamental os esforços devem estar voltados para a garantia 

da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, sendo esta, uma capacidade 

fundante, para que os alunos possam ter sucesso durante todo o seu percurso 

acadêmico. Nos anos seguintes, é necessário tomar como objeto de ensino e 

de aprendizagem as regularidades e as irregularidades da língua, de modo que 

os alunos possam aprender a grafar as palavras, em diversas situações de 

produção de textos, de maneira convencional, bem como, a garantia do eixo 

qualitativo no que se refere às produções escritas.   

 
Em relação ao desenvolvimento do Eixo Escrita, cabe enfatizar, neste documento, os 

processos envolvidos durante o ato de produção de textos no cotidiano, uma vez que este se 

dá a partir de um contexto de produção previamente planejado por seu autor-produtor e, 

tratando-se do espaço escolar, é fundamental assegurar as condições necessárias para a 

produção. Dentre os processos envolvidos destacam-se: 

 
● O interlocutor -  todo processo de escrita, demanda uma situação 

comunicativa. Deste modo, uma das principais decisões do autor, durante a 

produção, seja ela escrita ou oral, trata-se da definição dos possíveis sujeitos 

que farão parte da recepção primária de um texto produzido, portanto, definir 

a quem o texto é destinado, faz com que o escritor possa agir dentro de uma 
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situação real e possível. Na sala de aula, muitas vezes, os textos produzidos 

pelos alunos apresentam múltiplos problemas de escrita, pelo simples fato de 

não serem definidos alguns elementos contextuais, como a qual público se 

destina. Sendo assim, observa-se como resultado nas produções escritas, 

situações vazias de significação, tanto para os alunos, quanto para os 

professores, uma vez que, representam contextos também desvinculados de 

um propósito, resultando na maioria das vezes, em processos mecânicos 

referentes à produção de escrita. Deste modo, em toda situação de produção, 

é necessário definir junto com as crianças, a quem o texto será destinado. 

● O gênero discursivo – a definição de um gênero em que o texto será 

organizado, faz parte do processo da produção textual, e implica diretamente 

na situação comunicativa com os possíveis interlocutores. Todo texto é 

organizado em um gênero discursivo predominante que determina o emprego 

de escolhas, tanto as lexicais, como as discursivas. Nas situações de 

aprendizagens propostas na escola é necessário que se defina, qual o gênero 

apropriado para determinada situação comunicativa, pois trata-se de uma 

decisão fundamental por parte de quem escreve. Desta forma, os alunos 

precisam compreender que gêneros discursivos distintos são escritos e 

organizados de maneira diferente e que demandam conhecimentos, 

procedimentos e atitudes específicas para serem produzidos. Assim, uma carta 

– endereçada a um amigo próximo –  se configura em uma situação menos 

formalizada de uso da língua e da linguagem, próprio do gênero discursivo e 

está calcado na proximidade dos sujeitos. Por outro lado, quando escrevemos 

uma carta de solicitação de algum serviço ao prefeito da nossa cidade, o gênero 

(e a situação) exige um uso mais formal da língua e da linguagem empregada 

em sua elaboração. Portanto, os alunos, necessitam compreender que escrever 

textos trata-se de uma tarefa única e específica a cada situação. 

● O tema -  outra importante decisão no processo de produção de um texto trata-

se da definição do tema (conteúdo temático), que diz respeito àquilo que se 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 27 

 

vai dizer, o assunto, que merece um amplo planejamento, por parte de quem 

escreve e deve constituir objeto de ensino por parte dos professores. Durante 

as situações de produção, faz-se necessário um amplo aprofundamento a 

respeito do tema, visto que, a depender do que será dito, cabe um trabalho 

sistemático de aproximação do conteúdo, bem como de pesquisas prévias e 

durante o processo de produção. Sendo assim, quanto mais os alunos 

souberem a respeito do assunto, maior qualidade nos textos que produzirão 

no decorrer de seus percursos escolares e na atuação na sociedade.  

● A finalidade – o ato de produção de um texto demanda uma finalidade imposta 

pela situação comunicativa, o motivo pelo qual as pessoas se comunicam por 

intermédio da escrita. Sendo assim, na sala de aula, é imprescindível que o 

professor defina com os alunos, qual a finalidade dos textos que são produzidos 

neste espaço, de modo que os alunos possam ter a clareza do motivo implicado 

na referida ação. Esse propósito necessita ser compartilhado, desde o 

planejamento da produção, momento necessário para se definir não somente 

a finalidade, como também, todos os demais aspectos envolvidos no contexto 

de produção. Cabe destacar aqui, que essa finalidade envolve também outras 

escolhas no processo de produção do texto escrito, como o grau de 

formalidade empregado na escrita, as escolhas lexicais e as linguísticas.     

● O suporte em que o texto será veiculado – é necessário enfatizar que todo 

texto produzido será veiculado em um suporte, ou seja, o lugar onde ele será 

publicado, em se tratando de textos produzidos no ambiente escolar, alguns 

suportes são essenciais para o compartilhamento de textos produzidos pelos 

alunos. Dentre eles destacamos a produção de livros, jornais, revistas, murais 

de assuntos diversos, blogs e páginas da internet, o próprio caderno do aluno, 

entre tantas outras possibilidades de disseminação das produções escritas 

pelas crianças. 

 
Para finalizar nossa conversa inicial, devemos reiterar, que tanto a escrita, quanto o 

desenvolvimento da oralidade e da leitura configuram situações comunicativas reais de uso 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 28 

 

da língua e da linguagem. Neste sentido, toda ação pedagógica precisa de uma finalidade 

clara, levando em consideração o contexto envolvido e as finalidades impostas pela tarefa. 

Por outro lado, há que se pensar que essas tarefas escolares precisam se aproximar ao máximo 

da sua função social real, de modo que não passem apenas por momentos extremamente 

escolarizados, pelos quais os alunos não conseguem observar funcionalidades que envolvam 

essas práticas para além dos muros da escola.  

 Para o desenvolvimento do planejamento anual e a tematização do trabalho foram 

selecionados diferentes gêneros discursivos a cada ano, em conformidade com a Base 

Nacional Comum Curricular, que preconiza o desenvolvimento das capacidades de leitura, 

produção e tratamento das linguagens, em uma perspectiva de ampliação das possibilidades 

de aprendizagem, nos diferentes anos, sendo possível uma transitoriedade e intersecção 

entre os gêneros selecionados. 

No trabalho com os diferentes eixos apresentados há uma convergência com as 

práticas de linguagem, que estão organizadas em campos de atuação. No Ensino Fundamental 

I são quatro os campos de atuação presentes na BNCC que orientam a seleção de gêneros, 

práticas e procedimentos para cada uma deles, havendo a presença de  alguns gêneros em 

mais de um campo. Essa organização tem por função, às práticas educacionais, um olhar 

didático na compreensão de que os textos estão presentes na prática escolar e na vida social. 

No Currículo Municipal de Indaiatuba, com a preocupação de estar fundamentado na Base 

Nacional Comum Curricular estão indicados os quatro campos de atuação, que estão 

presentes no Ensino Fundamental I: 

Campo da vida cotidiana: campo de atuação relativo à participação em situações vivenciadas 

no espaço escolar, familiar, cultural e profissional. Seguem alguns deles: agendas, listas, 

bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e 

brincadeiras. 

Campo artístico literário: campo de atuação que envolve a participação em situações de 

leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade 

cultural e linguística, que possibilitam apreciações estéticas. Seguem alguns deste campo: 

lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, poemas, poemas visuais, cordéis, 

quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros.  
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Campo das práticas de estudo e pesquisa: este campo está relacionado com situações que 

envolvem a leitura/escrita possibilitando o conhecimento aos textos expositivos e 

argumentativos. A linguagem e as práticas estão relacionadas ao estudo, à pesquisa e à 

divulgação científica, contribuindo para a aprendizagem nos espaços dentro e fora da escola. 

Alguns gêneros deste campo estão presentes em mídia impressa ou digital: enunciados e 

tarefas escolares, relatos de experimentos, quadros, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, 

entrevistas, notas de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, dentre outros. 

Campo da vida pública: este campo está relacionado com a participação em situações de 

leitura e escrita, especialmente de textos da esfera jornalística, publicitária, política, jurídica e 

reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. 

Alguns gêneros textuais deste campo são: notas, álbuns noticiosos, notícias, reportagens, 

cartas do leitor (revista infantil), comentários em sites infantis para crianças, textos de 

campanhas de conscientização, Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo-assinados, 

cartas de reclamação, regras e regulamentos.  

Visando um alinhamento curricular, os gêneros textuais discursivos previstos para 

trabalho, conforme prevê a Base Nacional Comum Curricular seguem dispostos em quadros, 

organizados de acordo com: gêneros que contribuem para a apropriação do sistema de escrita 

alfabética, gêneros para aprofundamento na sala de aula, gêneros para manutenção no 

trabalho pedagógico e gêneros para aproximação em que os alunos vivenciam situações de 

aprendizagem. 

 

I. Gêneros textuais — Primeiro ano  

Gêneros textuais de aprofundamento são aqueles que serão estudados pelos alunos 

com a intervenção e planejamento do professor, a partir de uma sequência didática, a ponto 

de compreenderem os processos que envolvem sua produção.   

Observação: Considerando a quantidade de gêneros para o aprofundamento, a 

Secretaria Municipal da Educação deliberará quais serão desenvolvidos para a produção 

escrita ao longo de cada ano, de acordo com o material didático implantado e/ou 

enquadramento necessário em atenção às políticas de qualidade educacional.   
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Gêneros textuais para aprofundamento 

 Oralidade Leitura Escrita 

 

 

 

1º  

ANO 

 
 
 
 
 
 

Adivinhas  

Cantigas, canções e 

parlendas  

Convites  

Entrevistas 

Curiosidades 

Instruções de montagem 

Parlendas 

Poemas infantis e 

quadrinhas  

Recado 

Receitas 

Reconto de contos 

Tiras e histórias em 

quadrinhos 

 

 

Adivinhas  

Bilhete  

Cardápios 

Contos clássicos de fadas 

Fábulas 

Legendas 

Listas 

Manchetes e Lides 

Parlendas 

Poemas, poemas visuais e 

Quadrinhas 

Recado 

Textos de memória 

Tiras e histórias em 

quadrinhos 

 

Adivinhas 

Bilhete 

Cardápios 

Contos clássicos de fadas 

Convites 

Diários pessoais 

Diagramas 

Entrevistas 

Curiosidades 

Instruções de montagem 

Legendas 

Listas 

Parlendas 

Poemas infantis e 

quadrinhas 

Receitas 

Slogans e anúncios 

publicitários infantis 

Textos de memória 

Tiras e histórias em 
quadrinhos 

 
Ao longo do ano para o desenvolvimento do trabalho com leitura, será necessário um 

trabalho intensivo com gêneros textuais que contribuem para a reflexão/construção do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA), bem como um trabalho efetivo de aproximação de 

gêneros textuais, adequados à faixa etária dos alunos, e que despertem interesse para seu 

conhecimento. 

Gêneros textuais para apropriação do SEA 
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Os gêneros textuais que contribuem para a apropriação do SEA precisam proporcionar o 

desenvolvimento da consciência fonológica e o letramento de forma integrada, buscando 

aprimorar e consolidar a aquisição da escrita alfabética. No 1º ano do Ensino Fundamental, 

serão trabalhados:  

 

Gêneros textuais para apropriação do SEA 

Adivinhas 

Agenda 

Cantigas 

Lista 

Legendas para fotos ou 

ilustrações 

Parlenda 

Poema 

Quadras / quadrinhas 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Os gêneros textuais para que os alunos possam se aproximar gradativamente de seu 

conteúdo temático e composicional são aqueles que serão eventualmente lidos aos alunos 

pelo professor ou lidos pelos próprios alunos para que se conheça a sua finalidade e estrutura 

e futuramente poderão ser um gênero de aprofundamento. Os gêneros de aproximação 

gradativa estão presentes na rotina do professor ao longo do ano letivo. No 1º ano do Ensino 

Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Agenda 

Álbum noticioso 

Anúncio publicitário 

(slogan, 

campanhas) 

Aviso 

Bilhete 

Calendário 

Cardápio 

Contos de fadas 

Contos modernos 

(de repetição, de 

acumulação, de 

engano e de 

animais) 

Convite 

Cordel 

Curiosidades 

Folhetos 

Histórias em 

quadrinhos 

Instruções de 

montagem 

Lendas folclóricas 

Notícia 

(fotolegendas em 

Recado 

Receita culinária 

Regra de 

brincadeira 

Regras de 

convivência 

Relato pessoal 

Tirinha 

Verbetes 
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Cartaz 

Certidão de 

nascimento 

Entrevistas 

Fábulas 

manchetes, lides, 

notícias curtas) 

 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Por fim, os gêneros textuais, que precisam de um trabalho sistemático e merecem sua 

manutenção na rotina de sala de aula são aqueles que foram de aprofundamento e devem 

ser resgatados para eventuais leituras do professor e dos próprios alunos. 

  

Gêneros textuais que precisam ser 

mantidos na rotina 

Adivinhas 

Bilhete 

Cantigas 

Legendas 

Listas 

Parlendas 

Poemas 

Quadrinhas 

 

II. Gêneros textuais — Segundo ano 

Gêneros textuais de aprofundamento são aqueles que serão estudados pelos alunos 

com a intervenção e planejamento do professor, a partir de uma sequência didática, a ponto 

de compreenderem os processos que envolvem sua produção.  

Observação: Considerando a quantidade de gêneros para o aprofundamento, a 

Secretaria Municipal da Educação deliberará quais serão desenvolvidos para a produção 

escrita ao longo de cada ano, de acordo com o material didático implantado e/ou 

enquadramento necessário em atenção às políticas de qualidade educacional.   

 

  Oralidade Leitura Escrita 
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2º 

ANO 

 

Avisos 

Cantigas e canções  

Convites 

Dramatização de histórias 

conhecidas 

Entrevistas 

Fotolegendas em notícias, 

manchetes e lides 

Instruções de montagem 

Notícias curtas para o 

público infantil 

Poemas 

Recados 

Receitas 

Reconto oral dos contos 

preferidos 

Regras de jogos e 

brincadeiras 

Relatos de experiências 

de processos e pessoais 

Slogans e anúncios 

publicitários infantis 

Teatro de fantoches 

Avisos 

Anúncio 

Cantigas 

Cardápios  

Cartazes 

Conto Clássico 

Conto de acumulação  

Curiosidades 

Diários 

Diagramas 

Entrevistas 

Fotolegendas  

Indicação literária 

Instruções de montagem 

Letras de canção 

Manchetes e lides em 

notícias 

Parlendas 

Poemas 

Quadras e quadrinhas 

Regras de jogos e 

brincadeiras 

Relatos de experiências 

de processos e pessoais 

Slogans e anúncios de 

campanha publicitária 

infantil  

Tiras e quadrinhos 

Trava línguas 

Verbetes de enciclopédia 

infantil 

Bilhetes 

Cartas 

Cartazes 

Conto Clássico 

Conto de acumulação 

(reescrita) 

Convite 

E-mails 

Fotolegendas em notícias, 

manchetes e lides 

Indicação Literária 

Instruções de montagem 

Notícias curtas para o 

público infantil 

Poemas 

Recados 

Receitas 

Relatos de experiências 

de processos e pessoais 

Slogans e anúncios 

publicitários infantis 

Verbetes de enciclopédia 

infantil 
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Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Os gêneros textuais para que os alunos possam se aproximar gradativamente de seu 

conteúdo temático e composicional são aqueles que serão eventualmente lidos aos alunos 

pelo professor ou lidos pelos próprios alunos para que se conheça a sua finalidade e estrutura 

e futuramente poderão ser um gênero de aprofundamento. No 2º ano do Ensino 

Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Álbum noticioso 

Anúncios publicitários e 

Cartaz 

Carta de leitor 

Carta pessoal 

Contos clássicos, modernos, 

africanos e populares 

Convite 

Cordel 

Diário 

Entrevistas 

Fábula 

História em quadrinhos 

Indicação literária 

Infográficos 

Instruções de montagem de 

brinquedos 

Legendas de imagens 

Lendas 

Letra de canções 

Notícia 

Piada 

Receita culinária 

Regra de jogos / brincadeiras 

Regras de convivência 

Relato de experimentos 

Relato 

Rótulos 

Texto informativo 

Tirinha 

Verbete de dicionário 

Verbetes de enciclopédia 

infantil 

 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Por fim, os gêneros textuais, que precisam de um trabalho sistemático e merecem sua 

manutenção na rotina de sala de aula são aqueles que foram de aprofundamento no bimestre 

anterior e devem ser resgatados para eventuais leituras do professor e dos próprios alunos. 

No 2º ano do Ensino Fundamental, serão trabalhados:  

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Avisos Contos clássicos, modernos, Listas 
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Adivinhas 

Agendas 

Anúncios publicitários e 

propaganda 

Bilhete 

Calendário 

Cantigas 

africanos e populares 

Convites 

Instruções de montagem 

Legenda para fotos ou 

ilustrações 

Parlendas 

Poemas 

Recado 

Receitas 

Trava-línguas 

 

III. Gêneros textuais — Terceiro ano 

Gêneros textuais de aprofundamento são aqueles que serão estudados pelos alunos 

com a intervenção e planejamento do professor, a partir de uma sequência didática, a ponto 

de compreenderem os processos que envolvem sua produção.  

Observação: Considerando a quantidade de gêneros para o aprofundamento, a 

Secretaria Municipal da Educação deliberará quais serão desenvolvidos para a produção 

escrita ao longo de cada ano, de acordo com o material didático implantado e/ou 

enquadramento necessário em atenção às políticas de qualidade educacional. 

 

 

 Oralidade Leitura Escrita 

3º 

ANO 

 

Argumentações em 

debates conforme os 

assuntos estudados 

Canções 

Cantar repentes e 

emboladas 

Entrevistas 

Indicação literária 

Poemas 

Produção de telejornal 

Cartas 

Cartum 

Charge 

Contos de Clássicos, 

Africanos, Populares 

Curiosidades científicas - 

Relatos de pesquisas em 

fontes de informação 

Diagrama 

Diário pessoal 

Álbum noticioso 

Anúncios publicitários  

Relato pessoal 

Cartum 

Charge 

Contos de Clássicos, 

africanos, populares 

Carta de leitor e de 

reclamação 

Carta pessoal 
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Receitas culinárias 

Recital de parlendas e 

cordéis 

Reconto de Contos de 

Clássicos, africanos, 

populares 

Seminário da Feira de 

Ciências 

 

Entrevistas 

Fábulas 

Gráficos e tabelas com 

resultados de pesquisas e 

informações 

Infográficos 

Lendas 

Lendas Indígenas 

Mitos 

Notícias, manchetes e lides 

Poemas e poemas visuais 

Quadrinhos e tirinhas 

Relato pessoal 

Textos instrucionais 

(receitas, instruções de 

montagem, regras de 

brincadeiras etc.) 

Textos publicitários e 

propagandas 

Verbetes de enciclopédia 

Curiosidades científicas - 

Relatos de pesquisas em 

fontes de informação 

Diagrama 

Diário pessoal 

Entrevistas 

Fábulas 

Gráficos e tabelas com 

resultados de pesquisas e 

informações 

Lendas 

Notícia 

Poemas e poemas visuais 

Quadrinhos e tirinhas 

Relatos de pesquisas em 

fontes de informação ( 

Reportagens 

Textos injuntivos 
instrucionais (receitas, 

instruções de montagem, 
regras de brincadeiras, 

etc.) 
Verbetes de enciclopédia 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Os gêneros textuais para que os alunos possam se aproximar gradativamente de seu 

conteúdo temático e composicional são aqueles que serão eventualmente lidos aos alunos 

pelo professor ou lidos pelos próprios alunos para que se conheça a sua finalidade e estrutura 

e futuramente poderão ser um gênero de aprofundamento. No 3º ano do Ensino 

Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 
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Anúncio 

Biografia 

Carta de leitor 

Carta pessoal 

Cartaz 

Conto de acumulação 

Conto popular 

Diário pessoal 

Entrevista 

Gráficos e tabelas 

História em quadrinhos 

Lenda 

Mitos 

Notícia 

Piada 

Poemas 

Publicitários e propagandas 

Regra de jogo 

Relato de experimento 

Relato pessoal 

Relatos de pesquisa 

Texto de divulgação científica 

Tirinha. 

Verbete de dicionário 

Você sabia?  

 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Por fim, os gêneros textuais, que precisam de um trabalho sistemático e merecem sua 

manutenção na rotina de sala de aula são aqueles que foram de aprofundamento no 

bimestre anterior e devem ser resgatados para eventuais leituras do professor e dos 

próprios alunos. No 3º ano do Ensino Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Álbum noticioso 

Adivinhas 

Anúncios publicitários e 

propagandas 

Agendas 

Bilhete 

Cantigas 

Contos clássicos 

Carta Pessoal 

Contos modernos 

Contos de acumulação 

 

Fábula 

Indicação literária 

Listas 

Relato de experiências 

Parlendas 

Poemas 

Trava línguas 

 

IV. Gêneros textuais — Quarto ano 

Gêneros textuais de aprofundamento são aqueles que serão estudados pelos alunos 

com a intervenção e planejamento do professor, a partir de uma sequência didática, a ponto 

de compreenderem os processos que envolvem sua produção. 
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  Observação: Considerando a quantidade de gêneros para o aprofundamento, a 

Secretaria Municipal da Educação deliberará quais serão desenvolvidos para a produção 

escrita ao longo de cada ano, de acordo com o material didático implantado e/ou 

enquadramento necessário em atenção às políticas de qualidade educacional. 

   

 Oralidade Leitura Escrita 

4º  

ANO 

Biografia 

Contação/dramatização 

de contos e causos 

Debate 

Entrevista pessoal / 

Jornal falado   

Lendas 

Poemas e poemas visuais 

Textos dramáticos 

Telejornal  

Tutorial de áudio e vídeo 

(instruções de 

montagem de jogos e 

brincadeiras) 

Boletos, faturas e carnês 

Biografia 

Cartum 

Cartas 

Charge 

Contos 

Divulgação Científica 

Entrevista 

Fábulas  

Infográficos 

Gráficos, diagramas e 

tabelas como forma de 

apresentação de dados e 

informações 

Lendas 

Mitos 

Notícias, manchetes e lides 

Poemas e poemas visuais 

Reportagem 

Quadrinhos e tirinhas 

Relatos pessoais e de 

experimentos 

Textos dramáticos 

Biografia  

Carta pessoal de 

reclamação 

Contos 

Divulgação Científica 

Entrevista 

Fábulas  

Gráficos, diagramas e 

tabelas como forma de 

apresentação de dados 

e informações 

Lendas 

Mitos 

Notícias, manchetes e 

lides 

Poemas e poemas 

visuais 

Quadrinhos e tirinhas 

Relatos pessoais e de 

experimentos 

Textos dramáticos 

Textos instrucionais e 

expositivos 

Verbetes de 

enciclopédia 
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Textos instrucionais,  

jornalísticos, expositivos e 

publicitários 

Verbete de enciclopédia 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Os gêneros textuais para que os alunos possam se aproximar gradativamente de seu 

conteúdo temático e composicional são aqueles que serão eventualmente lidos aos alunos 

pelo professor ou lidos pelos próprios alunos para que se conheça a sua finalidade e estrutura 

e futuramente poderão ser um gênero de aprofundamento. No 4º ano do Ensino 

Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Autobiografia 

Biografia 

Carta de reclamação 

Carta de solicitação 

Carta opinativa de leitor 

Cartaz 

Conto de assombração 

Conto de mistério 

Contos populares 

Cordel 

Crônicas 

Entrevistas 

Gráficos e tabelas 

História em quadrinhos 

Notícia 

Paródia 

Poemas 

Propaganda 

Relato histórico 

Reportagem 

Texto dramático 

Textos de divulgação 

científica para crianças 

Tirinhas 

Verbetes de dicionário e de 

enciclopédias 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Por fim, os gêneros textuais, que precisam de um trabalho sistemático e merecem sua 

manutenção na rotina de sala de aula são aqueles que foram de aprofundamento no bimestre 

anterior e devem ser resgatados para eventuais leituras do professor e dos próprios alunos. 

No 4º ano do Ensino Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 
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Álbum noticioso 

Anúncio publicitário e propaganda 

Bilhete 

Carta de reclamação 

Carta pessoal 

Conto de assombração 

Contos (clássicos, populares, de 

acumulação…) 

Fábula 

Indicação literária 

Notícia 

Relato (pessoal, de experimento) 

Relato / narrativa histórica 

Texto instrucional 

 

V. Gêneros textuais — Quinto  ano 

Gêneros textuais de aprofundamento são aqueles que serão estudados pelos alunos 

com a intervenção e planejamento do professor, a partir de uma sequência didática, a ponto 

de compreenderem os processos que envolvem sua produção.  

Observação: Considerando a quantidade de gêneros para o aprofundamento, a 

Secretaria Municipal da Educação deliberará quais serão desenvolvidos para a produção 

escrita ao longo de cada ano, de acordo com o material didático implantado e/ou 

enquadramento necessário em atenção às políticas de qualidade educacional.   

 

 Oralidade Leitura Escrita 

5º  

ANO 

Anedotas 

Canções 

Contos 

Cordéis 

Debate  

Vlogs  

Entrevistas 

Indicação literária e de 

filmes 

Narrações de situações 

esportivas, culturais 

Anedotas 

Artigos de divulgação 

científica 

Cartas 

Canções 

Cartum 

Charge 

Contos 

Cordéis 

Crônicas 

Cartazes 

Anedotas 

Artigos de divulgação 

científica 

Cartas de leitor e de 

reclamação 

Cartuns 

Conto de mistério 

Contos 

Crônicas  

Entrevistas 

Fábulas 
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Notícias 

Paródia 

Piadas 

Poemas e poemas 

visuais 

Resenhas 

Textos Instrucionais 

Telejornal 

Divulgação científica 

Entrevistas 

Fábulas 

Gráficos, diagramas e 

tabelas como forma de 

apresentação de dados e 

informações 

Infográficos 

Lendas 

Mitos 

Notícias, manchetes e lides 

Paródia   

Piadas 

Poemas e poemas visuais 

Quadrinhos e tirinhas 

Relatos de experiências 

pessoais 

Reportagem 

Resenhas  

Textos instrucionais, 

jornalísticos, expositivos e 

publicitários 

Verbetes de dicionário 

Gráficos, diagramas e 

tabelas como forma de 

apresentação de dados e 

informações 

Infográficos 

Mitos 

Notícias, manchetes e lides 

Poemas e poemas visuais 

Piadas 

Relatos de experiências 

pessoais 

Reportagem - roteiro 

Resenhas 

Textos instrucionais,  

jornalísticos, expositivos e 

publicitários 

Verbetes de dicionário 

 

 

Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Os gêneros textuais para que os alunos possam se aproximar gradativamente de seu 

conteúdo temático e composicional são aqueles que serão eventualmente lidos aos alunos 

pelo professor ou lidos pelos próprios alunos para que se conheça a sua finalidade e estrutura 

e futuramente poderão ser um gênero de aprofundamento. No 5º ano do Ensino 

Fundamental, serão trabalhados: 
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Gêneros textuais para aproximação gradativa 

Artigo de opinião 

Biografia 

Carta de leitor 

Carta de solicitação 

Carta do editor 

Cartuns 

Charge 

Cordel 

Formulário 

História em quadrinhos 

Lendas / mitos 

Música 

Paródia 

Poesia 

Reportagem e notícia 

Resenha literária 

Resumo 

Sinopse 

Texto de divulgação 

científica 

Verbete de dicionário 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na rotina 

Por fim, os gêneros textuais, que precisam de um trabalho sistemático e merecem sua 

manutenção na rotina de sala de aula são aqueles que foram de aprofundamento no bimestre 

anterior e devem ser resgatados para eventuais leituras do professor e dos próprios alunos. 

No 5º ano do Ensino Fundamental, serão trabalhados: 

 

Gêneros textuais que precisam ser mantidos na 

rotina 

Álbum noticioso 

Anúncio publicitário 

Carta de leitor 

Carta de reclamação 

Carta pessoal 

Contos 

Fábula 

 

Indicação literária 

Notícias 

Relato (pessoal, de experimentos) 

Relato / narrativa histórica 

Resenha 

Texto instrucional 

 

Quadros curriculares  

 Nas páginas seguintes encontram-se os quadros curriculares nos quais estão descritas 

as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, assim como propostas de atividades 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 43 

 

possíveis de serem realizadas na escola. Em Língua Portuguesa a organização está organizada 

considerando as habilidades da Base Nacional Curricular (BNCC), do Currículo Paulista (CP) e 

os seus respectivos códigos numéricos, e, também as habilidades do Currículo Municipal (CM) 

de cada ano organizadas em uma sequência numérica. 
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Língua Portuguesa 
1º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Oralidade 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade pública/ 
Intercâmbio conversacional em 
sala de aula 

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

Escuta atenta Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 
Habilidade BNCC - EF15LP10 

Características da conversação 
espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor.  
Habilidade BNCC - EF15LP11 

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz.  
Habilidade BNCC - EF15LP12 

Relato oral/Registro formal e 
informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.).  
Habilidade BNCC - EF15LP13 

Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor.  
Habilidade BNCC - EF15LP19 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Produção de texto oral Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que 
possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC - EF12LP06 

Produção de texto oral Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao 
público infantil que possam ser repassados  oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC - EF12LP13 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

Produção de texto oral Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as rimas.  
Habilidade BNCC – EF01LP19 

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

Planejar, produzir, revisar e editar em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros 
gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto.  
Habilidade BNCC – EF01LP23 
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Leitura 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 
Habilidade BNCC – EF15LP01 

Estratégia de leitura Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP02 

Estratégia de leitura Localizar informações explícitas em textos. 
Habilidade BNCC – EF15LP03 

Estratégia de leitura Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
Habilidade BNCC – EF15LP04  

Leitura de imagens em narrativas 
visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 
Habilidade BNCC – EF15LP14 

Formação do leitor literário Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção 
e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade.  
Habilidade BNCC – EF15LP15 

Leitura colaborativa e autônoma Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas. 
Habilidade BNCC – EF15LP16  
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Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação 
das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.  
Habilidade BNCC – EF15LP17 

Formação do leitor 
literário/Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  
Habilidade BNCC – EF15LP18 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização.  
Habilidade BNCC – EF12LP01 

Formação de leitor Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura 
compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, 
de acordo com as necessidades e interesses.  
Habilidade BNCC – EF12LP02 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.  
Habilidade BNCC – EF12LP04 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em 
notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para 
público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP08 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas 
de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros 
gêneros do campo publicitário, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP09 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que 
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organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do 
campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP10 

Compreensão em leitura (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros 
do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP17 

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

Compreensão em leitura CM 1 - Inferir o significado de palavras desconhecidas ou pouco 
familiares, com base no contexto da frase ou do texto.  
Currículo Municipal – 01 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Protocolos de leitura Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo da página.  
Habilidade BNCC – EF01LP01 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma 
de organização à sua finalidade.  
Habilidade BNCC – EF01LP16 

Compreensão em leitura CM 2 - Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos, 
a partir da compreensão do contexto a que está inserida. 
Currículo Municipal – 02 

Formação de leitor CM 3 -Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da 
sala de aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando 
os motivos de sua escolha. 
Currículo Municipal – 03 
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Escrita 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Planejamento de texto Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é 
o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e 
seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que 
for preciso, informações necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP05 

Revisão de textos Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.  
Habilidade BNCC – EF15LP06 

Edição de textos Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital.  
Habilidade BNCC – EF15LP07 

Utilização de tecnologia digital Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar 
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.  
Habilidade BNCC – EF15LP08 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 
construção da coesão 

Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para 
o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. 
Habilidade BNCC – EF12LP03 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 51 

 

Escrita compartilhada Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos do campo artístico-literário (contos, tiras, histórias 
em quadrinhos, poemas entre outros), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero.  
Currículo Paulista – EF12LP05A 
Revisar e editar contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre 
outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto.  
Currículo Paulista – EF12LP05B 

Escrita compartilhada Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais 
ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP11 

Escrita compartilhada Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos do campo da vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização entre outros), 
considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.  
Currículo Paulista – EF12LP12A 
Revisar e editar slogans, anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros textos produzidos, cuidando da 
apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF12LP05B 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Correspondência fonema-
grafema 

Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de 
forma alfabética – usando letras/grafemas que representem 
fonemas.  
Habilidade BNCC – EF01LP02 

Construção do sistema 
alfabético/ 
Convenções da escrita 

Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e diferenças.  
Habilidade BNCC – EF01LP03 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
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cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF01LP07 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF01LP18 

Escrita compartilhada Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, listas de regras e regulamentos, que organizam a vida na 
comunidade escolar, entre outros textos do campo da vida pública, 
considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do texto.  
Currículo Paulista – EF01LP21A 
Revisar e editar listas de regras, regulamentos, entre outros textos 
produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF01LP21B  

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

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias 
lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de 
imagens, observando a forma de composição de textos narrativos 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 
Habilidade BNCC – EF01LP25 

Escrita autônoma CM 4 -Escrever, convencionalmente, mesmo que de memória, o 
próprio nome e sobrenome, o nome dos pais ou responsáveis, frases 
e pequenos textos, ou mesmo trechos de narrativas conhecidas. 
Currículo Municipal – 04 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

CM 5 - Reescrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou individualmente, trechos de fábulas conhecidas, 
considerando a progressão temática dos acontecimentos, a coesão e 
a coerência textual. 
Currículo Municipal – 05 
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Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Este eixo é contemplado conforme a organização das habilidades por ano e ciclos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO – CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Forma de composição do texto Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o 
ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido.  
Habilidade BNCC – EF12LP07 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de 
fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais.  
Habilidade BNCC – EF12LP14 

Forma de composição do texto Identificar a forma de composição de slogans publicitários.  
Habilidade BNCC – EF12LP15 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de 
campanhas de conscientização destinados ao público infantil (orais e 
escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.  
Habilidade BNCC – EF12LP16 

Formas de composição de textos 
poéticos 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de 
palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações.  
Habilidade BNCC – EF12LP19 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 
EIXO – CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 
Habilidade BNCC – EF01LP04 

Construção do sistema 
alfabético 

Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos 
sons da fala.  
Habilidade BNCC – EF01LP05 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Segmentar oralmente palavras em sílabas.  
Habilidade BNCC – EF01LP06 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

CM – 06 e composição -BNCC EF01LP07 - A. Identificar fonemas e sua 
representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) 
com significados próprios, mas que se diferenciam por apenas um 
fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala). 
B. Completar palavras com fonema/letra inicial ou medial, com base 
na escuta da palavra ou em desenho que a represente. 
C. Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas 
provocam alterações na composição e no significado da palavra, 
fazendo corresponder a fonemas e grafemas. 
Habilidade BNCC – EF01LP07 (Composição com Currículo Municipal 
– 06) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

CM 7 e  e composição com a (EF01LP08) - Identificar fonemas e sua 
representação comparando unidades sonoras (palavras) com 
significados próprios, mas que se diferenciam por apenas um 
fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala). 
5B. Identificar a relação fonema / grafema inicial ou medial, para 
completar elementos faltantes de uma palavra, com base na escuta 
da palavra ou em desenho que a represente. 5C. Reconhecer que 
alterações na ordem escrita dos grafemas provocam alterações na 
composição e no significado da palavra, fazendo corresponder a 
fonemas e grafemas. 
Habilidade BNCC – EF01LP08 (Composição com Currículo Municipal 
– 07) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 
sons de sílabas iniciais, mediais e finais. 
Habilidade BNCC – EF01LP09 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.  
Habilidade BNCC – EF01LP10 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ Acentuação 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e 
cursiva, maiúsculas e minúsculas.  
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Habilidade BNCC – EF01LP11 

Segmentação de 
palavras/Classificação de 
palavras por número de sílabas 

Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em 
branco.  
Habilidade BNCC – EF01LP12 

Construção do sistema 
alfabético 

Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 
sons de sílabas iniciais, mediais e finais.  
Habilidade BNCC – EF01LP13 

Pontuação Identificar diferentes sinais de pontuação como ponto final, de 
interrogação, de exclamação e sinais gráficos - acentos e til - na 
leitura de textos de diferentes gêneros. 
Currículo Paulista – EF01LP14A 
Perceber a entonação propiciada pelo uso de diferentes sinais de 
pontuação e sinais gráficos, na oralização / escuta de textos. 
Currículo Paulista – EF01LP14B 

Sinonímia e 
antonímia/Morfologia/Pontuaçã
o 

Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado 
(sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de 
significado (antonímia).  
Habilidade BNCC – EF01LP15 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, 
avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros.  
Currículo Paulista – EF01LP20 

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

Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou  impressos, a 
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais.  
Habilidade BNCC – EF01LP24 

Formas de composição de 
narrativas 

Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo 
personagens, enredo, tempo e espaço.  
Habilidade BNCC – EF01LP26 

 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 56 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 
2º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 

  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 57 

 

Oralidade 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

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

Escuta atenta Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas  pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.  
Habilidade BNCC – EF15LP10 

Características da conversação 
espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 
Habilidade BNCC – EF15LP11 

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz.  
Habilidade BNCC – EF15LP12 

Relato oral/Registro formal e 
informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.).  
Habilidade BNCC – EF15LP13 

Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor. 
Habilidade BNCC – EF15LP19 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Produção de texto oral Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de 
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montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que 
possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP06 

Produção de texto oral Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, slogans e peça de campanha de conscientização 
destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente 
por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP13 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Produção de Texto Oral Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia. 
Habilidade BNCC – EF02LP15 

Produção de Texto Oral Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, notícias curtas para público infantil, para compor 
jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, 
em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF02LP19 

Planejamento de Texto Oral  
Exposição Oral 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, relatos de experimentos, registros de observação, 
entrevistas, dentre outros gêneros do campo investigativo, que 
possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF02LP24 

Produção de texto oral CM - 8 - Identificar e (re) produzir, em cantigas, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, 
assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das 
músicas e seus efeitos de sentido. 
Currículo Municipal – 8 
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Leitura 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.  
Habilidade BNCC – EF15LP01 

Estratégia de leitura Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP02 

Estratégia de leitura Localizar informações explícitas em textos. 
Habilidade BNCC – EF15LP03 

Estratégia de leitura Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  
Habilidade BNCC – EF15LP04 

Leitura de imagens em narrativas 
visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).  
Habilidade BNCC – EF15LP14 

Formação do leitor literário Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção 
e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade. 
Habilidade BNCC – EF15LP15 

Leitura colaborativa e autônoma Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas.  
Habilidade BNCC – EF15LP16 
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Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação 
das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.  
Habilidade BNCC – EF15LP17 

Formação do leitor 
literário/Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  
Habilidade BNCC – EF15LP18 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 
palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização.  
Habilidade BNCC – EF12LP01 

Formação de leitor Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura 
compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, 
de acordo com as necessidades e interesses.  
Habilidade BNCC – EF12LP02 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 
Habilidade BNCC – EF12LP04  

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em 
notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para 
público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP08 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas 
de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros 
gêneros do campo publicitário, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP09 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que 
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organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do 
campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP10 

Compreensão em leitura Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP17 

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

Compreensão em leitura CM - 9 - Inferir o significado de palavras desconhecidas ou pouco 
familiares, com base no contexto da frase ou do texto.  
Currículo Municipal – 9 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Compreensão em leitura Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua 
forma de organização à sua finalidade.  
Habilidade BNCC – EF02LP12 

Imagens analíticas em textos Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar 
informações coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, 
pequenas entrevistas, registros de experimentações). 
Habilidade BNCC – EF02LP20 

Pesquisa Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de 
diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas 
possibilidades.  
Habilidade BNCC – EF02LP21 

Formação de Leitor literário Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura.  
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Habilidade BNCC – EF02LP26 

Compreensão em leitura Ler, com ajuda do professor em busca da autonomia e fluência, textos 
com nível de textualidade adequado, silenciosamente ou em voz alta 
(textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com 
as necessidades e interesses). 
Currículo Municipal – 10 

Compreensão em leitura Identificar e distinguir em situações de leitura, os elementos que 
organizam e estruturam os diversos gêneros textuais, suas funções 
sociais e características. 
Currículo Municipal – 11 

Compreensão em leitura Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação 
com o auxílio do professor. 
Currículo Municipal – 12 

Compreensão em leitura Ler utilizando de leitura ( antecipação, seleção, verificação e 
inferência) a partir de indícios gráficos e icônicos, de acordo com seus 
conhecimentos. 
Currículo Municipal – 13 

Formação de leitor Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de 
aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os 
motivos de sua escolha. 
Currículo Municipal – 14 

 

Escrita 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Planejamento de texto Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 
Habilidade BNCC – EF15LP05 

Revisão de textos Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 
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cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.  
Habilidade BNCC – EF15LP06 

Edição de textos Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital.  
Habilidade BNCC – EF15LP07 

Utilização de tecnologia digital Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar 
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.  
Habilidade BNCC – EF15LP08 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 
construção da coesão 

Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para 
o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
Habilidade BNCC – EF12LP03 

Escrita compartilhada Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos do campo artístico-literário (contos, tiras, histórias 
em quadrinhos, poemas entre outros), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero.  
Currículo Paulista – EF12LP05A 
Revisar e editar contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre 
outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto.  
Currículo Paulista – EF12LP05B 

Escrita compartilhada Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais 
ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF12LP11 

Escrita compartilhada Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos do campo da vida pública (slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização entre outros), 
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considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.  
Currículo Paulista – EF12LP12A 
Revisar e editar slogans, anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros textos produzidos, cuidando da 
apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF12LP12B 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções da 
escrita 

Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou 
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de 
frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, 
ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 
Habilidade BNCC – EF02LP01 

Escrita autônoma e 
Compartilhada 

Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF02LP13 

Escrita autônoma e 
Compartilhada 

Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de 
fatos, de experiências pessoais, mantendo as características do 
gênero, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto.  
Habilidade BNCC – EF02LP14 

Escrita Compartilhada Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, textos para a divulgação de eventos da escola ou da 
comunidade (convite, propaganda, comunicado, carta, bilhete, 
convocação...), utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais 
visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero. 
Currículo Paulista – EF02LP18A 
Revisar e editar convite, propaganda, comunicado, carta, bilhete, 
convocação entre outros textos produzidos, cuidando da 
apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF02LP18B 

Produção de Textos Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, verbetes de enciclopédia, entre outros textos do campo 
das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 
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considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero. 
Currículo Paulista – EF02LP22A 
Revisar e editar verbetes de enciclopédia, entre outros textos (digitais 
ou impressos) produzidos. 
Currículo Paulista – EF02LP22B 

Escrita autônoma Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de 
observação de resultados de pesquisa, coerentes com um tema 
investigado.  
Habilidade BNCC – EF02LP23 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor.  
Habilidade BNCC – EF02LP27 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Produzir contos de acumulação, com as características típicas do 
gênero discursivo e linguagem adequada à situação comunicativa. 
Currículo Municipal – 14 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Produzir indicação literária escrita (resenha), com as características 
típicas do gênero, linguagem apropriada, apreciações e impressões 
pessoais a respeito da obra, considerando o contexto da produção. 
Currículo Municipal – 15 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, 
receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação 
e diagramação específica de cada um desses gêneros. 
Currículo Municipal – 16 

 

Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Este eixo é contemplado conforme a organização das habilidades por ano e ciclos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Forma de composição do texto Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 66 

 

o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido.  
Habilidade BNCC – EF12LP07 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de 
fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais.  
Habilidade BNCC – EF12LP14 

Forma de composição do texto Identificar a forma de composição de slogans publicitários.  
Habilidade BNCC – EF12LP15 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de 
campanhas de conscientização destinados ao público infantil (orais 
e escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.  
Habilidade BNCC – EF12LP16 

Formas de composição de textos 
poéticos 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de 
palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com 
sensações e associações.  
Habilidade BNCC – EF12LP19 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas 
iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras.  
Habilidade BNCC – EF02LP02 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra).  
Habilidade BNCC – EF02LP03 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em todas as sílabas.  
Habilidade BNCC – EF02LP04 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, 
m, n).  
Habilidade BNCC – EF02LP05 
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Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do 
alfabeto.  
Habilidade BNCC – EF02LP06 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/Acentuação 

Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e 
cursiva.  
Habilidade BNCC – EF02LP07 

Segmentação de palavras / 
Classificação de palavras por 
números de sílabas 

Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 
Habilidade BNCC – EF02LP08  

Pontuação Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de 
exclamação.  
Habilidade BNCC – EF02LP09 

Sinonímia e antonímia/ 
Morfologia/ Pontuação 

Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a 
diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras 
encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-
/im-. 
Habilidade BNCC – EF02LP10 

Morfologia Compreender os efeitos de sentido produzidos pelo uso de 
aumentativo e diminutivo, como 
por exemplo, os sufixos -ão, -inho e -zinho. 
Currículo Paulista – EF02LP11 

Forma de composição do Texto Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-
mails, receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros.  
Habilidade BNCC – EF02LP16 

Forma de composição do Texto Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a 
sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a 
passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, 
“amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o 
nível de informatividade necessário. 
Habilidade BNCC – EF02LP17 

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

Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais.  
Habilidade BNCC – EF02LP25 

Forma de composição de 
narrativas 

Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua 
resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam 
personagens e ambientes.  
Habilidade BNCC – EF02LP28 
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Forma de composição de textos 
poéticos visuais 

Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as 
ilustrações e  outros efeitos visuais.  
Habilidade BNCC – EF02LP29 

Construção do sistema de escrita 
alfabética 

Conhecer e fazer uso, nas produções pessoais, de palavras com 
terminação (U/L); (EU/EL). 
Currículo Municipal – 17 
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Oralidade 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

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

Escuta atenta Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário.  
Habilidade BNCC – EF15LP10 

Características da conversação 
espontânea 

Reconhecer características da conversação  espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 
Habilidade BNCC – EF15LP11  

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, 
tom de voz.  
Habilidade BNCC – EF15LP12 

Relato oral/Registro formal e 
informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 
Habilidade BNCC – EF15LP13 

Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor.  
Habilidade BNCC – EF15LP19 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Forma de composição de 
gêneros orais 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e suas características 
linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, 
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conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou 
na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate etc.)  
Habilidade BNCC – EF35LP10 

Variação linguística Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais 
da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 
Habilidade BNCC – EF35LP11 

Escuta de textos orais Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário.  
Habilidade BNCC – EF35LP18 

Compreensão de textos orais Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras.  
Habilidade BNCC – EF35LP19 

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação comunicativa.  
Habilidade BNCC – EF35LP20 

Declamação Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação 
adequadas. 
Habilidade BNCC – EF35LP28 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Produção de Texto Oral Assistir, em vídeo digital, a um programa de culinária infantil e, a 
partir dele, planejar e produzir receitas em áudio ou vídeo.  
Habilidade BNCC – EF03LP15 

Planejamento e Produção de 
Texto 

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

Performances orais Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando às rimas e 
obedecendo ao ritmo e à melodia. 
Habilidade BNCC – EF03LP15 

Aspectos linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Escutar interpretar e recontar textos de diferentes gêneros 
respeitando suas características e mantendo a sequência lógica dos 
acontecimentos. 
Currículo Municipal – 18 

Reconto de Texto  Recontar textos de diferentes gêneros, utilizando-se de alguns 
recursos expressivos ( entonação, modulação de voz e gestualidade). 
Currículo Municipal – 19 

Aspectos linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Falar e escutar em situações cotidianas, nas quais seja necessário 
trocar ideias, expressar opiniões, formular e responder perguntas, 
relatar fatos sem sair do assunto tratado, com respeito ao turno de 
fala e argumentando de forma coerente e coesa. 
Currículo Municipal – 20 

 

Leitura 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.  
Habilidade BNCC – EF15LP01 

Estratégia de leitura Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP02 
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Estratégia de leitura Localizar informações explícitas em textos. 
Habilidade BNCC – EF15LP03 

Estratégia de leitura Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
Habilidade BNCC – EF15LP04  

Leitura de imagens em narrativas 
visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).  
Habilidade BNCC – EF15LP14 

Formação do leitor literário Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção 
e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade.  
Habilidade BNCC – EF15LP15 

Leitura colaborativa e autônoma Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas. 
Habilidade BNCC – EF15LP16 

Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação 
das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.  
Habilidade BNCC – EF15LP17 

Formação do leitor 
literário/Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  
Habilidade BNCC – EF15LP18 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Decodificação/Fluência de leitura Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado.  
Habilidade BNCC – EF35LP01 

Formação de leitor Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de 
aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, 
justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, 
após a leitura.  
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Habilidade BNCC – EF35LP02 

Compreensão Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global.  
Habilidade BNCC – EF35LP03 

Estratégia de leitura Inferir informações implícitas nos textos lidos.  
Habilidade BNCC – EF35LP04 

Estratégia de leitura Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP05 

Estratégia de leitura Recuperar relações entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP06 

Pesquisa Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais.  
Habilidade BNCC – EF35LP17 

Formação do leitor literário Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores.  
Habilidade BNCC – EF35LP21 

Formação do leitor literário/ 
Leitura multissemiótica 

Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto.  
Habilidade BNCC – EF35LP22 

Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 
refrões e seu efeito de sentido.  
Habilidade BNCC – EF35LP23 

Textos dramáticos Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e 
sua organização por meio de diálogos entre personagens e 
marcadores das falas das personagens e da cena.  
Habilidade BNCC – EF35LP24 

Compreensão em leitura Estabelecer relações entre os textos ( lidos ou ouvidos) com o 
mesmo tema em diferentes abordagens, comparando pontos de 
vista.  
Currículo Municipal – 21 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Leitura autônoma  Ler com fluência os diferentes tipos de letras (imprensa e cursiva). 
Currículo Municipal – 22 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura própria 
desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráficos visuais, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF03LP11 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto.  
Habilidade BNCC – EF03LP12 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de 
acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF03LP18 

Compreensão em leitura Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão 
(cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de 
letras) em textos publicitários e de propaganda, como elementos de 
convencimento.  
Habilidade BNCC – EF03LP19 

Compreensão em leitura Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e 
de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF03LP24 

Pesquisa Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à 
produção do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em 
tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 
Currículo Municipal – 23 
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Eixo Escrita 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Planejamento de texto Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 
Habilidade BNCC – EF15LP05 

Revisão de textos Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.  
Habilidade BNCC – EF15LP06 

Edição de textos Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital.  
Habilidade BNCC – EF15LP07 

Utilização de tecnologia digital Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar 
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.  
Habilidade BNCC – EF15LP08 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema 
alfabético/ 
Convenções da escrita 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso.  
Habilidade BNCC – EF35LP07 
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Construção do sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 
construção da coesão 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por 
substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de 
coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível suficiente de informatividade. 
Habilidade BNCC – EF35LP08 

Planejamento de 
texto/Progressão temática e 
paragrafação 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do 
gênero textual.  
Habilidade BNCC – EF35LP09 

Escrita colaborativa Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado 
a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando 
registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP15 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, 
entre outros textos do campo artístico-literário, mantendo os 
elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, 
enredo, tempo, espaço e ambiente. 
Currículo Paulista – EF35LP25A 
Usar marcadores de tempo, espaço e fala de personagens na 
produção escrita.  
Currículo Paulista – EF35LP25B 
Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos 
produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF35LP25C 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

 Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e 
a construção do discurso indireto e discurso direto. 
Habilidade BNCC – EF35LP26 

Escrita autônoma Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 
(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.  
Habilidade BNCC – EF35LP27 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Escrita colaborativa Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de 
sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF03LP13 

Escrita colaborativa Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura 
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico visuais, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF03LP14 

Forma de composição dos textos Planejar e produzir cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas do leitor, de reclamação, entre outros textos do campo 
da vida pública), com opiniões e críticas, de acordo com a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero. 
Currículo Paulista – EF03LP20A 
Revisar e editar cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas do leitor, de reclamação, entre outros textos do campo 
da vida pública) produzidas, cuidando da apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF03LP20B 

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

Produção de textos Planejar e produzir relatórios, artigos científicos, você sabia quê?, 
resumos, entre outros textos, cuja finalidade é a apresentação de 
resultados de observações e pesquisas realizadas a partir de 
diferentes fontes de informações, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero.  
Currículo Paulista – EF03LP25A 
Revisar e editar relatórios, artigos científicos, você sabia quê?, 
resumos, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação 
final do texto e incluindo, quando pertinente ao gênero, imagens, 
diagramas, gráficos e/ou tabelas. 
Currículo Paulista – EF03LP25B  
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Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Este eixo é contemplado conforme a organização das habilidades por ano e ciclos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

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

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não 
representa fonema.  
Habilidade BNCC – EF35LP13 

Morfologia Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.  
Habilidade BNCC – EF35LP14 

Forma de composição dos textos 
 

Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista 
infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões 
orais.  
Habilidade BNCC – EF35LP16 

Formas de composição de 
narrativas 

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 
Habilidade BNCC – EF35LP29  

Discurso direto e indireto Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.  
Habilidade BNCC – EF35LP30 

Forma de composição de textos 
poéticos 

Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do 
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.  
Habilidade BNCC – EF35LP31 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais 
entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e 
não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n).  
Habilidade BNCC – EF03LP01 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.  
Habilidade BNCC – EF35LP02 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Grafar corretamente palavras de uso frequente, com marcas de 
nasalização (til, m, n) e dígrafos ( lh, nh, ch). 
Currículo Paulista – EF03LP03A 
Eliminar erros ortográficos por interferência da fala (redução de 
ditongos e gerúndios, omissão de R em final de verbos).  
Currículo Paulista – EF03LP03B 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 
Acentuação 

Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos 
terminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, 
seguidas ou não de s.  
Habilidade BNCC – EF03LP04 

Segmentação de 
palavras/Classificação de 
palavras por número de sílabas 

Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 
Habilidade BNCC – EF03LP05 

Construção do sistema alfabético Identificar a sílaba tônica das palavras. 
Currículo Paulista – EF03LP06A 
Classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica: oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas, para compreender as regras de 
acentuação de palavras. 
Currículo Paulista – EF03LP06B 

Pontuação Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão.  
Habilidade BNCC – EF03LP07 

Morfologia Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas 
funções na oração: agente, ação, objeto da ação. 
Habilidade BNCC – EF03LP08 

Morfossintaxe Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de 
propriedades aos substantivos.  
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Habilidade BNCC – EF03LP09 

Morfologia Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras 
derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os 
para compreender palavras e para formar novas palavras.  
Habilidade BNCC – EF03LP10 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas, 
instruções de montagem, digitais ou impressos), a formatação 
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e a diagramação específica dos textos desses gêneros (lista 
de ingredientes ou materiais e instruções de execução – "modo de 
fazer").  
Habilidade BNCC – EF03LP16 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a 
formatação própria desses textos (relatos de acontecimentos, 
expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a 
diagramação específica dos textos desses gêneros (data, saudação, 
corpo do texto, despedida, assinatura).  
Habilidade BNCC – EF03LP17 

Forma de composição dos textos Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou 
revistas), digitais ou impressas.  
Habilidade BNCC – EF03LP23 

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

Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a 
formatação e diagramação específica desses gêneros (passos ou 
listas de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), 
inclusive em suas versões orais.  
Habilidade BNCC – EF03LP26 
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Oralidade 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

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

Escuta atenta Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.  
Habilidade BNCC – EF15LP10 

Características da conversação 
espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor.  
Habilidade BNCC – EF15LP11 

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala,  como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),  
expressão corporal, tom de voz.  
Habilidade BNCC – EF15LP12 

Relato oral/Registro formal e 
informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).  
Habilidade BNCC – EF15LP13 

Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor.  
Habilidade BNCC – EF15LP19 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Forma de composição de gêneros 
orais 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e suas características 
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linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, 
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio 
ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos 
esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.)  
Habilidade BNCC – EF35LP10 

Variação linguística Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais 
da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.  
Habilidade BNCC – EF35LP11 

Produção de Texto Identificar e reproduzir em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação 
(revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões 
orais.  
Habilidade BNCC – EF35LP16 

Escuta de textos orais Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 
Habilidade BNCC – EF35LP18  

Compreensão de textos orais Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras.  
Habilidade BNCC – EF35LP19 

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação comunicativa.  
Habilidade BNCC – EF35LP20 

Declamação Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação 
adequadas. 
Habilidade BNCC – EF35LP28 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Produção de texto oral Assistir em vídeo digital, a programação infantil com instruções de 
montagem, de jogos e brincadeiras e, a partir dele, planejar e 
produzir tutoriais em áudio ou vídeo. 
Habilidade BNCC – EF04LP12 

Planejamento e produção de 
texto 

Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas 
em rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e 
demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e 
entrevista. 
Habilidade BNCC – EF04LP17 

Performances orais Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas dos 
personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e 
movimento indicadas pelo autor. 
Habilidade BNCC – EF04LP25 

Performances orais Falar e escutar em diferentes situações comunicativas, formais e 
informais, expressando opiniões, posicionando-se com autonomia 
e respeito e criticidade, sendo capaz de estabelecer negociações e 
acordos. 
Currículo Municipal - 24  

 

Leitura 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.  
Habilidade BNCC – EF15LP01 

Estratégia de leitura Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
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suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP02 

Estratégia de leitura Localizar informações explícitas em textos. 
Habilidade BNCC – EF15LP03 

Estratégia de leitura Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 
Habilidade BNCC – EF15LP04 

Leitura de imagens em narrativas 
visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).  
Habilidade BNCC – EF15LP14 

Formação do leitor literário Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção 
e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade.  
Habilidade BNCC – EF15LP15 

Leitura colaborativa e autônoma Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas.  
Habilidade BNCC – EF15LP16 

Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação 
das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.  
Habilidade BNCC – EF15LP17 

Formação do leitor 
literário/Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  
Habilidade BNCC – EF15LP18 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Decodificação/Fluência de leitura Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado.  
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Habilidade BNCC – EF35LP01 

Formação de leitor Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de 
aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, 
justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, 
após a leitura.  
Habilidade BNCC – EF35LP02 

Compreensão Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global.  
Habilidade BNCC – EF35LP03 

Estratégia de leitura Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
Habilidade BNCC – EF35LP04  

Estratégia de leitura Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP05 

Estratégia de leitura Recuperar relações entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP06 

Pesquisa Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais.  
Habilidade BNCC – EF35LP17 

Formação do leitor literário Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores.  
Habilidade BNCC – EF35LP21 

Formação do leitor literário/ 
Leitura multissemiótica 

Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto.  
Habilidade BNCC – EF35LP22 

Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 
refrões e seu efeito de sentido.  
Habilidade BNCC – EF35LP23 

Textos dramáticos (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser 
encenado) e sua organização por meio de diálogos entre 
personagens e marcadores das falas das personagens e da cena.  
Habilidade BNCC – EF35LP24 
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Compreensão em leitura Estabelecer relações entre os textos ( lidos ou ouvidos) com o 
mesmo tema em diferentes abordagens, comparando pontos de 
vista.  
Currículo Municipal – 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de 
consumo, código de barras) e considerando a situação comunicativa 
e a finalidade do texto. 
Habilidade BNCC – EF04LP09 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF04LP10 

Compreensão em leitura Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. 
Habilidade BNCC – EF04LP14  

Compreensão em leitura Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários etc.).  
Habilidade BNCC – EF04LP15 

Compreensão em leitura Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para 
crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto 
do texto.  
Habilidade BNCC – EF04LP19 

Imagens analíticas em textos Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, 
como forma de apresentação de dados e informações.  
Habilidade BNCC – EF04LP20 
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Escrita 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Planejamento de texto Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é 
o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e 
seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que 
for preciso, informações necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP05 

Revisão de textos Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.  
Habilidade BNCC – EF15LP06 

Edição de textos Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital.  
Habilidade BNCC – EF15LP07 

Utilização de tecnologia digital Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para 
editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.  
Habilidade BNCC – EF15LP08 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema 
alfabético/ 
Convenções da escrita 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso.  
Habilidade BNCC – EF35LP07 
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Construção do sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 
construção da coesão 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por 
substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de 
coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível suficiente de informatividade.  
Habilidade BNCC – EF35LP08 

Planejamento de 
texto/Progressão temática e 
paragrafação 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual.  
Habilidade BNCC – EF35LP09 

Escrita colaborativa Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado 
a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando 
registro formal e estrutura adequada à argumentação, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP15 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, 
entre outros textos do campo artístico-literário, mantendo os 
elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, 
personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente.  
Currículo Paulista – EF35LP25A 
Usar marcadores de tempo, espaço e fala de personagens na 
produção escrita.  
Currículo Paulista – EF35LP25B 
Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos 
produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF35LP25C 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador 
e a construção do discurso indireto e discurso direto.  
Habilidade BNCC – EF35LP26 

Escrita autônoma Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 
(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.  
Habilidade BNCC – EF35LP27 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 
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Escrita colaborativa Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses 
textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
Habilidade BNCC – EF04LP11 

Escrita colaborativa Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais 
ou impressas, para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus 
atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções 
do gênero notícia e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF04LP16 

Produção de textos Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em 
resultados de observações e pesquisas em fontes de informações 
impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e 
gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF04LP21 

Escrita autônoma Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia 
infantil, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 
Habilidade BNCC – EF04LP22  

 

Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Este eixo é contemplado conforme a organização das habilidades por ano e ciclos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema.  
Habilidade BNCC – EF35LP12 
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Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não 
representa fonema.  
Habilidade BNCC – EF35LP13 

Morfologia Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.  
Habilidade BNCC – EF35LP14 

Forma de composição dos textos Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista 
infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões 
orais.  
Habilidade BNCC – EF35LP16 

Formas de composição de 
narrativas 

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.  
Habilidade BNCC – EF35LP29 

Discurso direto e indireto Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.  
Habilidade BNCC – EF35LP30 

Forma de composição de textos 
poéticos 

Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 
Habilidade BNCC – EF35LP31 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- 
grafema regulares diretas e contextuais.  
Habilidade BNCC – EF04LP01 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em 
casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral 
(ai, ei, ou).  
Habilidade BNCC – EF04LP02 

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

Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, 
reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu 
origem à consulta. 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 93 

 

Habilidade BNCC – EF04LP03  

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 
Acentuação 
 

Compreender a regra de acentuação de monossílabos tônicos 
terminados em A, E, O. 
Currículo Paulista – EF04LP04A 
Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos 
terminados em A, E, O. 
Currículo Paulista – EF04LP04B 
Compreender a regra de acentuação de oxítonas terminadas em A, 
E, O, seguidas ou não de S. 
Currículo Paulista – EF04LP04C 
Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em palavras oxítonas 
terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S.  
Currículo Paulista – EF04LP04D 

Pontuação Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e 
em separação de vocativo e de aposto. 
Habilidade BNCC – EF04LP05 

Morfologia Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância 
verbal).  
Habilidade BNCC – EF04LP06 

Morfossintaxe Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 
entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo 
nominal).  
Habilidade BNCC – EF04LP07 

Morfologia Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os 
sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas).  
Habilidade BNCC – EF04LP08 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais 
(instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria 
desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos desses 
gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/passos de 
jogo).  
Habilidade BNCC – EF04LP13 

Forma de composição dos textos Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de 
âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados.  
Habilidade BNCC – EF04LP18 
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Forma de composição dos textos 
Coesão e articuladores 
 

Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica desse 
gênero (título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), 
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade 
do texto.  
Habilidade BNCC – EF04LP23 

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

Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e 
gráficos em relatórios de observação e pesquisa, como forma de 
apresentação de dados e informações.  
Habilidade BNCC – EF04LP24 

Forma de composição de textos 
poéticos visuais 

Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a 
diagramação das letras do texto na página.  
Habilidade BNCC – EF04LP26 

Performances orais Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das 
personagens e de cena.  
Habilidade BNCC – EF04LP27 

Morfologia Identificar em textos e usar na produção textual os substantivos 
(próprio, comum, simples, composto, abstrato, concreto, primitivo, 
derivado e coletivo). 
Currículo Municipal – 26 

Morfologia Identificar em diferentes textos, estruturas e aspectos morfológicos 
da língua e suas funcionalidades( substantivo, adjetivo, verbo, 
prefixo e sufixo entre outros). 
Currículo Municipal – 27 

 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 95 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 
5º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Oralidade 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de aula 

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

Escuta atenta Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.  
Habilidade BNCC – EF15LP10 

Características da conversação 
espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor.  
Habilidade BNCC – EF15LP11 

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),  
expressão corporal, tom de voz.  
Habilidade BNCC – EF15LP12 

Relato oral/Registro formal e 
informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).  
Habilidade BNCC – EF15LP13 

Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor. 
Habilidade BNCC – EF15LP19 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Forma de composição de gêneros 
orais 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e suas características 
linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, 
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conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio 
ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos 
esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.)  
Habilidade BNCC – EF35LP10 

Variação linguística Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais 
da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.  
Habilidade BNCC – EF35LP11 

Escuta de textos orais Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizados por 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário.  
Habilidade BNCC – EF35LP18 

Compreensão de textos orais Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de 
exposições, apresentações e palestras. 
Habilidade BNCC – EF35LP19 

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação comunicativa.  
Habilidade BNCC – EF35LP20 

Declamação Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação 
adequadas.  
Habilidade BNCC – EF35LP28 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 
EIXO - ORALIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Produção de texto oral Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de 
brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir dele, planejar e 
produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. 
Habilidade BNCC – EF05LP13 

Planejamento e produção de texto Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre 
produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos 
animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os 
mesmos, de acordo com as convenções do gênero e considerando 
a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF05LP18 
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Produção de texto Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, 
com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, 
mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. 
Habilidade BNCC – EF05LP19 

Performances orais Falar e escutar em diferentes situações comunicativas, formais e 
informais, expressando opiniões, posicionando-se com autonomia 
e respeito e criticidade, sendo capaz de estabelecer negociações e 
acordos. 
Currículo Municipal – 28 

 

Leitura 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a 
comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.  
Habilidade BNCC – EF15LP01 

Estratégia de leitura Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas.  
Habilidade BNCC – EF15LP02 

Estratégia de leitura Localizar informações explícitas em textos. 
Habilidade BNCC – EF15LP03 

Estratégia de leitura Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  
Habilidade BNCC – EF15LP04 

Leitura de imagens em narrativas 
visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, onomatopeias).  
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Habilidade BNCC – EF15LP14 

Formação do leitor literário Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da 
ficção e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando- os, em sua diversidade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade.  
Habilidade BNCC – EF15LP15 

Leitura colaborativa e autônoma Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas.  
Habilidade BNCC – EF15LP16 

Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de 
sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos 
visuais.  
Habilidade BNCC – EF15LP17 

Formação do leitor 
literário/Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.  
Habilidade BNCC – EF15LP18 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Decodificação/Fluência de leitura Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade 
adequado. 
Habilidade BNCC – EF35LP01 

Formação de leitor Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala 
de aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, 
justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura.  
Habilidade BNCC – EF35LP02 

Compreensão Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 
Habilidade BNCC – EF35LP03 

Estratégia de leitura Inferir informações implícitas nos textos lidos.  
Habilidade BNCC – EF35LP04 
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Estratégia de leitura Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP05 

Estratégia de leitura Recuperar relações entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP06 

Pesquisa Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais.  
Habilidade BNCC – EF35LP17 

Formação do leitor literário Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. 
Habilidade BNCC – EF35LP21 

Formação do leitor literário/ 
Leitura multissemiótica 

Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto.  
Habilidade BNCC – EF35LP22 

Apreciação estética/Estilo Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e 
refrões e seu efeito de sentido.  
Habilidade BNCC – EF35LP23 

Textos dramáticos Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) 
e sua organização por meio de diálogos entre personagens e 
marcadores das falas das personagens e da cena. 
Habilidade BNCC – EF35LP24 

Compreensão em leitura Estabelecer relações entre os textos (lidos ou ouvidos) com o 
mesmo tema em diferentes abordagens, comparando pontos de 
vista.  
Currículo Municipal – 29 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 
EIXO - LEITURA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras 
de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
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acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 
Habilidade BNCC – EF05LP09 

Compreensão em leitura Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa 
e a finalidade do texto. 
Habilidade BNCC – EF05LP10  

Compreensão em leitura Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, 
vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo 
político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
Habilidade BNCC – EF05LP15  

Compreensão em leitura Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em 
diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê.  
Habilidade BNCC – EF05LP16 

Compreensão em leitura Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a 
estrutura, as informações gramaticais (significado de abreviaturas) 
e as informações semânticas.  
Habilidade BNCC – EF05LP22 

Imagens analíticas em textos Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.  
Habilidade BNCC – EF05LP23 

Compreensão em leitura Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em 
segmento de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por 
sinonímia no contexto em que se insere. 
Currículo Municipal – 30 

 

Escrita 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Planejamento de texto Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, 

considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem 

escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é 

o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e 
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seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 

que for preciso, informações necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.  

Habilidade BNCC – EF15LP05 

Revisão de textos Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a 

colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 

pontuação.  

Habilidade BNCC – EF15LP06 

Edição de textos Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital.  
Habilidade BNCC – EF15LP07 

Utilização de tecnologia digital Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para 
editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.  
Habilidade BNCC – EF15LP08 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso.  
Habilidade BNCC – EF35LP07 

Construção do sistema alfabético/ 
Estabelecimento de relações 
anafóricas na referenciação e 
construção da coesão 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por 
substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de 
coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível suficiente de informatividade.  
Habilidade BNCC – EF35LP08 

Planejamento de 
texto/Progressão temática e 
paragrafação 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 
características do gênero textual.  
Habilidade BNCC – EF35LP09 
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Escrita colaborativa Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado 
a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando 
registro formal e estrutura adequada à argumentação, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF35LP15 

Escrita autônoma e compartilhada Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, 
entre outros textos do campo artístico-literário, mantendo os 
elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, 
personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente.  
Currículo Paulista – EF35LP25A 
Usar marcadores de tempo, espaço e fala de personagens na 
produção escrita.  
Currículo Paulista – EF35LP25B 
Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos 
produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 
Currículo Paulista – EF35LP25C 

Escrita autônoma e compartilhada Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador 
e a construção do discurso indireto e discurso direto.  
Habilidade BNCC – EF35LP26 

Escrita autônoma Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 
(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.  
Habilidade BNCC – EF35LP27 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 
EIXO - ESCRITA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Escrita colaborativa Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF05LP11 

Escrita colaborativa Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras 
de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto. 
Habilidade BNCC – EF05LP12 
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Escrita colaborativa Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre 
temas de interesse da turma, a partir de buscas de informações, 
imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções 
do gênero e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.  
Habilidade BNCC – EF05LP17 

Escrita autônoma Planejar e produzir textos do campo das práticas de estudo e 
pesquisa (resumos, mapas conceituais, textos de divulgação 
científica, você sabia quê?), sobre temas de interesse dos 
estudantes, para organizar resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas ou digitais, com a inclusão de imagens, 
gráficos, tabelas ou infográficos, considerando a situação 
comunicativa, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 
Currículo Paulista – EF05LP24A 
Revisar e editar resumos, mapas conceituais, textos de divulgação 
científica, você sabia 
quê?, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação 
final do gênero. 
Currículo Paulista – EF05LP24B 

Escrita autônoma Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, 
digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.  
Habilidade BNCC – EF05LP25 

Escrita autônoma 
 

Produzir crônica jornalística, considerando as características do 
gênero textual, a presença do humor / ironia, a descrição do fato 
cotidiano / acontecimento, sequência temporal, o contexto de 
produção e a situação comunicativa. 
Currículo Municipal – 31 

Escrita autônoma Produzir resenha literária considerando as características do 
gênero textual, as referências a obra resenhada, a síntese do 
conteúdo temático, apreciações, sentimentos e vivências pessoais, 
o contexto de produção e a situação comunicativa. 
Currículo Municipal – 32 

Escrita autônoma Produzir carta opinativa de leitor considerando as características 
típicas do gênero textual, sua implicação pessoal no texto, o veículo 
de comunicação, o assunto abordado, opiniões, sugestões, 
argumentos, o contexto de produção e a situação comunicativa. 
Currículo Municipal – 33 

Escrita autônoma Produzir paródia literária, considerando as características do 
gênero textual, o assunto / tema parodiado, a presença do humor 
/ ironia, o contexto de produção e a situação comunicativa. 
Currículo Municipal – 34 
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Escrita autônoma Preencher informações solicitadas em formulários descontínuos, 
impressos ou digitais, com vários campos e tabelas. 
Currículo Municipal – 35 

Escrita autônoma Utilizar no processo de ler para estudar ou de informar-se para 
produzir novos textos, procedimentos como: copiar a informação 
que interessa, fazer anotações, organizar esquemas que sintetizam 
as ideias mais importantes do texto. 
Currículo Municipal – 36 

 

Conhecimentos Linguísticos e gramaticais 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO 
  EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Este eixo é contemplado conforme a organização das habilidades por ano e ciclos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

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

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não 
representa fonema.  
Habilidade BNCC – EF35LP13 

Morfologia Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 
Habilidade BNCC – EF35LP14 

Forma de composição dos textos Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista 
infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões 
orais.  
Habilidade BNCC – EF35LP16 
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Formas de composição de 
narrativas 

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.  
Habilidade BNCC – EF35LP29 

Discurso direto e indireto Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.  
Habilidade BNCC – EF35LP30 

Forma de composição de textos 
poéticos 

Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.  
Habilidade BNCC – EF35LP31 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 
EIXO – ANÁLISE LINGUÍSTICA 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência morfológico-
gramaticais: ESA - adjetivos que indicam lugar de origem, EZA - 
substantivos derivados de adjetivos, sufixo ICE (substantivos), sufixo 
OSO (adjetivos); palavras de uso frequente, com correspondências 
irregulares, diferentes PORQUÊS e H (etimologia). 
Currículo Paulista – EF05LP01A 
Pontuar corretamente textos, usando ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação e reticências, segundo as 
características próprias dos diferentes textos. 
Currículo Paulista – EF05LP01B 

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

Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra 
com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), 
comparando o significado de determinados termos utilizados nas 
áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem 
usual.  
Habilidade BNCC – EF05LP02 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 
Acentuação 

Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas.  
Habilidade BNCC – EF05LP03 

Pontuação Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-
pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que 
decorre do uso de reticências, aspas, parênteses. 
Habilidade BNCC – EF05LP04  
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Morfologia Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 
Habilidade BNCC – EF05LP05 

Morfologia Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.  
Habilidade BNCC – EF05LP06 

Morfologia Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que 
estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, 
condição, finalidade.  
Habilidade BNCC – EF05LP07 

Morfologia Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas 
por adição de prefixo e de sufixo.  
Habilidade BNCC – EF05LP08 

Forma de composição do texto Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos 
ou livros de literatura infantil, a formatação própria desses textos 
(apresentação e avaliação do produto).  
Habilidade BNCC – EF05LP14 

Forma de composição dos textos Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre 
produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, 
HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos.  
Habilidade BNCC – EF05LP20 

Forma de composição dos textos Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as 
escolhas de variedade e registro linguísticos de vloggers de vlogs 
opinativos ou argumentativos.  
Habilidade BNCC – EF05LP21 

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

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-
pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.  
Habilidade BNCC – EF05LP26 

Forma de composição dos textos 
Coesão e articuladores 
 

Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido 
(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível 
adequado de informatividade.  
Habilidade BNCC – EF05LP27 

Forma de composição de textos 
poéticos visuais 

Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, 
os recursos multissemióticos presentes nesses textos digitais.  
Habilidade BNCC – EF05LP28 
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Morfossintaxe Reconhecer e utilizar a concordância entre sujeito composto e 
verbo em textos lidos e produzidos. A disposição do sujeito na 
oração. 
Currículo Municipal – 37 

Morfologia Identificar, em textos, o uso de advérbios como um modificador 
que, de maneira independente, expressa uma circunstância (de 
lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condição, dentre 
outras). 
Currículo Municipal – 38 

Forma de composição dos textos Identificar e reproduzir, em textos de crônicas a formatação própria 
desses textos (apresentação e imagens e/ou ilustrações 
associativas). 
Currículo Municipal – 39 
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Língua Portuguesa: propostas 
de atividades / situações de 

aprendizagens 

1º ao 5º ano 
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Língua Portuguesa 
1º Ano 

 

Propostas de Atividades / Situações de 
Aprendizagens 
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Eixo Oralidade 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

 
● Roda de conversa sobre temas do cotidiano escolar, ou de informações veiculadas nos meios de 

comunicação.  

● Relato de experiências cotidianas, familiares, da localidade, entre outros possíveis acontecimentos 

que desperte a curiosidade dos alunos; 

● Discussão de títulos e conteúdo temático de histórias lidas, ouvidas, vivenciadas; 

● Apresentação / socialização de alguma proposta entre os alunos; 

● Elaboração coletiva das regras da classe; 

● Avaliação coletiva e oral do dia vivido pela turma. 

 
● Brincadeiras cantadas de textos rimados com a finalidade de reconhecer os sons, o ritmo, a forma 

específica da entonação empregada.  

● Recitais de parlendas, em que, ocorra a memorização do texto, a compreensão do ritmo e entonação 

das palavras em consonância com o texto fonte.  

● Recitação de quadrinhas em diferentes situações de comunicação oral em sala de aula: roda com 

apresentações de alunos, recitação de quadrinhas para a turma, ou mesmo outra turma da escola.   

● Roda de conversa sobre o que são trava-línguas e quais os conhecidos pelo grupo (aproveitando este 

momento para trabalhar com a dicção dos alunos, fluência e repetições de palavras com sons 

semelhantes); 

● Sequência didática com proposição de leitura e recitação dos textos rimados relacionados. 

● Situações de comunicação oral para destinatários reais, em que, a fala seja planejada em colaboração 

com o professor, por exemplo: contar, para uma outra turma, curiosidades relacionadas a um 

determinado animal, planta, ou divulgação cientifica que estudaram em sala, ou mesmo para a própria 

turma.  

● Planejamento de perguntas a serem feitas em uma entrevista coletiva. (o entrevistado poderá ser 

outro professor da escola, o diretor, funcionários, ou alguém da comunidade), com gravação da 

entrevista. 
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● Roda de curiosidades em que os alunos possam compartilhar descobertas a respeito de diferentes 

temas do campo investigativo. 

● Compartilhar com a turma, ou as demais turmas da escola, textos oralizados pela turma, do gênero 

discursivo “Você sabia? ”, e de outros textos, e que, posteriormente, possam ser gravados e publicados 

em diversos meios digitais.     

● Situações que os alunos possam vivenciar as etapas de uma sequência didática ou apresentações 

audiovisuais e compartilhar oralmente suas experiências 

 
● Situações que as crianças precisam compartilhar ideais para resolver problemas, apresentar a 

finalidade e definir o destino das produções orais (fatos ocorridos na escola, família ou bairro). 

● Múltiplos momentos em que professor e alunos possam conversar a respeito de diferentes assuntos 

do cotidiano. 

● Proposição de atividades, em que os alunos são convidados a pedir informações para outras pessoas 

em diferentes momentos, ou mesmo, conversar com a turma, a respeito de solicitar informações em 

diversos momentos da vida cotidiana.  

 

● Rodas da conversa que envolvam temas cotidianos, que desenvolvem a escuta atenta.  

● Audição das propostas e comandas do professor. 

● Interação em situações de comunicação com um ou mais interlocutores, como na socialização de 

regras de jogos e brincadeiras. 

● Situações que demandam o compartilhamento de ideias: debates, resolução de problemas cotidianos, 

definição de alguma produção da classe, entre outras. 

● Reconto de histórias conhecidas, ou já lidas pelo professor, ou mesmo, os próprios alunos recontarem 

ou contarem as próprias histórias. 

● Situações de aprendizagem nas quais o professor possa compartilhar trechos de filmes, livros, histórias 

em quadrinhos, ou outras narrativas, em que sejam discutidas as formas de tratamento empregadas 

em diferentes momentos, a depender do interlocutor. 

 
● Dramatização de situações cotidianas e de textos conhecidos, observando o tom de voz, o ritmo da 

fala e volume de voz. 
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● Contação de histórias realizadas pelo professor a turma, assim como, histórias contadas pelos próprios 

alunos.  

● Momentos em que os alunos possam participar de cantigas de rodas e outras cantigas do universo 

infantil.  

● Uso de materiais didáticos de apoio, como os de audiovisual, com cantigas, cantilenas, recitação de 

poemas, músicas infantis. 

● Feira de ciências - apresentação de trabalhos e pesquisas da turma.   

 
● Participação em leituras realizadas pelo professor. 

● Rodas de apreciação literária. 

● Reconto de histórias conhecidas dos alunos. 

● Leitura em voz realizada pelos alunos. 

● Leitura compartilhada / colaborativa em que os alunos possam atribuir os sentidos do texto durante a 

leitura.  

● Compartilhamento de informações assistidas em jornais ou mesmo ouvidas em rádios, de modo que 

os alunos possam recuperar fatos e passagens importantes para a compreensão do interlocutor.  

 
● Roda da conversa sobre acontecimentos pessoais da vida dos alunos. 

● Avaliação oral das atividades desenvolvidas pela classe na sua rotina diária. 

● Assembleias dos alunos da escola, ou mesmo, assembleias realizadas dentro na sala de aula, de modo 

sistemático. 

 
● Planejamento e produção colaborativa de slogans e campanhas de conscientização que possam ser 

registrados em áudio e vídeo para compor a videoteca da escola.  

● Modificação (nova versão) de campanha já veiculada pela mídia, considerando a situação 

comunicativa e o público alvo, registrando o produto em áudio ou vídeo /para que possa ser 

compartilhado com demais alunos da escola. 

● Elaboração de campanha publicitária para a feira de ciências da escola, ou mesmo, outros eventos que 

a escola possui em seu calendário.  

●  Produção de campanhas para divulgação de diferentes temas do cotidiano: bullying, vacinação contra 

a gripe, entre outras. 
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● Situações de produção oral com destinatários reais (diversos graus de formalidade), que circulam em 

ambiente social; 

● Situações reais que acontecem no âmbito da escola, que poderão ser utilizadas para a ampliação dos 

gêneros discursivos aqui descritos, tais como: convite de diferentes eventos da escola que possam ser 

gravados e enviados aos responsáveis e membros da comunidade: 

⇒ Passeios guiados. 

⇒ Jogos escolares. 

⇒ Teatro. 

⇒ Dança  

⇒ Apresentações de trabalhos e atividades. 

● Situações que os alunos possam vivenciar as etapas de uma receita culinária e compartilhar oralmente 

suas experiências, ou mesmo gravar o passo a passo para compartilhar com outras turmas da escola.  

Eixo Leitura 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

 

● Organização e leitura de textos que compõem diferentes materiais utilizados pelos alunos: caderno 

de leitura, livro didático, materiais didáticos impressos diversos, entre outros.  

● Leitura de textos de memória (livros paradidáticos e caderno de leitura). 

● Leitura em situações que envolvam brincadeiras cantadas (cantigas de roda escritas e lidas com a 

turma).   

● Leitura de textos de diferentes gêneros previstos para o ano. 

● Organização de textos desordenados ou mesclados que possuam ritmo, para que os alunos possam 

fazer uso do valor sonoro. 

● Situações em que possam ser modelizados procedimentos de leitura: passar o dedo indicador sobre 

as palavras para que o aluno possa reconhecer a direção empregada em um texto escrito e ajustar a 

fala ao texto escrito. 
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● Leitura de palavras relacionadas suas respectivas imagens. 

● Localização de palavras ditadas; 

● Leitura de determinadas palavras dispostas em uma lista. 

● Localização de determinadas palavras em textos rimados em que seu conteúdo seja previamente 

memorizado. 

● Leitura de textos poéticos (música, quadrinha, poema, parlenda, etc) conhecidos e memorizados 

previamente para localizar determinadas palavras, identificando versos ou mesmo palavras que foram 

substituídas. 

● Situações em que sejam exploradas a lista de nomes da turma, como a leitura coletiva diária, 

localização de determinado nome da turma, utilização da lista de nomes como escritas estáveis de 

referência para outras escritas.    

● Leitura de textos adequados a faixa etária nas formas de imprensa e cursiva. 

 
● Leitura colaborativa / compartilhada de textos versificados em que os alunos possam ter acesso a sua 

forma escrita realizando associações aos sons de sua forma falada.  

● Situações nas quais os alunos possam cantar diferentes cantigas, parlendas, cantilenas para que 

posteriormente possam associar a forma cantada / verbalizada a forma escrita. 

● Atividades em que as crianças sejam desafiadas a encontrar determinadas palavras em textos rimados 

/ versificados.  

● Ordenação, em colaboração, de textos, em que seus parágrafos se encontram desordenados, com 

base na continuidade temática do texto. 

● Leitura colaborativa2 em que sejam realizadas pausas para que as crianças explicitem antecipações e 

hipóteses quanto ao conteúdo temático do texto. 

                                                      
2 A pesquisadora Kátia Brakling, afirma que a leitura colaborativa se trata de uma atividade de leitura cuja 

finalidade é estudar um determinado texto em colaboração com outros leitores e com mediação do professor. 
O foco do trabalho é o processo de leitura – e todos os seus conteúdos específicos –, e não o produto desse 
processo, como acontece em uma atividade de leitura silenciosa com questões para serem respondidas por 
escrito - que permite apenas a verificação do que o aluno compreendeu do texto, ao invés de ensiná-lo como se 
faz para ler. Para ter acesso ao texto na íntegra, acesse o verbete no Glossário CEALE: 
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-colaborativa  
 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-colaborativa
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● Leitura em duplas em que os alunos possam colocar em jogo tudo o que sabem a respeito do contexto 

para ler uma lista de palavras, a agenda diária, receitas simples e conhecidas da turma, convites para 

eventos da escola, entre outros gêneros textuais que circulam no espaço escolar.  

● Atividades nas quais os alunos possam ler, mesmo que não convencionalmente, diferentes gêneros 

discursivos que circulam na vida cotidiana, em diferentes espaços mediadores de leitura: biblioteca, 

acervos de livros, salas de leitura, sala de informática, entre outros. 

● Atividades relacionadas à busca, em parceria, de informações em diferentes suportes selecionados 

pelo professor. 

● Produção, com os alunos, de uma caixa ou painel de gêneros textuais de uso coletivo da turma. 

● Situações nas quais os alunos possam utilizar o Laboratório de Informática para terem contato com 

diferentes textos publicados em portadores digitais. 

● Leitura colaborativa de textos nos quais os alunos já possuem contato em seu cotidiano, tais como 

panfletos de supermercado, anúncios de lojas, placas de orientação, do mural da escola, dentre 

outros.  

● Organização de uma rotina de utilização biblioteca ou sala de leitura da escola, nas quais os alunos 

possam ter acesso a diferentes livros, revistas, gibis, dentre outros materiais impressos e que 

posteriormente possam compartilhar as suas experiências em uma roda de conversa da turma.  

● Leitura individual ou em duplas de palavras, frases e pequenos textos3. 

● Ordenação de textos versificados, cujo conteúdo tenha sido memorizado previamente.  

● Atividade de palavras cruzadas, cuja tarefa possua banco de palavras para a sua resolução. 

● Atividades de “Ditado Cantado”, no qual consiste nos alunos encontrar palavras, definidas e ditadas 

pelo professor, em textos poéticos e narrativos. 

● Situações de aprendizagens nas quais os alunos sejam desafiados a localizar palavras, ditadas pelo 

professor, em uma lista de palavras que possua o mesmo campo semântico.  

● Atividades nas quais os alunos possam comparar trechos de histórias a seus respectivos títulos.  

● Leitura de textos poéticos (música, quadrinha, poema, parlenda, etc.) conhecidos para localizar certas 

palavras, encontrar alguns versos ou identificar palavras que foram substituídas. 

                                                      
3 Para saber mais sobre o assunto consulte o E-Book Professores Ingressantes: Perspectivas para o Trabalho Docente nas 

Escolas Municipais -  Parte II - Capítulo 4 - Texto 6: O trabalho com as Atividades Permanentes de Alfabetização. 
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● Leitura de textos adequados a faixa etária, apresentados nas formas de letra de imprensa e na cursiva. 

● Situações diversas de leitura com ajuda do professor; 

● Situações em que se tenha que ler com diferentes propósitos: ler para localizar uma informação, para 

aprender as regras de um jogo, para verificar um cardápio, etc. 

 
● Situações diversas de leitura com ajuda do professor (leitura colaborativa). 

● Leitura compartilhada, com exploração de procedimentos típicos de leitor proficiente e estratégias de 

leitura, dentre eles destacam-se a exploração do título, da vida e obra do autor, levantamento de 

conhecimentos prévios sobre a obra, levantamento de hipóteses a respeito do conteúdo temático, 

organização de pausas durante a leitura.   

● Situações de Roda de leitura / leitores.  

● Atividades de leitura em grupo / duplas. 

 
● Situações diversas de leitura, manuseio e análise de diferentes gêneros do discurso, com mediação 

do professor e em colaboração com colegas.  

● Atividades de localização de informações presentes os textos escritos, em duplas ou pequenos 

agrupamentos. 

● Situações de leitura nas quais os alunos possam, em duplas ou em pequenos agrupamentos, localizar 

informações a respeito do autor e da publicação da obra. 

● Leitura compartilhada de textos literários, nas quais o professor possa compartilhar com a turma, 

alguns procedimentos para. Que os alunos possam levantar hipóteses a respeito do conteúdo 

temático da obra.   

● Situações de aprendizagens nas quais os alunos possam pesquisar - em duplas ou pequenos 

agrupamentos e com a mediação do professor - assuntos de interesse da turma, utilizando o 

Laboratório de Informática ou recursos digitais disponíveis. 

● Produção coletiva de “Mural da Turma” composto por textos impressos e que possam circular neste 

portador, por exemplo: curiosidades; manchetes jornalísticas; imagens com legenda de 

acontecimentos da semana ou mês; receitas culinárias de interesse da turma; enunciados de tarefas 
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escolares, diagramas; entrevistas; verbetes de enciclopédia infantil; informações e recados para a 

classe; entre outros.    

● Situações de aprendizagem nas quais os alunos possam utilizar o Acervo Literário da turma ou 

frequentar a biblioteca da escola para fazer as próprias escolhas pessoais de leitura, com posterior 

conversa coletiva sobre as escolhas pessoais. 

● Leitura e manuseio de diferentes periódicos, tais como revistas semanais de informação, revistas 

especializadas, revistas de divulgação científica para crianças, jornal do município, jornais de 

circulação nacional, dentre outros.  

● Leitura de entrevistas realizadas anteriormente com familiares e membros da comunidade escolar.  

● Leitura de bilhetes, convites, cartazes, agendas, panfletos, certidões de nascimento, entre outros.  

● Situações de leitura e discussão coletiva a respeito da finalidade de algum texto trabalhado em sala 

de aula.  

● Leitura colaborativa de propagandas e anúncios publicitários, destinados a público infantil (slogans 

publicitários, anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização), com foco em suas 

finalidades, público alvo, possíveis locais de circulação e seu conteúdo temático abordado.  

 
● Roda de conversa e de leitura, em que sejam explora dos os conhecimentos prévios dos alunos em 

relação ao conteúdo temático da leitura, bem como, os saberes relacionados ao seu conhecimento 

de mundo e suas vivências.  

● Situações de leitura de textos que possam desencadear e ativar os conhecimentos de mundo dos 

alunos, levando em consideração as suas vivencias, suas preferências, suas acepções, seus contextos 

sociais e históricos.   

● Discussão e conversa com toda a turma a respeito dos temas abordados nos textos literários e não 

literários (letras de canção, quadrinhas, cordel, poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos) lidos 

em sala de aula.  

● Leitura compartilhada / colaborativa com foco no significado assumido por determinadas palavras, 

no texto lido.  

● Atividades de Roda de Leitura, com posterior conversa que aborde os significados de determinadas 

palavras lidas em diferentes textos, bem como a apreciação estética de palavras utilizadas pelo autor 

para deixar o texto bem escrito.  
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● Análise coletiva de textos bem escritos, produzidos por autores profissionais, com foco em suas 

escolhas lexicais que deixam o texto com qualidade literária. 

● Situações de aprendizagens nas quais sejam discutidos e questionados os significados assumidos por 

determinadas palavras em diferentes textos. 

● Busca por verbetes de dicionário (realizada/orientada pelo professor e podendo ser projetada 

através de busca em dicionários online). 

 
● Situações de leitura de Histórias em Quadrinhos (HQ e tirinhas), textos que circulam em meios digitais 

ou mesmo impressos, tais como, páginas de internet, aplicativos para tablets e smartphones, 

fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso, slogans publicitários, anúncios publicitários 

e textos de campanhas de conscientização 

● Análise coletiva de textos com diferentes características e configurações gráficas (tirinhas, convites, 

cartaz, folders, capas de filmes/games/livros, etc.). 

 
● Leitura compartilhada e de deleite, realizada pelo professor. 

● Situações de rodas de leitura e de leitores, nas quais os alunos possam compartilhar suas 

compreensões, observações, fruições, apreciações em relação ao conteúdo composicional e 

temático do texto lido.  

● Leitura individual e silenciosa de histórias, ou mesmo trechos de histórias, outros materiais que 

circulam no ambiente escolar e que são portadores textuais: o livro didático, livro de histórias / 

contos, acervos literários, revistas diversas, dentre outros, em função do interesse e necessidade. 

● Momentos nos quais os alunos possam localizar falas dos personagens, trechos que mais gostaram, 

determinadas passagens da história, entre outros aspectos.  

 
● Situações de leitura compartilhada de textos que possuam a finalidade de divulgar feitos científicos 

para o público infantil, encontrados veículos de comunicação e portadores textuais especializados: 

revistas, jornais, páginas de internet, blogs especializados, canais de youtube, dentre outros.  

● Momentos definidos na rotina semanal para a “Roda da Curiosidade”, em que os alunos possam 

compartilhar curiosidades, anseios, preocupações, observações a respeito de temas relacionados a 

divulgação científica.  
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● Leitura em duplas de textos de divulgação científica, com posterior roda de conversa sobre o 

conteúdo temático abordado nos textos lidos (curiosidade, ficha técnica, “você sabia que?”, dentre 

outros). 

 
● Promoção de rodas de leitura, indicação e apreciação literária (com o propósito de ouvir, contar e 

comentar histórias); 

● Utilização da biblioteca e de outras estratégias de manuseio de seleção de títulos, propiciando 

momentos para que o aluno utilize procedimentos próprios para suas escolhas de leitura. 

● Situações nas quais os alunos possam escolher livros do cantinho de leitura da sala ou da biblioteca da 

escola para ler em casa, com posterior discussão sobre o conteúdo temático, ou mesmo o 

composicional.  

 
● Apreciação de poemas visuais e concretos com análise da interferência da diagramação para a 

construção de sentidos do poema.  

● Projeção de poemas para discussão coletiva das características do gênero e dos elementos de 

diagramação. 

● Leitura compartilhada de poema visual observando a sua diagramação em relação aos sentidos 

empregados pelo autor em sua obra.  

 
● Discussão dos elementos da narrativa: quem são os personagens (nomes, características, intenções, 

ações e falas); em qual cenário acontece a história; como termina a história (desfecho), entre outros 

aspectos.  

● Leitura compartilhada com foco nos elementos constitutivos de uma narrativa.  

● Situações em que os alunos possam compartilhar alguns elementos da narrativa das histórias lidas.  

 

●  Leitura de textos que compõem o universo infantil, tais como os contos de fadas, os maravilhosos e 

as próprias lendas que desenvolvem a imaginação dos alunos e o encantamento pela literatura.  

●  Momentos em que os alunos possam discutir a narrativa lida, dando palpites e ideias em relação a 

vida das personagens, continuidade a história e novos rumos e desfechos.  
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Eixo Escrita e Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Escrita de listas de palavras, de mesmo campo semântico, orientada ou mesmo ditada pelo professor. 

● Produção coletiva de listas4, a partir de diferentes necessidades / situações reais do cotidiano dos 

alunos, tais como: lista de aniversariantes do mês; lista dos títulos de histórias lidas pela turma; relação 

das tarefas a serem realizadas durante o dia; relação dos combinados da turma, entre outros.  

● Escrita individual ou em duplas produtivas de listas ditadas pelo professor5. 

● Registro do próprio nome nas atividades realizadas em classe, ou mesmo, aquelas enviadas para 

realização em casa. 

● Escrita dos nomes dos pais/responsáveis em situações de relevância social (como em recados na 

agenda). 

● Escrita de respostas para adivinhas, ou de questões propostas pelo livro didático, ou pelo professor. 

● Escrita individual, dupla ou coletiva de pequenos textos ditados pelo professor, tais como: listas com 

diferentes propósitos; receitas; bilhetes; comunicados diversos aos pais, dentre outros.  

● Escrita de frases a partir da visualização de imagens ou relação com contextos específicos. 

● Reescrita de pequenos trechos de textos narrativos conhecidos dos alunos.  

● Escrita do nome próprio, palavras, frases e pequenos textos (versos dos textos trabalhados), com letra 

em forma de imprensa e cursiva para aprender o traçado. 

● Cópia da versão final de reescritas coletivas e ou pequenos textos realizados pela turma.  

● Cópia, com diferentes finalidades, de pequenos textos. 

● Cópia de letras de músicas ou poemas de que gostam, receitas de guloseimas, nomes, endereços e 

telefones dos amigos, nomes de canções preferidas, etc. 

                                                      
4 Neste tipo de situação didática em sala de aula, faz-se necessário a interação do professor com a turma de maneira 

sistemática, assim trata-se de excelentes momentos para provocá-los com bons questionamentos a respeito das escolhas das 
letras para a escrita da lista.  
5 No processo de alfabetização dos alunos é necessário um trabalho sistemático com a produção coletiva , ou mesmo o 

ditado, de listas, já que estes tratam-se de momentos pelos quais o professor se aproxima dos alunos em processo inicial de 
alfabetização e ao ditar, para a turma, algumas palavras e realiza frequentes  questionamentos, para que possam refletir a 
respeito das escolhas feitas  e suas a justificativas, assim promove a reflexão constante a respeito do SEA, bem coo os avanços 
nas hipóteses dos alunos, no que se refere a escrita alfabética.   
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● Cópia de palavras, frases e pequenos textos (versos dos textos trabalhados), com letra em forma de 

imprensa e cursiva para aprender o traçado. 

● Realização de atividades permanentes de produção dos gêneros trabalhados em atividades 

sequenciais. 

● Análise coletiva de elementos textuais que evidenciam as características do gênero. 

● Análise dos recursos utilizados por bons escritores para produzir efeitos em seus textos: qualidade da 

linguagem e das escolhas, características do estilo, formas de abordar o tema/assunto tratado, relação 

entre os propósitos e o resultado final, etc. 

● Atividades permanentes de produção dos gêneros trabalhados em atividades sequenciais; 

● Atividades de análise coletiva de pequenos fragmentos de textos que evidenciam as características do 

gênero; 

● Análise de recursos utilizados por bons escritores para produzir efeitos em seus textos: qualidade da 

linguagem e das escolhas, características do estilo, formas de abordar o tema/assunto tratado, relação 

entre os propósitos e o resultado final, etc. 

● Escrita coletiva de pequenos textos, em que o professor assume o papel do escriba do texto das 

crianças, além disso, orienta a respeito da organização do texto (espaçamentos, pontuações e outros). 

● Reescrita coletiva ou em pequenos grupos de trechos de narrativas conhecidas dos alunos, 

principalmente no que se refere aos contos de fadas clássicos.  

● Momentos nos quais os alunos possam analisar, de forma coletiva, as características fundamentais 

dos gêneros trabalhados em sala de aula. 

● Produção coletiva de bilhetes de acordo com a necessidade real de comunicação no cotidiano da 

turma, tais como: bilhetes alertando colegas faltantes; informações para a turma que compartilha a 

sala em outro período; solicitações ou informações para o inspetor, coordenador ou gestor da escola, 

etc. 

● Produção coletiva, em dupla, ou individualmente, de bilhetes fictícios endereçados a personagens dos 

textos narrativos lidos a turma, ou mesmo, bilhetes entre os personagens existentes em tais narrativas. 

● Análise de recursos utilizados por escritores profissionais para produzir efeitos em seus textos 

(qualidade da linguagem e das escolhas, características do estilo, formas de abordar o tema/assunto 

tratado, relação entre os propósitos e o resultado final, etc). 
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● Escrita e revisão coletiva de pequenos textos ou trecho trechos de contos clássicos, em que o professor 

assume o papel de escriba da turma. 

● Produção de texto em duplas ou individual de trechos de textos conhecidos da turma e que, fazem 

parte do repertório infantil, considerando o gênero proposto para o bimestre. 

● Escrita individual ou em duplas de palavras, frases e pequenos textos6. 

● Escrita coletiva de pequenos textos, tendo o professor como escriba, orientando sobre o uso gráfico 

adequado das palavras (espaçamentos, pontuações e outros). 

● Escrita coletiva / compartilhada com a colaboração de colegas e do professor de fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público 

infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico que possam ser repassados nos meios digitais ou 

impressos. 

● Produção de pequenas notícias relacionadas a comunidade escolar, o bairro, ou mesmo de interesse 

geral para compor o jornal mural da escola. 

● Produção de álbum de foto-notícias a respeito de assunto de destaque na mídia nacional e 

internacional e de interesse da turma.  

● Escrita coletiva / compartilhada com a colaboração de colegas e do professor de slogans e campanhas 

de conscientização que possam ser repassados nos meios digitais. 

● Produção coletiva de slogans para produtos conhecidos dos alunos, ou mesmo campanhas de 

conscientização destinadas a público infantil.  

● Produção coletiva ou mesmo em duplas de pequenos anúncios publicitários com a finalidade de 

promover a conscientização da comunidade escolar ou da comunidade a qual a escola está inserida, 

por exemplo: Dengue, vacinação de crianças, de idosos, de animais domésticos dentre outros temas 

de interesse coletivo.  

● Produção autônoma (nova versão) de campanhas já veiculadas pela mídia, considerando a situação 

comunicativa e o público alvo. 

                                                      
6 Consultar no E-Book Professores Ingressantes: Perspectivas para o Trabalho Docente nas Escolas Municipais -  Parte II - 

Capítulo 4 - Texto 6: O trabalho com as Atividades Permanentes de Alfabetização. 
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● Produção coletiva de trechos de textos narrativos do gênero fábula, no qual o professor assume o 

papel de escriba dos alunos e dá a permanência em seus textos.   

● Análise coletiva do gênero proposto (fábula) tomando como objeto dessa análise a estrutura do 

gênero, bem como, a maneira como diferentes autores apresentam os elementos da narrativa, a 

linguagem empregada, como os animais / personagens são apresentados, qualidade da linguagem e 

das escolhas, características do estilo, formas de abordar o tema/assunto tratado, relação entre os 

propósitos e o resultado final dentre outras características que possam ser exploradas.  

● Escrita coletiva de pequenos textos, em que o professor seja o escriba da turma e oriente-os a respeito 

dos procedimentos básicos para a produção, assim como, o registro escrito.  

● Releitura coletiva, e em voz alta, do texto produzido pela turma, levando em consideração os ajustes 

necessários para torná-lo melhor escrito.   

● Verificação coletiva dos elementos que compõem o texto (proposta de escrita). 

● Leitura pelo professor do texto produzido. 

● Leitura pelo aluno do texto produzido. 

● Revisão textual coletiva. 

● Produção da versão final do texto.  

● Produção de cartazes, livretos, livros artesanais ou eletrônicos, ilustrações, murais e outros. 

● Reescrita coletiva do texto com adequação dos elementos verificados. 

● Ilustração dos textos produzidos, conforme os gêneros propostos, e com possibilidade de utilização 

de recursos virtuais. 

● Escolha do tipo de letra que será empregada na elaboração do manual, tamanho da fonte, imagens 

necessárias para ajudar o leitor na compreensão, entre outras escolhas necessárias para a sua 

produção.  

● Situações em que os alunos possam analisar escritas convencionais e não convencionais, observando 

as semelhanças e as diferenças entre elas, procedendo a correção, quando necessária. 

● Atividades em que os alunos possam refletir sobre coo escrevem determinadas palavras, utilizando 

para isso o ditado interativo, ou mesmo o ditado de palavras, ou mesmo situações nas quais os alunos 

possam ser convidados a escrever palavras na lousa para que toda a turma possa discutir a escrita, 

de modo, a chegarem o mais próximo da escrita convencional.   
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● Planejamento e produção colaborativa de reconto de histórias, poemas, letras de canções, 

quadrinhas, cordel, tiras, histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros artísticos-literários. 

● Sequência didática de produção textual de um dos gêneros elencados. 

● Produção de diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, 

digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

● Atividades nas quais sejam planejadas perguntas e produzidas, de maneira coletiva, entrevistas com 

pessoas da comunidade escolar, ou mesmo com pessoas da comunidade em que a escola se encontra 

inserida. 

● Produção coletiva de curiosidades científicas para compor o mural de curiosidades da turma.  

 

Eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Situações em sala de aula nas quais os alunos possam identificar a estrutura básica de textos já 

conhecidos, tais como: listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de 

montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações, de modo que possam utilizar essas estruturas 

para a produção dos textos da turma.  

● Preenchimento, ordenação, formatação e diagramação de listas, agendas, calendários, regras, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações; 

● Análise da composição dos gêneros elencados, por meio de estratégias para repertoriar os mesmos, 

como: mural, painel, caixa de gêneros, localização em diferentes suportes, pesquisa online, 

impressões, projeções digitais, etc. 

● Leitura e Escrita individual ou em duplas de palavras, frases e pequenos textos para reflexão e 

construção do Sistema Alfabético de Escrita. 

● Situações nas quais os alunos possam reconhecer o som de cada letra que compõem o alfabeto (nome, 

grafia e som), tais como: leitura diária do alfabeto, “cantar” as letras do alfabeto na ordem e de maneira 

salteada, etc.  
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● Atividades em que os alunos possam refletir a respeito da relação entre letra/som e fonema/grafema 

(sons iniciais, intermediários e finais), por meio do trabalho com jogos orais para o desenvolvimento 

da consciência fonológica7. 

● Momentos nos quais possam ser exploradas placas, sinais gráficos, símbolos, etc. 

● Leitura diária da lista com a relação de nomes da turma, levando em consideração a ordem alfabética 

existente, entre outras especificidades.   

● Situações de aprendizagem nas quais sejam explorados os nomes da turma, por intermédio do uso do 

crachá de cada criança.  

● Promover momentos pelos quais os alunos poderão pautar-se na escrita de seu próprio nome, ou 

mesmo, no dos colegas de classe, para ler ou escrever outras palavras.  

● Atividades em que seja utilizado o alfabeto móvel para composição de nomes/palavras.  

● Escrita e leitura, individual ou em duplas, de listas a partir de contextos e necessidades reais, utilizando 

as letras cursiva e de imprensa. 

● Atividades e jogos orais, sob a orientação do professor correspondências fonema / grafema; 

● Situações em que seja utilizado o alfabeto móvel como recurso para composição / escrita de palavras. 

● Atividades em que sejam exploradas as regularidades diretas da Língua Portuguesa para diferenciar 

letras e som (B/P, F/V, D/T); 

● Situações em que os alunos possam refletir sobre as regularidades no uso de M e do N na escrita das 

palavras, a depender das regularidades do contexto a que se insere. 

● Identificação de palavras que começam com a mesma letra. 

● Realização de troca de letras em várias posições das palavras. 

● Retirada de sílabas de palavras faladas, verificando se as sílabas restantes formam ou não uma nova 

palavra. 

● Jogos de alfabetização que oportunizam reflexão sobre a troca das letras e a composição de palavras, 

ou de palavras dentro de palavras. 

● Ditado de palavras que compõem uma lista, levando em consideração a qualidade da escrita. 

● Atividades/Brincadeiras/Jogos orais para trabalho com a consciência silábica e fonológica (atividades 

                                                      
7 Sugestão: Consultar o livro: “As letras falam” - Autor: Jaime Zorzi e os Jogos que compõem o Projeto Trilhas e os materiais 

didáticos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 
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para perceber a transposição dos sons da fala na escrita).  

● Atividades nas quais promovam a reflexão sobre letra/som (sons iniciais, intermediários e finais). 

● Atividades nas quais os alunos possam identificar os sons produzidos pelas sílabas, bem como a sua 

escrita.  

● Jogos de batalha de palavras.  

● Leitura e escrita de parlendas e cantigas infantis com foco na troca das palavras que compõem as rimas.  

● Atividades em que os alunos possam ler e substituir palavras em textos como lengalengas, cantilenas, 

cantigas de roda, parlendas, entre outros.  

● Atividades nas quais os alunos reconheçam a escrita de uma mesma sílaba e diferentes palavras, 

levando em consideração o som emitido ao proceder a leitura.  

● Ditado de palavras de acordo com o número de sílabas. 

● Situações nas quais os alunos possam acrescentar sílabas para formas novas palavras. 

● Realização de Atividades / Brincadeiras / Jogos orais para trabalho com a consciência silábica e 

fonológica (atividades para perceber a transposição dos sons da fala na escrita).  

● Correspondência fonema/grafema. 

● Identificação de palavras que começam com a mesma letra. 

● Realização de troca de letras em várias posições das palavras. 

● Retirada de sílabas de palavras, verificando se as sílabas restantes formam ou não uma nova palavra. 

● Jogos de alfabetização que oportunizam reflexão sobre a troca da letra e a composição de palavras, 

ou de palavras “dentro” de palavras. 

● Ditado de palavras que compõem uma lista, levando em consideração a qualidade da escrita. 

● Atividades nas quais seja utilizado o  alfabeto móvel , como um recurso para que os alunos possam 

escrever  palavras. 

● Leitura diária e reconhecimento sistemático das letras do alfabeto (nome, grafia e som). 

● Atividade inicial de aula em que seja explorada a leitura coletiva do alfabeto, tanto na ordem 

apresentada, como “cantar” as letras de forma salteada. 
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● Jogos que trabalham com a relação entre letra e som, tais como: Bingo de letras, Jogo da Forca, que 

aborde diferentes temas.  

● Atividades em que os alunos possam reconhecer e nomear as letras do próprio nome e dos colegas da 

turma. 

● situações nas quais sejam analisados alguns materiais organizados em ordem alfabética e reflexão 

sobre o porquê desta organização. 

● Em situações de escrita coletiva de textos, refletir sobre a importância de se reconhecer os espaços em 

branco entre as palavras para a fluidez escrita do texto.  

● Situações diversas de leitura feita pelo aluno e com ajuda do professor. 

● Atividades do tipo “Deu a louca no editor” em que os alunos terão por desafio desmembrar as palavras 

escritas todas juntas em um texto escrito.  

● Ditado cantado. 

● Cópia de pequenos textos a respeito de assuntos de interesse das crianças.  

● Realização de atividades sob a orientação do professor, para destacar o espaçamento entre as palavras. 

 
● Leitura de listas de palavras; 

● Escrita de   frases; 

● Localização de palavras em textos (de acordo com o gênero proposto); 

● Jogos. 

● Análise coletiva de trechos de textos bem escritos, com foco na pontuação utilizada pelo autor. 

● Atividades nas quais os alunos possam pontuar textos conhecidos, sem mudar o sentido empregado 

pelo autor do texto.  

● Análise em duplas de trechos de textos de autores conhecidos, com foco na pontuação utilizada. 

● Situações nas quais, em análise coletiva, sejam discutidas as múltiplas possibilidades de se pontuar um 

texto, sem mudar o sentido empregado por seus autores.  

● Leitura coletiva para análise expressiva e outras proposições de leitura que trabalhem a entonação em 

textos narrativos literários.  
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● Discussão coletiva e produção, ordenação, formatação e diagramação de enunciados de tarefas 

escolares, diagramas, entrevistas e curiosidades. 

● Análise coletiva da estrutura composicional dos gêneros elencados através de estratégias que possam 

repertoriar sua produção, como: mural, painel, caixa de gêneros, localização em diferentes suportes, 

pesquisa online, impressões, projeções digitais. 

● Análise coletiva a respeito das diferentes formas de apresentação dos gêneros discutidos, em 

diferentes portadores textuais e veículos de comunicação. 

● Produção coletiva, em que o professor assume o papel de escriba dos alunos, dos gêneros elencados.   

● Preenchimento, ordenação, formatação e diagramação de fotolegendas de notícias, álbum de fotos 

noticioso e cartas de leitor (revista infantil). 

● Análise da composição dos gêneros elencados através de estratégias para repertoriar os mesmos, 

como: mural, painel, caixa de gêneros, localização em diferentes suportes, pesquisa online, 

impressões, projeções digitais, etc. 

● Análise coletiva para produção, ordenação, alteração, formatação e diagramação de slogans 

publicitários. 

● Análise da composição de slogans através de diferentes estratégias para repertoriar o gênero: mural, 

painel, caixa de gêneros, localização em diferentes suportes, pesquisa online, impressões, projeções 

digitais, etc. 

● Análise coletiva de slogans publicitários, observando a intencionalidade do autor e os recursos 

utilizados para a sua produção.  

 
● Análise coletiva para produção, ordenação, formatação e diagramação de anúncios publicitários e 

textos de campanhas de conscientização, destinados ao público infantil. 

● Análise coletiva da composição dos gêneros elencados através de estratégias para repertoriar os 

mesmos, como: mural, painel, caixa de gêneros, localização em diferentes suportes, pesquisa online, 

impressões, projeções digitais, etc. 

● Leitura e análise coletiva de anúncios publicitários que possam impactar os alunos de outras turmas, 

ou mesmo, a comunidade em geral.  
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Eixo Oralidade 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Situações nas quais os alunos possam manifestar suas opiniões pessoais sobre assuntos de interesse 

da turma. 

● Momentos em que os alunos possam relatar experiências pessoais de seu dia a dia, ou mesmo 

acontecimentos ocorridos na comunidade ou veiculados na mídia. 

● Rodas de conversa sobre assuntos variados e de interesse da turma.  

● Dramatização de histórias conhecidas. 

● Apresentação de jograis para a própria turma, ou demais turmas da escola, ou mesmo para a escola 

em apresentações culturais.  

● Leitura de imagens realizada de forma coletiva, na qual os alunos possam trocar ideias e observações 

pontuais a respeito da obra.  

● Apresentações de recitais de poemas. 

● Momentos nos quais, os alunos possam verbalizar suas antecipações e hipóteses antes, durante e após 

a leitura realizada pelo professor.  

● Leitura compartilhada para que haja participação dos alunos com intervenções durante as leituras 

realizadas em sala. 

● Rodas de conversa a respeito dos temas estimulados pelos textos lidos ou ouvidos. 

● Elaboração e discussão coletiva para o levantamento de alguns combinados que conduzam as 

atividades que envolvem toda a classe (ouvir e dar opinião para os combinados). 

● Roda de conversa sobre os jingles e/ou propagandas preferidas pela turma, ou mesmo de um assunto 

veiculado em programas de televisão.  

 
● Reconto de histórias conhecidas, ou mesmo trechos, recuperando as ações presentes no texto lido ou 

ouvido. 

● Momentos nos quais, os alunos possam verbalizar suas antecipações e hipóteses antes, durante e após 

a leitura realizada pelo professor.  

● Rodas de conversa a respeito dos temas estimulados pelos textos lidos ou ouvidos. 
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● Momentos em que possam ser recuperados de maneira coletiva, os principais episódios de um texto 

lido para ancorar o reconto realizado pelos alunos.   

 
● Situações nas quais sejam exploradas a escuta atenta para aprender a ouvir e falar, respeitando a vez 

dos colegas e dos demais interlocutores compreendendo necessidade de solicitar a palavra, quando 

necessária e respeitar a decisão da maioria da turma.  

● Discussão coletiva para o levantamento de alguns combinados que conduzam as atividades que 

envolvem toda a classe (ouvir e dar opinião para os combinados). 

● Produção de plaquinhas de mesa para identificação do aluno, que deve colocar o nome e desenhar 

algo de que gosta para personalizar a apresentação (as plaquinhas contribuirão para a apresentação 

de cada aluno, que deve dizer o nome e o que desenhou de modo a favorecer a integração e a 

comunicação). 

● Situações de aprendizagem nas quais os alunos possam participar de forma ativa, formulando 

perguntas que contribuam para a compreensão da turma. 

 
● Leitura compartilhada para que haja participação dos alunos com intervenções durante as leituras 

realizadas em sala. 

● Momentos nos quais, os alunos possam verbalizar suas antecipações e hipóteses antes, durante e 

após a leitura realizada pelo professor.  

● Rodas de conversa a respeito dos temas estimulados pelos textos lidos ou ouvidos. 

● Rodas de conversa a respeito de um tema proposto, ou mesmo que esteja em alta veiculação pela 

mídia, de modo que os alunos possam emitir opiniões, agregar novas informações, entre outras.  

 
● Situações em que sejam exploradas conversas espontâneas em sala de aula a respeito de assuntos 

relacionados ao cotidiano da escola, dos alunos e da própria comunidade. 

● Momentos em que os alunos sejam desafiados a repassar um recado de maneira oral a outras 

pessoas, ou mesmo, outras turmas e os próprios familiares.   

● Planejamento e realização de entrevistas.  

● Dramatização de diálogos de histórias conhecidas. 

● Atividades em que sejam convidadas pessoas da comunidade para conversar a respeito de 
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determinado assunto pertinente a turma.  

● Participação em jogos.  

● Organização e apresentação de pequenas exposições sobre determinado tema.  

● Interpretação oral de situações do cotidiano (iniciar o processo de posicionamento de opinião); 

● Situações nas quais sejam debatidas em debate e socializadas as informações discutidas em 

diferentes reuniões colegiadas (em conselho de classe, reuniões de pais, etc.) 

 
● Dramatização de histórias conhecidas e a representação das falas de personagens que compõem a 

narrativa. 

● Análise coletiva de trechos de apresentações teatrais, levando em consideração a forma e a postura 

das personagens durante a performance.   

● Proposição de situações de debates e conversas a respeito de assuntos polêmicos, ou mesmo que 

dividam a opinião da turma.  

● Socialização de informações discutidas (em conselho de escola, de classe, reuniões de pais, reuniões 

de líder estudantil, etc.). 

● Situações nas quais sejam debatidas em debate e socializadas as informações discutidas em 

diferentes reuniões colegiadas (em conselho de classe, reuniões de pais, etc.). 

 
● Reflexão colaborativa e avaliação coletiva (com ajuda e intervenção do professor) a respeito das 

atividades realizadas em sala.  

● Auto avaliação oral, ou mesmo utilizando símbolos para colaborar com a exposição pessoal.  

● Reflexão sobre as variações linguísticas utilizadas em cada situação. 

● Momentos em que os alunos possam apreciar propagandas e comerciais veiculadas em canais de 

televisão ou na Internet (destinadas a público infantil ou não). 

● Análise coletiva de trechos de propagandas e comerciais veiculados em canais de televisão ou na 

Internet (destinadas a público infantil ou não). 

● Debates organizados pelo professor, a partir de temas/assuntos levantados nas análises das 

propagandas assistidas. 
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● Planejamento e realização de entrevistas. 

● Elaboração de questionários. 

● Participação das reuniões escolares (em conselho de escola, de classe, reuniões de pais, reuniões de 

líder estudantil, etc.). 

● Escuta de textos instrucionais. 

● Apreciação de Sarau. 

● Realização e escuta de Indicação Literária. 

● Situações de rodas em que os alunos possam relatar fatos ocorridos em seu cotidiano, 

acontecimentos da comunidade, ou mesmo aqueles veiculados em jornais televisivos.  

● Rodas de conversa sobre assuntos diversos ocorridos na escola, comunidade ou mesmo, em outros 

lugares que tenham acesso pela mídia.  

● Produção de registro escrito coletivo (ditar para o professor escrever), dos combinados da turma para 

determinado assunto em um cartaz a ser exposto e retomado em momento oportuno. Lembrando 

que as regras devem ser acrescentadas paulatinamente ou à medida que surgirem como necessárias 

em momentos específicos; 

● Atividades em que os alunos possam exercitar a escuta atenta e compreensiva: contação de histórias, 

conversas em que tenha de posicionar-se, análise e interpretação oral de textos, escuta de exposição 

oral de colegas e/ou do professor; 

● Momentos em que os alunos possam relatar suas experiências pessoais, vivências do cotidiano, 

eventos de que participou, opiniões e posicionamentos com o que leem nos textos, com os 

temas/assuntos apresentados, estimular que situem o relato de suas experiências no tempo, 

formulando questões para auxiliar o aluno: “Quando aconteceu? Faz muito tempo?”, favorecendo 

que empreguem expressões que marcam temporalidade. 

● Rodas para cantar e ouvir cantigas, marcando o tempo e o ritmo adequado à melodia (consonância 

do que se canta ao ritmo e melodia). 

● Em roda, ouvir as canções com os alunos e questionar se conhecem. Conversar sobre o tempo em 

que foram compostas e do que retratam. Identificar seus autores. 

● Conversa coletiva para explorar o entendimento das letras, as rimas, as estrofes e os refrãos. 
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● Leitura coletiva de notícias curtas para público infantil (para aproximação do gênero). 

● Momentos nos quais os alunos possam identificar o tema ou assunto principal abordado por notícia 

lida em sala de aula.  

● Registro coletivo do tema/assunto abordado em uma notícia. 

● Produção de jornal falado da turma, que poderá ser gravado em áudio para ser apresentado a outra 

turma da escola.  

● Leitura colaborativa, com ajuda do professor e dos colegas, destacar palavras-chave e/ou palavras 

que apresentem dificuldade de compreensão e estimular que “deduzam/infiram” o sentido, 

apresentando hipóteses de significado com base no contexto em que estão inseridas (recorrer ao 

dicionário deve ser etapa posterior, pois nessa etapa o aluno ainda será desafiado a selecionar o 

significado mais adequado ao texto). 

● Produção de canal de informações para ser veiculado na internet de assuntos relativos ao cotidiano 

da turma, ou mesmo de informações que possam ser gravadas em áudio e veiculadas em diferentes 

portadores (podcast).  

● Produção oral e coletiva de notícias, propagandas e anúncios para o público infantil, para compor o 

jornal falado da turma.  

 
● Situações em que os alunos sejam desafiados a verbalizar suas compreensões a respeito de textos 

lidos em sala, apresentando manifestação de opiniões, impressões e troca de ideias. 

● Roda de conversa a respeito das expressões que utilizamos para marcar o tempo durante o relato de 

fatos ocorridos em nosso cotidiano. 

● Situações nas quais os alunos possam relatar fatos ocorridos em seu cotidiano, levando em 

consideração em seu modo de relatar a marcação do tempo utilizada.  

● Observação e análise coletiva, da importância de relatar fatos com sequência. Com ajuda do 

professor, quando necessário, observar as expressões que marcam a passagem do tempo. 

 

 
● Produção de recados ou convites orais que serão repassados a pais ou demais pessoas que compõem 

a comunidade escolar, dos eventos que compõem o calendário escolar, com gravação em áudio ou 

vídeo para disseminação utilizando canais digitais de interação (celular, redes sociais na internet, 

aplicativos de comunicação de celulares, etc.). 

● Comunicação oral do modo de fazer determinadas receitas destinadas ao público infantil, que 

possam ser gravadas em áudio e vídeo para publicação em diferentes portadores de mídia digital, ou 

mesmo apresentados para outras salas ou a comunidade escolar.  

● Situações desafiadoras, solicitando na interpretação dos textos trabalhados, a manifestação de 
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opiniões, impressões e troca de ideias. 

● Produção de vídeos (tipo tutorial) com o intuito de instruir outras crianças a montagem de 

brinquedos, jogos, produtos em geral, que façam parte do universo infantil, e que, posteriormente 

possam ser postados em ambiente virtual, ou mesmo apesentados a outras turmas da escola, 

exemplo: como fazer massinha de modelar ou slime; como montar o tabuleiro de determinado jogo, 

entre outros.    

● Produção /escrita coletiva (com ajuda do professor e dos colegas), recados, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Ex.: avisos/bilhetes à 

comunidade sobre a Feira de Ciências, fazer a propaganda da experiência que a turma vai apresentar 

na feira). 

 
● Planejamento e produção – de maneira coletiva – de entrevistas com pessoas da comunidade que 

possuam conhecimentos relacionados a determinados assuntos, por exemplo: a conservação e 

restauração ambiental, que possam ser gravadas em áudio e vídeo para posteriormente serem 

publicadas em ambientes virtuais, ou mesmo apresentadas em momentos específicos na própria 

escola.   

● Produção vídeos ou podcasts (gravações em áudio) em que os alunos relatem a sua participação e 

observação de experimentos realizados em sala de aula, ou mesmo em outros ambientes dentro ou 

for da escola para apresentação em diferentes lugares e eventos, tais como, a Feira de Ciências.  

● Produção oral de curiosidades científicas para serem apresentadas em diferentes momentos, tais 

como: para outra turma, nas reuniões com a comunidade, na feira de Ciências, que podem ser por 

meio da exposição oral dos próprios alunos, ou gravadas em áudio ou vídeo.  

● Produzir coletivamente, o registro do processo/etapas de construção das experiências que serão 

construídas para Feira de Ciências (Ex. filmar o relato dos alunos ao observarem cada etapa dos 

experimentos. Na Feira de Ciências exibir os “melhores momentos” que ficaram registrados: dúvidas, 

descobertas, explicações deles…) 

 

Eixo Leitura 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

 
● Leitura individual ou em duplas de textos que fazem parte do universo infantil, tais como cantigas de 

roda, parlendas, músicas infantis, cantilenas, lengalengas, listas diversas e do mesmo campo 
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semântico, entre outros.  

● Leitura de enunciados (localizando informações necessárias para atribuir sentidos ao texto). 

● Leitura individual e silenciosa com os textos a serem lidos para que formular hipóteses de leitura e 

posteriormente se preparar para uma leitura oral para ser realizada para toda a turma. 

● Leitura compartilhada com estímulo à mobilização de conhecimentos prévios e formulação de 

hipóteses de leitura a partir de pistas textuais: ilustrações, títulos, palavras chave, formato do texto 

etc. 

● Situações nas quais o professor leia para seus alunos e explicite a necessidade, intencionalidade das 

leituras (ter claro pelo modelo do professor, porque ler e onde buscar a leitura em função da 

necessidade e objetivo). 

● Rodas de leitura para apreciação, socialização e indicação literária. 

● Construção de painéis (para expor comentários das leituras realizadas). 

● Utilização da biblioteca / sala de leitura em diferentes momentos da rotina e com múltiplos propósitos.  

● Leitura individual (ou duplas) silenciosa de textos para serem lidos em voz alta para a própria turma, 

ou mesmo, outras turmas da escola, com a finalidade de se preparar para a situação. 

● Leitura individual ou em duplas de palavras, frases e pequenos textos8. 

● Leitura de palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 

● Atividades nas quais os alunos sejam convidados a ler diferentes textos que fazem parte do universo 

infantil, tais como parlendas, trava-língua, cantigas de roda, cantilenas, músicas infantis, entre outros.  

● Leitura compartilhada/colaborativa para análise, e compreensão do assunto/tema principal dos textos 

lidos. 

● Identificação da intenção dos textos lidos: sensibilizar, divertir ou refletir sobre acontecimentos, 

entreter, informar, entre outros. 

● Análise e leitura coletiva de cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos, observando sua 

intencionalidade e a qual público é destinado.  

                                                      
8 Consultar o E-Book Professores Ingressantes: Perspectivas para o Trabalho Docente nas Escolas Municipais -  Parte II - 

Capítulo 4 - Texto 6: O trabalho com as Atividades Permanentes de Alfabetização. 
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● Leitura compartilhada/colaborativa, para que com ajuda do professor e dos colegas possam realizar: 

I. Localização de informações explícitas em textos (lidos por ele e por outras pessoas); 

II. Reconhecimento do assunto de um texto; 

III. Identificação da finalidade do texto. 

● Situações de aprendizagem nas quais os alunos possam localizar informações explícitas em diferentes 

textos (lidos por ele e por outras pessoas), utilizando diferentes agrupamentos em sala: individual, 

duplas, pequenos grupos ou com toda a turma.  

● Atividades nas quais os alunos possam reconhecer o assunto principal abordado em um texto. 

● Momentos em que possam Identificar da finalidade de um texto lido, bem como, a qual público é 

destinado.  

● Leitura compartilhada/colaborativa de textos para que os alunos acompanhem e destaquem, grifando, 

palavras ou informações importantes nos textos lidos, e assim possam conversar sobre os termos e as 

informações destacadas e compreendê-los. Sempre com a mediação do professor por meio de 

questões para localização de informações explícitas no texto (com o texto exposto / ampliado na lousa 

para que o professor possa mostrar como se faz - explicitando comportamentos leitores). 

● Proposição de situações em que os alunos possam utilizar a sala de informática ou a biblioteca para 

realização de diferentes pesquisas, a partir de temas que despertem suas curiosidades. 

● Atividades em que possam pesquisar temas de interesse da turma, junto a família / responsáveis. 

● Momentos nos quais o professor possa orientar os alunos a respeito de procedimentos típicos de 

pesquisadores em diferentes ambientes: biblioteca, internet, pesquisa de campo, etc.  

● Leitura compartilhada / colaborativa com o intuito de compreender informações implícitas ou 

pressupostas em textos, a partir das informações “pistas” que o autor insere em seus escritos. 

● Análise coletiva das “pistas” utilizadas pelo autor, para que o leitor possa compreender uma 

informação implícita ou pressuposta em seu texto.   

● Situações nas quais os alunos possam reconhecer as características dos gêneros textuais propostos 

para o bimestre, com ajuda do professor e dos colegas.  

● Rodas de leitura, conduzidas pelo professor, para aprender comportamentos leitores e inclusive a fazer 
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indicação literária. 

● Leitura de uma diversidade de gêneros textuais (literatura, revistas, jornais, gibis, etc.). 

● Atividades nas quais os alunos possam utilizar a sala de informática e da biblioteca como espaço de 

leitura e pesquisa. 

● Leitura compartilhada / colaborativa em que seja explorado, além do conteúdo temático, o contexto 

de produção do texto: a quem se destina, sua finalidade, possíveis lugares de circulação, quem o 

produziu. 

● Produção de cartazes, em pequenos grupos ou com toda turma, com a finalidade de impactar, por 

meio de linguagem persuasiva, os alunos de outras turmas, toda a comunidade escolar, o mesmo o 

bairro quando exposto em locais de grande circulação (mercado, igrejas, praça, etc.), nos quais sejam 

abordados temas relevantes, ou mesmo que demandam conscientização a respeito do tema retratado.  

● Apresentação e análise coletiva de diversos e diferentes modelos de cartazes para identificação das 

características do gênero, e as diferentes maneiras de produção.  

● Produção coletiva de cartazes a partir de conteúdo das demais disciplinas curriculares e temas de 

interesse, como por exemplo a divulgação da Feira de Ciências. 

● Leitura compartilhada/colaborativa para identificar o tema ou assunto de textos lidos (utilizando para 

isso as marcas e pistas dos próprios textos). 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos buscando o significado / sentido de determinadas 

palavras desconhecidas, dentro do próprio contexto textual. 

● Situações nas quais os alunos precisam recorrer ao contexto expresso na leitura para atribuir sentido 

a palavras pouco familiarizadas.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de histórias em quadrinhos, tirinhas, propagandas, cartazes, em 

que sejam observados os recursos utilizados, bem como a linguagem não-verbal presente.  

● Leitura em duplas ou individual, de histórias em quadrinhos com posterior socialização em roda de 

conversa a respeito do seu conteúdo temático e dos recursos não verbais presentes no texto.  

● Atividades nas quais os alunos possam identificar os sinais gráficos e onomatopeias, comuns nesse 

gênero textual. 

● Situações em que sejam identificadas as características básicas do gênero e a função de cada tipo de 

balão das histórias em quadrinhos. 
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● Análise coletiva de textos nos quais, em sua composição, sejam articulados o texto escrito a recursos 

gráficos (não-verbais), na construção de seus sentidos: ilustrações que interagem com o tema e/ou 

dão pistas para a compreensão do texto, grifos, tamanho de letra, uso de cores diferentes, bem como, 

os efeitos dessa estrutura no decorrer da leitura.   

● Situações nas quais os alunos possam recorrer a informações expressas em infográficos presente no 

texto, a fim de compreender informações, buscando pistas dos recursos visuais empregados: cores, 

colunas, imagens. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos publicitários, em que sejam tematizados os recursos 

empregados para “fisgar” o leitor em sua leitura.   

● Leitura compartilhada / colaborativa para buscar a compreensão do assunto / tema principal dos textos 

lidos.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de verbetes de enciclopédia de animais, de plantas ou de outro 

tema destinado ao público infantil, buscando identificar as informações mais relevantes presentes no 

texto. 

● Análise coletiva de textos, buscando circular palavras desconhecidas e pesquisá-las para verificar o 

melhor significado para o contexto do texto. 

● Leitura coletiva e orientada apoiada no contexto das informações do próprio texto para compreensão 

/ entendimento dos significados por aproximação ao assunto para atribuir os seus sentidos. 

● Leitura coletiva ou em duplas de modo de fazer experimentos relacionados a ciências, bem como 

relatos de pessoas que a realizaram.  

● Análise de vídeos que demonstram experiências realizadas, bem como o relato da pessoa que o 

realizou.   

● Análise coletiva de textos que apresentam palavras e imagens, para que os alunos se manifestem suas 

opiniões, impressões e hipóteses a respeito do texto lido, verbalizando a relação entre o texto verbal, 

as imagens e os recursos gráficos presentes.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de livros de histórias infantis em que sejam exploradas as 

ilustrações e o seu papel na construção dos sentidos da obra.   

● Roda de conversa sobre a importância da escrita e da leitura no cotidiano, sobre o prazer e a 

necessidade que leituras podem trazer para o dia-a-dia das pessoas e para a vida. 

● Leitura e Identificação da finalidade e/ou intenção predominante nos gêneros lidos (cantiga, 
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lengalenga, texto informativo): entreter, divertir, sensibilizar para aspectos estéticos, emocionar, 

informar, esclarecer, entre outros. 

● Atividades em que sejam explorados o canto, a recitação ou oralização de textos de memória.  

● Leitura compartilhada/colaborativa de enquetes, pequenas entrevistas, registros de experimentações, 

para análise dos elementos, características e funcionalidade (refletir em que esses tipos de textos são 

diferentes dos que já conhecem). 

● Leitura individual ou em duplas com posterior socialização de toda a turma, a respeito das informações 

coletadas.  

● Atividades de observação e análise coletiva sobre o tema/assunto principal dos textos lidos. Por ser 

uma atividade complexa, após conversar sobre “o que fala o texto”, com a produção de um registro da 

síntese do assunto. 

● Leitura compartilhada/colaborativa para que se proponham hipóteses de sentido, associadas ao 

contexto do texto, verificando qual das hipóteses melhor cabe na frase, de acordo com o que o texto 

está expressando. 

● Situações nas quais os alunos possam utilizar a sala de informática para pesquisar informações a 

respeito de tema discutido em sala de aula, com posterior discussão coletiva a respeito das 

informações coletadas.  

● Atividades de pesquisa, em pequenos grupos, relacionados a assuntos desenvolvidos em sala de aula, 

para posterior sistematização das informações.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de histórias, de poemas de textos informativos com propostas de 

leitura individual do texto ouvido, para que, paulatinamente adquira maior grau de autonomia. 

● Leitura compartilhada/colaborativa para comparação de diferentes leituras (textos convencionais), 

com obras em outras linguagens (textos multimodais). 

● Leitura compartilhada/colaborativa, de pequenos trechos e/ou frases para desenvolver a leitura 

expressiva, a entonação e o ritmo e a articulação de palavras (trechos previamente 

selecionados/planejados pelo professor). 

● Situações que envolvam a antecipação da leitura, por meio de estímulo à formulação de hipóteses 

sobre os textos que serão lidos, e por meio de questões ao longo da leitura compartilhada de textos. 

● Leitura compartilhada / colaborativa, de textos e/ou manchetes, títulos e o corpo do texto de modo a 

estimular a curiosidade a respeito da leitura (notícias curtas, anúncios publicitários e propagandas, 
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tirinhas, cartaz, convites, rótulos, piadas, e demais gêneros de aproximação propostos para o ano). 

● Leitura autônoma de diferentes textos e portadores textuais, em função de determinada necessidade 

ou interesse. 

● Roda de conversa a respeito de curiosidades, temas, informações lidas, a fim de compartilhar 

conhecimentos e leituras.  

● Momentos nos quais os alunos possam refletir sobre os elementos verbais e não-verbais constitutivos 

das narrativas lidas (fábulas e histórias em quadrinhos): personagens, tempo, espaço e ordem dos 

fatos, mensagem implícita. 

● Leitura compartilhada / colaborativa com a finalidade de identificar e analisar os sinais gráficos e as 

onomatopeias, comuns nesse gênero textual. 

● Situações de análise e discussão coletiva a respeito das características e funcionalidade do gênero e a 

função de cada tipo de balão das histórias em quadrinhos. 

● Atividades recorrentes/frequentes: Círculos ou Rodas de leitura para estimular a leitura livre de textos 

literários com base em pesquisa no cantinho de leitura da sala ou na biblioteca da escola; estimular a 

manifestação crítica espontânea do que considerou sobre o texto lido e/ou ouvido, favorecendo que 

expressem livremente seus gostos e preferências sobre os textos com que tiveram contato; estimular 

o respeito pelas preferências e opiniões diferentes das próprias opções. 

● Leitura em voz alta (deleite) realizada de forma sistemática na rotina de sala de aula.  

● Leitura programada (em capítulos) de narrativas literárias adequadas à faixa etária dos alunos.  

● Círculo de livro ou rodas de leitura em que cada aluno apresentará o livro e/ou texto lido para os 

colegas. Estimular os alunos a preparar e apresentar oralmente para os colegas o livro lido ou a leitura 

do texto de que gostaram. 

● Leitura individual ou em duplas de contos tradicionais ou de fadas, de modo que possam compartilhar 

seu conteúdo para os demais colegas de classe, por meio de uma roda de contação de histórias.  

● Leitura compartilhada/colaborativa para identificar no poema recursos rítmicos e sonoros (cadência 

das palavras, rimas) e o sentido da linguagem figurada, jogos de palavras e criação de palavras; 

● Recitação/ Saraus, para declamação de textos poéticos, respeitando ritmo, melodia, sonoridade e 

rimas, a articulação clara das palavras em parlendas, quadras, quadrinhas e poemas;  

● Apresentações musicais para a própria turma, ou mesmo para outra turma da escola.  
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Eixo  Escrita 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir Contos de Acumulação9 (duração 1 

bimestre). 

● Leitura deleite de contos de acumulação, de maneira sistemática na rotina semanal da classe. 

● Situações de análise de textos escritos por autores profissionais, com a finalidade de refletir a respeito 

dos recursos empregados para deixar o texto em linguagem literária, o estilo e a forma pelo qual 

conduz a narrativa.  

● Produção coletiva de contos de acumulação, em que o professor assume o papel de escriba dos alunos 

e da permanência (escrita) a seus textos. 

● Produção de contos de acumulação em duplas ou trios (agrupamentos produtivos), com posterior 

revisão.  

● Rodas de conversa a respeito dos textos produzidos e da qualidade literária na produção. 

● Revisão posterior (final) ao texto escrito com a finalidade de produzir uma versão com maior qualidade 

literária, com posterior edição para publicação.  

 

                                                      
9 Roteiro básico para o desenvolvimento da sequência didática: 

● Leitura de contos aos alunos (eles já devem conhecer alguns, pois ouviram / leram em anos escolares anteriores). 

● Seleção de alguns títulos para leitura coletiva e análise das características (o que é comum observar em textos desse 

gênero - chamar atenção para as frases que repetem/acumulam informações). 

● Reconto e dramatização das histórias lidas. 

● Escrita coletiva de trechos de algum conto escolhido pelo grupo (com a possibilidade de realizar a votação com os alunos 

para essa seleção e escolha  do conto favorito da turma), lembrando que faz parte dessa escrita coletiva, também a 

revisão coletiva e o planejamento do texto a ser produzido.  

● Análise coletiva da qualidade da linguagem utilizada pelo autor em trechos de fábulas lidas pela turma e verificação de 

termo/vocabulário que possa enriquecer a escrita de textos a serem produzidos (realizar essa verificação na hora da 

escrita - voltar a esses trechos para ampliar o repertório da turma). 

● Escrita em duplas de trechos de contos acumulativos conhecidos pelos alunos;  

● Troca dos textos entre as duplas para revisão (revisão texto em duplas ou grupos com socialização da atividade proposta). 

● Revisão coletiva de alguns textos produzidos pela turma em produções anteriores - coletiva ou individual. 
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● Leitura compartilhada / colaborativa de textos publicitários / Propagandas10 veiculados em diferentes 

materiais escritos / periódicos: jornais, revistas, outdoors, placas, hotspots, entre outros locais de 

possível circulação desse tipo de texto. 

● Situações nas quais sejam analisados a estrutura composicional dos textos publicitários veiculados em 

diferentes portadores de textos.  

● Atividades nas quais os alunos possam analisar a articulação entre a linguagem verbal e a não-verbal 

presentes nos textos publicitários. 

● Produção coletiva de textos publicitários, em que o professor assume o papel de escriba dos alunos.  

● Rodas de conversa a respeito das produções dos alunos levando em consideração a qualidade do 

produto e a forma pela qual buscam impactar o leitor (persuasão), para as qualidades do produto / 

serviço / assunto abordado.  

●  Situações de revisão e edição dos textos publicitários para posterior publicação. 

● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir uma nova versão de Conto 

Clássico11 (duração 1 bimestre). 

                                                      
10 Sobre os textos publicitários é importante saber que:  

● O texto publicitário é composto, muitas vezes, por imagem, título, texto, assinatura e slogan. A assinatura é o nome do 

produto/serviço e do anunciante. Slogan, como já dissemos, é um enunciado conciso e de fácil associação ao produto 

e lembrança do leitor. O título/headline é um enunciado breve com o objetivo de captar a atenção do leitor, incitando 

sua curiosidade. O texto deve incitar no consumidor o interesse, o desejo por aquilo que está sendo 

oferecido/anunciado. 

● A extensão do texto publicitário depende da intencionalidade discursiva do autor/anunciante e do espaço 

disponível/sugerido pelo suporte de circulação no qual o texto será veiculado: jornal, revista, outdoors, jingles em rádio 

(aliado à musicalidade), redes sociais, sites etc. 

Estruturalmente, o anúncio publicitário é composto pelos seguintes elementos básicos:  
Título – Deve ser algo conciso e chamativo, procurando despertar o interesse do interlocutor. Geralmente comporta-se de 
frases curtas. 
Imagem – Diversifica-se entre desenhos, montagens, fotografias. Como o texto possui um caráter persuasivo, a mesma deve 
ser algo atraente e inusitado. 
Corpo do texto – É o objetivo em si, aquele que se pretende obter com a mensagem. O vocabulário deve ir ao encontro do 
público–alvo, procurando corresponder às expectativas. 
Identificação do produto ou marca – Esse funciona como uma assinatura do anunciante. Em muitos casos vem acompanhado 
de um Slogan, o qual define-se por frases de efeito, com o objetivo de atrair o consumidor para a aquisição do produto.  
 
11 Roteiro básico para a sequência didática: 

● Leitura de contos clássicos aos alunos (eles já devem conhecer alguns, pois ouviram / leram em anos escolares anteriores). 

● Seleção de alguns títulos para leitura e análise coletiva das características (o que é comum observar em textos desse gênero 

- chamar atenção para o início dos contos geralmente com “era uma vez…” “num tempo longínquo…” “há muitos e muitos 
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● Leitura compartilhada / colaborativa de contos clássicos, tomando como objeto de análise as 

características e estilos próprios desse tipo de texto. 

● Leitura deleite de contos clássicos realizada de maneira sistemática na rotina de sala de aula.  

●  Análise de contos clássicos escritos por autores profissionais, a fim de discutir os recursos utilizados 

para deixar o seu texto com qualidade literária.  

● Rodas de conversa com a finalidade de discutir os principais aspectos que envolvem a produção de um 

conto clássico, assim como os elementos da narrativa presentes nesse gênero discursivo.  

● Produção escrita coletiva, em duplas e individualmente, levando em consideração o movimento 

metodológico para aprender a produzir textos, bem como, a revisão durante e posterior ao texto 

escrito. 

● Leitura em voz alta, dos textos produzidos pelos alunos e a observação de possíveis ajustes.  

● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir Indicações Literárias12 (duração 1 

                                                      
anos…”); 

● Reconto das histórias lidas, inclusive por meio de teatro de fantoches; 

● Escrita coletiva de trechos de algum conto escolhido pelo grupo (com a possibilidade de realizar votação com os alunos 

para essa seleção e escolha do conto favorito da turma), lembrando que faz parte dessa escrita coletiva, também a revisão 

coletiva e o planejamento do texto a ser escrito. O objetivo dessa etapa coletiva é demonstrar comportamentos escritores 

- aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando ser compreendido por quem irá ler o 

texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -reescrever o texto, com a finalidade/objetivo e clareza do que está 

escrevendo); 

● Análise coletiva da qualidade da linguagem utilizada pelo autor em trechos de contos lidos pela turma e verificação de 

algum termo/vocabulário que possa enriquecer a escrita de textos a serem produzidos (fazer essa verificação na hora da 

escrita - voltar a esses trechos para ampliar o repertório da turma) 

● Criação coletiva de contexto para escrita de novas versões das histórias que conhecem (um início, um final, ou outro trecho 

diferente para um conto conhecido), com o propósito de organizar um livro de contos diferentes, inventados pela turma 

(planejar previamente com a ajuda do professor); 

● Escrita em duplas uma nova versão para algum trecho de um conto conhecido;  

● Revisão coletiva dos textos produzidos; 

● Revisão  de texto em duplas ou grupos com socialização da atividade proposta. 

● Exposição do livro na escola (realização de evento manhã/tarde de autógrafos, doação de edição final para a biblioteca, 

entre outros); 

12 Sobre as indicações literárias escritas (resenha): 

Organização do texto produzido com as características básicas do gênero: definição de um título, fazer referência bibliográfica 
da obra, dados biográficos do autor da obra resenhado, bem como, outras obras de sua autoria, apresentação de um breve 
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bimestre). 

● Situações de análise coletiva e apreciação de resenhas de obras, produzidas por especialistas na área.  

● Situações nas quais os alunos realizem escolhas pessoais de livros na sala de aula ou na biblioteca da 

escola. 

● Roda de indicação literária de livros que os alunos leem por escolhas pessoais.  

● Produção coletiva de uma indicação literária (resenha) de um livro lido durante a leitura deleite.   

● Rodas de conversa com a finalidade de conversar a respeito do contexto de produção de uma resenha 

literária / indicação escrita de obras literárias, bem como, os portadores textuais e veículos de 

comunicação que costumam publicar esse gênero discursivo. 

● Revisão coletiva de resenhas produzidas em sala de aula.  

● Produção escrita em duplas e individual de indicações literárias escritas / resenhas dos livros lidos pela 

turma.     

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para corrigi-

lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação, 

observando a organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 

normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual e a identificação da função e 

utilização de pontuação adequada para o sentido pretendido na escrita de textos. 

● Produção de uma revista de indicação literária das obras lidas pela classe para ser distribuída a uma 

outra turma da escola.  

● Planejamento da sequência didática do gênero textual do bimestre, com intervenção/ mediação oral 

durante todo o planejamento da produção textual. 

● Planejamento coletivo do conteúdo temático e do composicional dos textos a serem produzidos 

coletivamente.  

● Momentos de discussão coletiva a respeito do contexto de produção a que um texto está vinculado.  

● Situações de planejamento coletivo dos textos a serem produzidos pelos alunos nas duplas ou 

individualmente.  

● Sistematicamente explorar / explicitar situações nas quais sejam discutidas as condições de produção 

                                                      
resumo ou síntese da história, a avaliação crítica e apreciações pessoais a respeito da obra e a assinatura do autor da indicação 
literária escrita (resenha). 
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e os processos que envolvem a produção de um texto escrito ou oral.  

● Elaborar, de maneira coletiva, um organograma com as informações, tanto em relação ao tema, quanto 

à escrita, que são fundamentais para a produção de um texto. 

● Momentos em que os alunos possam buscar informações em relação ao conteúdo temático do texto 

a ser produzido em diferentes fontes de informação.   

● Produção de listas coletivas diante das diferentes necessidades / situações reais do cotidiano (listar os 

aniversariantes do mês, os títulos de histórias já lidas pela turma, as tarefas a serem cumpridas no dia, 

os combinados da turma, etc. (aproveitar para provocar os alunos com bons questionamentos sobre a 

escolha das letras para a escrita das palavras. 

● Produção individual de listas ou ditadas pelo professor, em que os alunos possam refletir e justificar 

sua escrita, e o professor, por sua vez, consiga analisar o pensamento/hipótese de escrita dos alunos 

e planejar novas intervenções. 

● Produção escrita de listas de temas variados do cotidiano escolar, utilizando a letra de imprensa e 

cursiva para compreender o seu traçado.  

● Produção coletiva de bilhetes de acordo com a necessidade real do cotidiano da turma (criar 

contextos/necessidade de escrever bilhetes: para colegas que faltaram, para a turma do período 

contrário com quem dividem a sala, para a inspetora de alunos, para a coordenadora. 

● Produção individual de bilhetes, a partir de diferentes contextos relacionados a comunicação no 

ambiente escolar ou familiar.  

● Produção individual de bilhetes fictícios para ou entre personagens das histórias lidas. 

● Escrita coletiva de textos, em que o professor assume o papel de escriba do texto dos alunos.  

● Produção coletiva, em duplas e individual, de cartas e bilhetes para diferentes destinatários, contextos 

e temas. 

● Produção coletiva de cartas destinadas a veículos de comunicação real, comentando o conteúdo de 

determinado assunto publicado.  

● Análise coletiva da estrutura composicional de diferentes tipos de carta e suas finalidades.    

● Utilização do laboratório de informática / lousa digital para apresentar os gêneros textuais proposto e 

coletivamente criar bilhete / carta a partir de um modelo.  
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● Escrita, revisão coletiva de textos e análise coletiva de textos conhecidos para observar a: 

▪ Grafia correta das palavras; 

▪ Utilização adequada de singular e plural; 

▪ Utilização de letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios; 

▪ funcionalidade dos sinais de pontuação na produção de sentidos dos textos. 

● Leitura coletiva dos textos produzidos, para verificar/revisar os sinais gráficos utilizados a fim de 

perceber a necessidade de retirar/ alterar/ acrescentar tais sinais para que o texto fique 

compreensível para quem lê. 

● Vivência da necessidade do rascunho. Implementação gradativa da prática de “passar a limpo” o texto 

revisto/revisado (que circulará fora da sala de aula), e de editá-lo para ser publicado em uma coletânea, 

ou exposto em mural, ou para ser objeto de troca de leituras por meio da rede da escola no laboratório 

de informática; 

● Utilização do laboratório de informática para a revisão coletiva de textos com auxílio de editores de 

texto. 

● Cópia de informações pontuais, músicas, receitas e outros textos que precisam ser registrados para 

uso posterior.   

● Reescrita coletiva de textos produzidos (rascunhos), para ensinar / mostrar o que é e como se faz para 

“passar a limpo”. 

● Utilização do dicionário para consulta da grafia correta das palavras quando for necessária.  

● (Re)leitura coletiva/colaborativa de textos produzidos em sala de aula para identificar o tema ou 

assunto, com o propósito de criar/checar títulos coerentes. 

● Utilização do laboratório de informática / lousa digital para analisar a formatação/estrutura dos 

gêneros textuais propostos. 

● Análise de cartas e bilhetes levando em consideração a estrutura composicional e temática, as 

finalidades empregadas e a linguagem predominante.  
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● A partir de uma necessidade real, escrever em duplas, bilhetes, carta, e-mail, mensagem instantânea 

em celular13. 

● Análise e/ou planejamento e produção de roteiro para edição de notícias sobre temas de interesse da 

turma de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

● Produção coletiva, em duplas ou individual, de notícias para compor o jornal mural da escola, ou o site 

da escola / SME para divulgar ou “cobrir” eventos escolares (Feira de ciências, Festa Junina, Reunião 

de Pais, ou outras comemorações). 

● Produção de álbum foto jornalísticos para compor o mural da escola, ou publicados de maneira digital, 

sobre temas relevantes a comunidade escolar e o bairro.    

● Análise coletiva de slogans publicitários, e seus diferentes propósitos e formas de persuasão do leitor.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de anúncios publicitários destinados ao público infantil, de modo 

que possam observar a linguagem verbal e não-verbal presentes.  

● Produção coletiva de anúncios publicitários que demandem conscientização de um tema de interesse 

da comunidade escolar ou do bairro.  

● A partir da leitura e análise de modelos, elaboração coletiva de slogans, anúncios publicitários de textos 

de campanhas de conscientização, capas de filmes, games, tanto para a campanhas da escola, quanto 

para propagandas institucionais destinadas aos moradores do bairro.  

● Revisão final de textos produzidos pela turma para verificar a grafia correta de algumas palavras 

comuns que costumam apresentar dificuldades para os alunos. 

● Revisão coletiva de narrativas curtas para verificar aspectos a serem reformulados (falta de clareza, 

coesão entre as partes, uso de sinais de pontuação em final de frases e ortografia de palavras 

conhecidas e/ou com dificuldades). 

                                                      
13 Sugestão para encaminhamento de uma proposta de escrita de correspondência entre os alunos a partir do sorteio do nome 

de um colega de outra classe para se corresponder: 
▪ 1º momento: correspondência por meio de carta ou bilhete (mensagens curtas) com colega de outra classe, inicialmente para 

convidá-lo a manter uma correspondência e, posteriormente, sobre assunto de interesse de ambos 

▪ 2º momento: os alunos deverão ir ao laboratório de informática e criar e-mails para se corresponder por meio eletrônico. 

Para isso deverão ter acompanhamento do professor e do orientador responsável pelo laboratório de informática da escola. 

▪ 3º momento: escrever bilhetes. 
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● Reescrita de textos em duplas ou coletivamente para que os aspectos a serem revisados possam ser 

analisados conjuntamente, mas com certo grau de autonomia. 

● Edição final dos textos produzidos com a finalidade de que sejam “publicados” e lidos por outras 

pessoas. 

● Edição final de textos produzidos, observando em função das características do gênero textual 

produzido, a disposição gráfica do texto na folha de papel, formas de registrar para que fique legível, 

clareza do traçado de letra, distribuição do texto no espaço do papel. 

● Utilização do laboratório de informática e, sob orientação do professor, aprender aos poucos, a utilizar 

editor de texto disponibilizado por software específico, inclusive para dispor textos de forma mais 

artística ou criativa, no caso de poemas, por exemplo; 

● Exposição de trabalhos em mural ou construção de coletâneas de textos ou livros artesanais; por 

exemplo, coletâneas de fábulas ou poemas trabalhados, e formatados para publicação (situações 

criadas a partir de contextos reais de escrita, com a necessidade real de revisar e editar textos, hoje 

com os recursos disponíveis). 

● Produção coletiva de textos utilizando recursos multimídias.  

● Análise coletiva para identificação dos elementos constitutivos de mensagens escritas nos gêneros 

propostos. 

● Discussão coletiva a respeito da evolução da comunicação e de que forma, antigamente, as pessoas 

trocavam mensagens e quais os recursos que temos atualmente. 

● Produção coletiva dos gêneros propostos, a partir da necessidade reais de escrevê-los, em função de 

algum tema estudado em sala de aula ou fato ocorrido no cotidiano escolar e no bairro.  

● Produção coletiva de relatos de observação de resultados de pesquisas ou temas de interesse 

investigados em outras disciplinas. 

● Produção escrita individual dos resultados de pesquisas de temas pesquisados / observados / 

investigados em outras áreas de conhecimento. 

● Momentos de pesquisa de campo em que os alunos possam registrar suas observações e 

posteriormente produzir registros pessoais dessas ações.  

● Leitura, análise e discussão coletiva /colaborativa dos gêneros propostos para levantamento dos 

aspectos estruturantes, observando, a finalidade e estrutura desses textos. 
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● Escrita coletiva dos gêneros propostos a partir da necessidade real de escrevê-los, em função de algum 

tema de estudo ou fato ocorrido no cotidiano da escola / bairro.  

● Produção coletiva de uma linha do tempo, a partir do ano de nascimento de cada aluno até o atual, 

descrevendo as conquistas, fatos marcantes, na vida dos alunos a cada ano, relacionando com fatos 

históricos ocorridos. 

● Produção coletiva de relatos pessoais de experiências vivida pela turma, em que sejam relatados os 

principais acontecimentos de uma viagem realizada, um evento da escola, festas, dentre outros 

assuntos de interesse da turma.    

● Produção de mural para compartilhar experiências vividas e escritas pelos alunos.  

● Análise de modelos de cartazes e folhetos para retomar aspectos próprios do gênero que não podem 

ser esquecidos ao construir os próprios cartazes (tamanho da letra, leiaute, imagens, mensagem 

principal); 

● Utilização dos eventos escolares (Feira de ciências, Festa Junina, Feira Literária, Reuniões e outros 

eventos da escola), como fonte inspiradora - contexto de produção - para a produção de cartazes e 

folhetos de divulgação. 

● Produção em duplas ou individual de cartazes e folhetos de divulgação dos eventos da escola ou do 

bairro, para serem expostos em diferentes lugares, levando em consideração os possíveis 

interlocutores que transitam nesses espaços.  

● Leitura compartilhada / colaborativa para com a ajuda do professor reconhecer no poema os recursos 

rítmicos e sonoros e o sentido das metáforas, grifando as partes encontradas, fazendo observações 

quando necessário. Sistematização dos elementos constitutivos do poema em questão: estrofe, rima, 

ritmo. 

● Leitura e recitação de parlendas, classificados poéticos, músicas dentre outros. 

● Produção coletiva de versos poéticos tendo o professor como escriba, orientando sobre o uso gráfico 

adequado das palavras (espaçamentos, pontuações, características do gênero e da linguagem escrita, 

entre outros). 

● Escrita ou (re) criação de versos poéticos. 
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Eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Leitura e Escrita individual ou em duplas de palavras, frases e pequenos textos  

● Situações de aprendizagens nas quais os alunos possam compreender as regras e convenções da 

escrita, entre elas sugere-se: 

● Atividades em grupos e/ou duplas, em que seja utilizado o dicionário para consultar a grafia correta 

das palavras, bem como, aprender a consultá-lo, quando necessário.  

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências sonoras 

irregulares; 

● Construção de cartazes com listas de palavras que a turma não pode mais esquecer como se escreve, 

pois já descobriram a regra ou é de uso recorrente em produções escritas; 

● Produção de fichas em ordem alfabética das palavras que geram maiores dúvidas e seus respectivos 

significados e práticas (combinar lugar para guardar na classe, para uso coletivo); 

● Ditado interativo, em que o professor dita para os alunos escrever um pequeno texto previamente 

selecionado que apresente questões ortográficas que precisam ser revistas pela turma. Durante o 

ditado, cabe ao professor realizar uma pausa em determinada palavra, a fim de discutir com a turma 

como a palavra deve ser escrita. Após a turma chegar escrita convencional, a palavra poderá fazer 

parte do cartaz com a lista das palavras que precisam memorizar sua escrita; 

● Releitura com focalização, atividade que precisa ser realizada com um pequeno texto, no qual os 

alunos já conheçam o seu conteúdo. Com o texto em mãos os alunos terão o desafio de discutir a 

escrita de determinadas palavras previamente selecionadas pelo professor. Cabe ao professor 

discutir e orientar a turma em relação à escrita das palavras selecionadas.  

● Realização de Atividades / Brincadeiras / Jogos orais para trabalho com a consciência silábica e 

fonológica (atividades para perceber a transposição dos sons da fala na escrita)14.  

● Atividades nas quais os alunos possam produzir novas palavras, tendo como referência uma lista de 

palavras.  

                                                      
14 Sugestão: Consultar o livro: “As letras falam” - Autor: Jaime Zorzi, além dos Jogos do Projeto Trilhas e os materiais 

pedagógicos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 
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● Escrever e ler individualmente ou em duplas, listas a partir de contextos e necessidades reais, 

utilizando as letras cursiva e de imprensa para aprender o traçado. 

● Escrever/copiar pequenos textos (poemas, cantigas, parlendas, trava-línguas), utilizando letra 

imprensa e cursiva para aprender o traçado. 

● Situações de aprendizagens nas quais os alunos possam compreender as regras e convenções da 

escrita, entre elas sugere-se: 

● Atividades em grupos e/ou duplas, em que seja utilizado o dicionário para consultar a grafia correta 

das palavras, bem como, aprender a consultá-lo, quando necessário.  

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências sonoras 

irregulares; 

● Construção de cartazes com listas de palavras que a turma não pode mais esquecer como se 

escreve, pois já descobriram a regra ou é de uso recorrente em produções escritas; 

● Produção de fichas em ordem alfabética das palavras que geram maiores dúvidas e seus respectivos 

significados e práticas (combinar lugar para guardar na classe, para uso coletivo); 

● Ditado interativo, em que o professor dita para os alunos escrever um pequeno texto previamente 

selecionado que apresente questões ortográficas que precisam ser revistas pela turma. Durante o 

ditado, cabe ao professor realizar uma pausa em determinada palavra, a fim de discutir com a turma 

como a palavra deve ser escrita. Após a turma chegar escrita convencional, a palavra poderá fazer 

parte do cartaz com a lista das palavras que precisam memorizar sua escrita; 

● Releitura com focalização, atividade que precisa ser realizada com um pequeno texto, no qual os alunos 

já conheçam o seu conteúdo. Com o texto em mãos os alunos terão o desafio de discutir a escrita de 

determinadas palavras previamente selecionadas pelo professor. Cabe ao professor discutir e orientar 

a turma em relação à escrita das palavras selecionadas. Escrita de frases e textos preocupando-se com 

a segmentação entre as palavras, ao realizar a translineação (mudar de linha). 

● Retirada de sílabas de palavras, verificando se as sílabas restantes formam ou não uma nova 

palavra. 

● Jogos de alfabetização que oportunizam reflexão sobre a troca da letra e a composição de 

palavras, ou de palavras “dentro” de palavras. 

● Ditado de palavras que compõem uma lista, levando em consideração a qualidade da escrita. 
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● Atividades nas quais seja utilizado o alfabeto móvel, como um recurso para que os alunos possam 

escrever palavras. 

● Em situações de escrita coletiva de textos, refletir sobre a importância de se reconhecer os espaços em 

branco entre as palavras para a fluidez escrita do texto.  

● Situações diversas de leitura feita pelo aluno e com ajuda do professor. 

● Atividades do tipo “Deu a louca no editor” em que os alunos terão por desafio desmembrar as palavras 

escritas todas juntas em um texto escrito.  

● Ditado cantado. 

● Cópia de pequenos textos a respeito de assuntos de interesse das crianças.  

● Realização de atividades sob a orientação do professor, para destacar o espaçamento entre as palavras. 

● Situações nas quais os alunos possam reconhecer e utilizar sinais de pontuação, ainda que não 

convencionalmente, na construção de frases e textos. 

● Análise coletiva de trechos de textos bem escritos, com foco na pontuação utilizada pelo autor. 

● Atividades nas quais os alunos possam pontuar textos conhecidos, sem mudar o sentido empregado 

pelo autor do texto.  

● Análise em duplas de trechos de textos de autores conhecidos, com foco na pontuação utilizada. 

● Situações nas quais, em análise coletiva, sejam discutidas as múltiplas possibilidades de se pontuar um 

texto, sem mudar o sentido empregado por seus autores.  

● Leitura coletiva para análise expressiva e outras proposições de leitura que trabalhem a entonação em 

textos narrativos literários. 

● Na produção coletiva de textos, refletir sobre a necessidade de substituir palavras por sinônimos para 

evitar repetições de palavras. 

● Utilização do dicionário e de outras leituras para buscar palavras que possam ser substituídas e que 

mantêm sentido próximo ao contexto analisado.   

● Dedução de sentidos de palavras em textos lidos coletivamente, para substituição por palavras que 

possuem sentido semelhante.  

● Jogos e atividades orais para identificar palavras que possuem sentido contrário e as que mantêm o 

mesmo sentido. 
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● Ditados em que os alunos escrevem palavras no aumentativo. Exemplo de “ditadão”: ao ser ditado pé, 

cadeira...o aluno grafa: pezão, cadeirão. E o mesmo em relação ao ditadinho, exemplificado: mão, 

sofá... o aluno grafa, mãozinha, cadeirinha, e assim por diante. 

● Confeccionar fichas com uma figura em cada uma e com duas linhas para escrever o aumentativo e o 

diminutivo de cada figura, utilizando os sufixos -ão e -inho/-zinho. 

● Análise e reflexão coletiva de palavras no aumentativo ou diminutivo observadas em trechos de textos 

lidos, identificando seus efeitos e sentidos e a possível intenção do autor. 

● Análise de trechos de textos lidos, brincando com a mudança/substituição de determinadas palavras 

(transformando-as no aumentativo ou dou diminutivos), para verificar se haveria alteração na 

interpretação da leitura e/ou concordância verbo nominal. 

● Escrita coletiva de frases e pequenos textos transformando palavras (para o aumentativo e para o 

diminutivo - feminino e masculino). 

● Escrita individual de frases e pequenos textos transformando palavras (para o aumentativo e para o 

diminutivo -  feminino e masculino). Após, correção coletiva das frases construídas. 

● Trabalho com o silabário, promovendo trocas das sílabas iniciais, mediais ou finais, utilizando jogos, 

palavras dos textos, cantigas, versos e pequenos poemas. 

● Exploração e nomeação das letras por meio do manuseio do alfabeto móvel: o professor fala o nome 

das letras (uma por vez), e solicita a localização delas no alfabeto móvel; 

● Em duplas: jogo para ordenação das letras na ordem alfabética; 

● Localização de palavras estudadas nas formas imprensa e cursiva para identificação dos pares 

correspondentes; 

● Sistematizar o traçado de letras, tanto de imprensa quanto cursivas. 

● Realização de pesquisa de palavras (em jornais, revistas, folhetos) escritas com traçados de letras 

diferentes. 
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Eixo Oralidade 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Momentos de interação entre os alunos oralmente em diversos contextos de comunicação, 

colocando suas opiniões, relatos pessoais, entre outros. 

● Roda de conversa sobre temas diversos. 

● Relato de experiências cotidianas e outros acontecimentos. 

● Discussão de títulos lidos e roda de indicação literária. 

● Apresentação / socialização de alguma proposta entre os alunos. 

● Construção das regras da classe. 

● Avaliação do dia. 

● Momentos em roda de conversa para estimular os alunos a participarem oralmente expressando 

suas ideias e opiniões. 

● Conversa com toda a turma para o exercício da escuta ativa para aprender a ouvir e falar, respeitando 

a vez dos colegas e dos demais interlocutores. 

● Situações em que sejam exploradas a compreensão de instruções orais para executar ações 

pertinentes. 

● Combinados da classe que envolvam a compreensão da necessidade de levantar a mão quando 

solicitar a palavra e o respeito à decisão da maioria. 

● Discussão coletiva para o levantamento de alguns combinados que conduzam as atividades que 

envolvem toda a classe (ouvir e dar opinião para os combinados). 

● Promoção de momentos com rodas de conversa para estimular os alunos a se expressarem e 

participarem através da fala emitindo suas ideias e opiniões respeitando a vez dos colegas e dos 

demais interlocutores. 

● Situações nas quais os alunos possam praticar a escuta atenta das propostas e comandas das 

atividades propostas pelo professor. 

● Interação em situações de comunicação com um ou mais interlocutores. 
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● Propostas que demandem o compartilhamento de ideias: debates, resolução de problemas 

cotidianos, definição de alguma produção da classe, etc. 

● Momentos de interação entre os alunos conscientizando para o respeito e compreensão da 

linguagem oral. 

● Rodas de conversa a respeito de temas variados e que promovam o debate sobre um assunto da 

atualidade.  

● Socialização de informações da rotina da escola e da sala de aula.  

● Dramatização de situações cotidianas e de textos conhecidos, observando e analisando 

coletivamente, com ajuda do professor, o tom de voz, o ritmo da fala e volume de voz. 

● Análise de vídeo em que sejam apresentados debates e discussões a respeito de assuntos diversos e 

de interesse dos alunos, para que possam observar a forma como as pessoas utilizam a linguagem e 

seu próprio corpo durante situações de debate e ideias.  

● Situações em que sejam observadas diferentes formas de pronúncias e expressões verbais e não 

verbais. 

● Rodas de conversa para expressar sobre os gêneros do discurso oral. 

● Momentos para que todos possam ouvir e falar, respeitando a vez dos colegas e dos demais 

interlocutores. 

● Situações para compartilhar ideais para resolver problemas, apresentar a finalidade e definir o destino 

das produções orais (fatos ocorridos na escola, família ou bairro, noticiados na TV, etc.). 

● Observação de pronúncias e expressões verbais e não verbais, em diferentes contextos e canais de 

comunicação. 

● Análise coletiva de entrevistas (observação da postura de quem entrevista e de quem é entrevistado). 

● Elaboração/planejamento de questionários para entrevistas. 

● Desenvolvimento de atividades em que a escuta se faz necessária para a análise e interpretação oral 

de textos lidos, escuta de exposição oral de colegas e/ou do professor. 

● Rodas de conversa para ouvir o relato de experiências pessoais, vivências do cotidiano, participação 

em eventos, opiniões e posicionamentos a respeito de leituras realizadas e de temas/assuntos 

apresentados; 

● Situações nas quais os alunos possam assumir participação ativa nas reuniões escolares para ouvir e 

repassar a pauta exposta (em conselho de escola, de classe, reuniões de pais, reuniões de líder 
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estudantil, etc.). 

● Assembleias estudantis que promovam a participação ativa dos alunos nos mais diversos assuntos da 

escola.  

● Rodas de Leitura para escutar e fazer de Indicações Literárias.  

● Rodas de conversa para ouvir e relatar experiências pessoais, vivências do cotidiano, eventos de que 

participou, opiniões e posicionamentos a respeito de leituras realizadas e de temas/assuntos 

apresentados. 

● Participação por orientação do professor de atividades em que a escuta se faz necessária: contação 

de histórias, manifestação de opinião, análise e interpretação oral de textos, escuta de exposição oral 

de colegas e/ou do professor. 

● Debates sobre temas variados e de interesse dos alunos. 

● Assembleias estudantis que promovam a participação ativa dos alunos nos mais diversos assuntos da 

escola.  

● Relato e escuta de experiências pessoais, vivências do cotidiano, participação em eventos, 

estimulando a recuperação das ideias principais.  

● Análise coletiva da postura dos interlocutores nos gêneros orais; 

● Debates para ouvir e falar o posicionamento da turma sobre assuntos do cotidiano que envolvam 

emoções; 

● Autoavaliação (oral e através de símbolos); 

● Análise coletiva das variações linguísticas utilizadas em cada situação/contexto de comunicação oral. 

● Escuta de gravações de canções ou textos falados com variação regional de vocabulário como riqueza 

cultural, a partir de situações do dia a dia e de exemplos de diferentes lugares do Brasil (roda, ouvir 

as canções regionais e questionar se conhecem. Conversar sobre o tempo em que foram compostas 

e do que retratam. Identificar seus autores e contexto social da época da composição). 

● Situações em que os alunos participem de rodas para cantar e ouvir cantigas, marcando o tempo e o 

ritmo adequado à melodia (consonância do que se canta ao ritmo e melodia). 

● Atividades em que sejam analisadas, por meio de apresentação de vídeo, a variação linguística 

presente no Brasil, assim como os diferentes nodos de fala de diferentes grupos sociais, nas quais 

sejam discutidos o respeito a essa diversidade e o combate a discriminação e o preconceito 
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linguístico.  

● Análise coletiva de canções regionais para conhecer e interpretar a letra, rimas, estrofes e refrãos das 

canções regionais. 

● Reflexão sobre postura respeitosa das características da linguagem de outras regiões. 

● Análise coletiva da variação regional de vocabulário como riqueza cultural, a partir de situações do 

dia a dia e de exemplos de diferentes lugares do Brasil. 

● Análise coletiva de música, vídeos ou materiais literários que retratem a diversidade linguística 

brasileira e os modos particulares de fala de diferentes grupos sociais.  

● Reflexão sobre postura respeitosa das características de conversação e linguagem de colegas de 

outras regiões. 

● Apresentação de seminários a partir de temas estudados, para exercitar a expressão e a compreensão 

da linguagem oral em situações mais formais. 

● Socialização de informações da rotina da escola e de atividades propostas. 

● Relato de experiências cotidianas e outros acontecimentos. 

● Participação nas rodas de conversa para manifestar opiniões, ouvir e falar a respeito de reflexões 

pessoais realizadas aprendendo a se posicionar frente a um assunto / tema.  

● Dramatização de histórias conhecidas, de programas de TV, de entrevistas, etc. 

● Desenvolvimento de atividades em que a escuta compreensiva se faz necessária para a análise e 

compreensão oral de textos, audição de exposição oral de colegas e/ou do professor. 

● Relato e escuta de experiências pessoais, vivências do cotidiano, participação em eventos, 

estimulando a recuperação das ideias principais. 

● Escuta ativa para aprender a ouvir e falar, respeitando a vez dos colegas e dos demais interlocutores; 

● Situações em sala de aula, nas quais os alunos possam dar e receber recados, tanto para a turma, 

como para outras turmas da escola, ou mesmo a comunidade escolar em si.  

● Planejamento e realização de entrevistas com diferentes pessoas da comunidade ou da escola.  

● Organização e apresentação de pequenas exposições sobre determinado tema. 

● Análise coletiva de situações do cotidiano (iniciar o processo de posicionamento de opinião). 

● Participação em debate, socialização das informações discutidas (em conselho de classe, reuniões de 
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pais, etc.). 

● Reconto de histórias conhecidas, com apoio ou não de imagens, com foco em recuperar as 

características do texto lido ou ouvido e a sequência temporal dos acontecimentos presentes no texto 

fonte. 

● Situações de conversa nas quais os alunos possam mobilizar de conhecimentos prévios antes, durante 

ou após as leituras realizadas em sala de aula. 

● Recontar histórias conhecidas da turma em diferentes momentos na sala de aula.   

● Utilização de recursos visuais para contar o conto escolhido para a aula (fantoche, vídeo, cartaz com 

imagens, objetos etc.). 

● Situações em que sejam exploradas a compreensão dos textos lidos em sala, por meio de conversa 

coletiva com a turma.  

● Desenvolvimento de atividades em que a escuta compreensiva se faz necessária para a análise e 

interpretação oral de textos, audição de exposição oral de colegas e/ou do professor. 

● Escuta e transmissão de informações e recados. 

● Auto avaliação (oralidade, através de símbolos). 

● Avaliação das atividades propostas na rotina do dia, por meio de conversa com toda a turma.  

● Análise coletiva das variações linguísticas (com ajuda e intervenção do professor) utilizadas em cada 

situação. 

● Momentos de relato de experiências pessoais, vivências do cotidiano, participação em eventos, 

manifestação de opinião e posicionamentos com relação a leituras realizadas e temas/assuntos 

apresentados, sempre situando o tempo ocorrido (com ajuda do professor, quando necessário, 

observar as expressões que marcam a passagem do tempo). 

● Promoção de relatos orais nas quais os alunos possam explicitar suas experiências pessoais e 

vivências na comunidade.  

● Participação em rodas de conversa sobre diferentes temas de interesse da turma.  

● Realização de registro escrito coletivo (ditar para o professor escrever), dos combinados da turma 

para determinado assunto em um cartaz a ser exposto e retomado em momento oportuno. 

Lembrando que as regras devem ser acrescentadas paulatinamente ou à medida que surgirem como 

necessárias em momentos específicos. 
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● Situações nas quais os alunos planejem a apresentação de pesquisas realizadas e trabalhos para expor 

em seminário ou diferentes momentos de comunicação oral, utilizando recursos multimídias ou 

impressos, de apoio a fala, com a orientação do professor. 

● Atividades em que os alunos possam planejar a fala para apresentações em eventos da escola, ou do 

bairro. 

● Momentos em que os alunos possam utilizar o espaço da sala de informática para o planejamento e 

a produção de materiais para orientar a sua fala em diferentes situações de exposição oral.  

● Apresentação de pesquisas realizadas para expor em seminário, utilizando recursos de apoio, com a 

orientação do professor. 

● Análise coletiva da variação regional de vocabulário como riqueza cultural, a partir de situações do 

dia a dia e de exemplos de diferentes lugares do Brasil. 

● Reflexão sobre postura respeitosa das características de conversação e linguagem de colegas de 

outras regiões, por meio de roda de conversa.  

● Realização de pesquisa, sob a orientação do professor, a respeito de diferentes grupos sociais, 

culturais e étnicos e as suas particularidades, no que diz respeito à variação linguística.   

● Roda das notícias para manifestação de opiniões e socialização sobre notícias da cidade, do bairro, 

da região, estado e mundo. 

● Debates a respeito de assuntos da atualidade veiculados em mídias impressa ou digital.  

● Socialização de informações veiculadas em diferentes mídias com reflexão/manifestação de opinião 

de vários pontos de vista. 

● Roda de jornal em que os alunos possam expor e comentar, a respeito de notícias lidas em jornais ou 

revistas (impresso ou digital) de grande circulação.  

● Planejamento, com orientação do professor, de sarau literário para declamação de poemas, 

parlendas, quadrinhas, cordel, repentes… verificando e respeitando a postura adequada para esse 

tipo de exposição oral; 

● Situações em que os alunos possam escolher, com liberdade os materiais literários a serem 

apresentados em saraus literários. 

● Momentos de Treino / ensaio das leituras a serem declamadas, com a discussão a respeito dos ajustes 

necessários para a apresentação.  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 163 

 

● Apresentação coletiva no sarau planejado e posteriormente, a realização de uma roda de conversa 

em que sejam avaliadas as apresentações dos alunos no evento.  

● Leitura coletiva de cordel e repentes. 

● Brincadeiras para ler, recitar e cantar repentes. 

● Observação e análise das rimas contidas nos textos e respeito a melodia. 

● Produção em duplas ou individual de cordéis e repentes para serem apresentados a outra turma da 

escola.  

● Ensaios para possíveis apresentações em eventos da escola (para exposições / apresentações orais a 

leitura tem que ser fluente). 

● Apresentação de programas de culinária infantil para analisar, de maneira coletiva, os principais 

tópicos / passos, que precisam ser considerados na produção de um vídeo que aborde o mesmo 

assunto.  

● Situações de brincadeira / dramatização de programa de culinária infantil para ser apresentado a 

outra turma da escola.  

● Planejamento coletivo de um programa de culinária infantil fictício (planejar o roteiro e os textos com 

a fala dos personagens e a descrição da receita a ser ensinada); 

● Gravação de pequenos áudios ou vídeos da leitura dos textos produzidos (com foco nas receitas), e 

voltar aos textos para revisá-los. 

● Gravação de vídeos de receitas produzidas pela turma para serem apresentados a outra turma da 

escola ou em eventos da escola / comunidade.  

● Escuta e observação de telejornais (TV ou Rádio) para conhecer sua finalidade e assistir alguma notícia 

relacionada a algum tema de estudo ou assunto da atualidade com discussão coletiva a respeito dos 

procedimentos utilizados pelos jornalistas para a apresentação das notícias.  

● Análise coletiva de telejornal para identificar as características do gênero e do discurso oral. 

● Dramatização de telejornais conhecidos. 

● Planejamento coletivo de uma notícia, que será apresentada posteriormente, em um telejornal 

produzido pela turma, com a participação ativa dos alunos em todas as situações de interação oral. 

● Produção de telejornal, com notícias produzidas pela turma, a ser gravado e apresentado, em 

diferentes situações no ambiente escolar.  
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● Participação em rodas de conversa para manifestar opinião, defendendo ponto de vista sobre tema 

polêmico vivenciado na escola ou comunidade. 

● Debates a respeito de temas polêmicos, atuais e de interesse dos alunos, nos quais possam 

apresentar diferentes pontos de vistas, opiniões, argumentos e refutações de opiniões contrárias.  

● Reconto de narrativas ficcionais, recuperando na fala expressões do discurso e linguagem escrita. 

● Produção oral de narrativas, nas quais os alunos possam se apoiar em seus conhecimentos linguísticos 

e narrativos, bem como as suas experiências pessoais, suas memórias, suas histórias, para a produção 

de novas narrativas orais.  

● Situações nas quais os alunos poderão dar continuidade a uma narrativa iniciada pelo professor, 

agindo de maneira autoral na construção dos novos acontecimentos da narrativa.   

 

Eixo Leitura 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Leitura compartilhada / colaborativa para mobilização de conhecimentos prévios (levantamento de 

hipóteses de leitura a partir de pistas textuais): ilustrações, títulos, palavras chave, formato da letra 

e do texto, etc. 

● Situações nas quais os alunos tenham contato, individual com os textos de diferentes tipos de letras 

a serem lidos para formular hipóteses de leitura e posteriormente se preparar para uma leitura oral. 

● Leitura (silenciosa e/ou em voz alta), com autonomia e fluência de textos organizados em diferentes 

gêneros propostos, com nível de textualidade e complexidade adequados a faixa etária dos alunos.  

(variar a forma de apresentação dos textos planejados para as propostas de leitura com relação ao tipo 
de letra - imprensa e cursiva). 

● Leitura compartilhada / colaborativa para análise e compreensão de propagandas, quadrinhos e 

tirinhas impressos e / ou digitais buscando reconhecer as características básicas desses gêneros. 

● Roda de conversa a respeito da estrutura básica das histórias em quadrinhos e tirinhas, bem como 

os elementos gráficos verbais e não-verbais presentes.  

● Leitura compartilhada / colaborativa, para que com ajuda do professor e dos colegas possam realizar: 

▪ Localização de informações com apoio no material gráfico; 
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▪ Reconhecimento do assunto de um texto observando o material gráfico; 

▪ Identificação da finalidade do texto com apoio no material gráfico. 

● Leitura coletiva / colaborativa com a finalidade de buscar compreender as informações explícitas 

presentes no texto, assim como, a identificação da finalidade do texto, o reconhecimento do assunto, 

o sentido de palavras e expressões a partir do contexto em que aparecem no texto.  

● Leitura individual com a tarefa de identificar informações explícitas, a partir de uma proposta do 

professor e em seguida compartilhar com a turma suas observações e justificativas. 

● Leitura coletiva/colaborativa de textos que circulam em meios digitais ou impressos, em função da 

necessidade e interesse pela leitura;  

● Leitura compartilhada/colaborativa, de pequenos trechos e/ou frases para desenvolver a leitura 

expressiva, a entonação e o ritmo e a articulação de palavras; 

● Leitura autônoma de diferentes textos e portadores textuais, em função de determinada necessidade 

ou interesse; 

● Situações em que os alunos apresentem e justifiquem as suas expectativas pessoais e hipóteses em 

relação ao conteúdo temático do texto que será lido (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 

forma, da necessidade e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios e 

na necessidade e interesse pela leitura. 

● Leitura compartilhada / colaborativa com a finalidade de buscar no texto informações (pistas) para 

compreensão de informações implícitas (pressupostas ou subentendidas) presentes. 

● Análise de textos escritos por autores profissionais, a respeito dos recursos empregados para produzir 

em seus textos informações implícitas, e quais foram as pistas deixadas para que tais informações 

sejam compreendidas pelo leitor.   

● Leitura compartilhada / colaborativa e individual de textos que circulam na vida cotidiana (jornais, 

revistas, panfletos, propaganda, anúncios, etc.), considerando a situação comunicativa e a finalidade 

do texto e a necessidade da leitura. 

● Análise coletiva das produções textuais propostas e de diferentes textos para reconhecer a 

necessidade da escrita e a quem se destina (público alvo). 

● Leitura compartilhada/colaborativa para com ajuda do professor e dos colegas, reconhecer as 

características dos gêneros textuais propostos para o bimestre. 

● Participação em rodas de leitura, conduzidas pelo professor, para aprender comportamentos leitores 
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e inclusive a fazer indicação literária. 

● Leitura autônoma de diferentes gêneros e portadores textuais (literatura, revistas, jornais, gibis, etc.). 

● Utilização da sala de informática e da biblioteca como espaço de leitura. 

● Situações nas quais sejam utilizados, em sala de aula, jornais e revistas (impressos ou digitais) para a 

leitura e análise coletiva do tema e do assunto principal   abordado em diferentes notícias e outros 

textos que compõem a esfera jornalística. 

● Leitura individual de textos organizados em diferentes gêneros, para posteriormente, em roda de 

conversa, discutir os assuntos e temas abordados. 

● Roda de jornal em que os alunos possam compartilhar e comentar a respeito de suas leituras pessoais, 

com base na interação com diferentes veículos de comunicação.  

● Leitura compartilhada e autônoma (individual), de diferentes gêneros textuais considerando a 

situação comunicativa e a finalidade do texto e da leitura. 

● Leitura compartilhada/colaborativa de diferentes gêneros textuais para identificar o uso de 

expressões ou palavras desconhecidas com base em seu contexto. 

● Leitura individual ou em duplas com foco na compreensão de palavras e expressões desconhecidas, 

com posterior socialização com toda a turma.  

● Análise coletiva de informações presentes no texto para compreender as expressões desconhecidas. 

● Leitura coletiva / compartilhada de diferentes gêneros textuais para identificar as substituições 

lexicais ou pronominais, utilizadas pelos autores profissionais, para ampliação de vocabulário e 

compreensão do que se lê. 

● Análise de texto escrito por autores profissionais, para identificar os recursos utilizados para deixar o 

texto mais bem escrito, sem repetições sistemáticas de palavras e expressões.   

● Leitura e compreensão de textos analisando as partes do texto e seus elementos. 

● Leitura de diferentes gêneros textuais, com diferentes tipos de letra, silenciosamente e em voz alta, 

possibilitando exercitar e ampliar a autonomia da compreensão / interpretação do que se lê, e da 

fluência e desenvoltura ao ler. 

● Leitura em voz alta realizada pelo professor, de maneira sistemática na rotina diária.  

● Momentos em que os alunos possam compartilhar, em voz alta, trechos de textos lidos.   



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 167 

 

● situações em que os alunos planejem, treinem, preparem e ensaiem leituras a serrem realizadas em 

voz alta e apresentadas para a própria turma, ou em eventos da escola. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de diferentes gêneros textuais para identificar o uso de recursos 

expressivos gráficos- visuais presentes em determinados textos (observação tanto da linguagem 

verbal quanto a não verbal presentes em textos publicitários). 

● Análise coletiva de textos publicitários e de propaganda para identificação do efeito de sentido 

produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos (palavra + som 

+imagens) e de elementos utilizados para convencer o leitor. 

● Leitura / compartilhada / colaborativa de diferentes textos, para identificar o assunto principal de 

cada um. 

● Leitura de diferentes gêneros textuais para identificar o uso da pontuação como um recurso que o 

escritor utiliza para dividir o texto em unidades de sentido, dando hierarquia às informações e 

ajudando o leitor a compreender o que está dito / escrito. 

● Leitura e compreensão de textos considerando a situação comunicativa e a sua finalidade, com 

posterior socialização das descobertas e apreciações individuais.  

● Análise coletiva de textos publicitários e de propaganda para identificação do efeito de sentido 

produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos (palavra + som 

+imagens) e de elementos utilizados para convencer o leitor; 

● Leitura coletiva e individual de diferentes gêneros textuais para identificar o uso de recursos 

expressivos gráficos- visuais; 

● Momentos nos quais os alunos observem e analisem a articulação entre a linguagem verbal e não-

verbal presentes nos referidos gêneros discursivos.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de histórias em quadrinhos e tirinhas identificando e 

relacionando a presença da linguagem verbal e não verbal na construção dos sentidos do texto.  

● Momentos nos quais os alunos observem e analisem a articulação entre a linguagem verbal e não-

verbal presentes nos referidos gêneros discursivos. 

● Leitura individual ou em duplas de tirinhas e histórias em quadrinhos, com posterior discussão 

coletiva, a respeito da linguagem verbal e não-verbal presentes na construção dos sentidos da 

narrativa.  
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● Leitura em voz alta (deleite) para o desenvolvimento da escuta atenta de textos do de diferentes 

gêneros discursivos.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de trechos de textos do gênero elencado (escritos por autores 

renomados), para analisar elementos coesivos, discurso, recursos gramaticais e linguísticos que o 

autor utilizou para dar qualidade à linguagem escrita. 

● Análise coletiva de textos do gênero elencado para identificar suas características e elementos. 

● Leitura silenciosa e / ou em voz alta, com autonomia e fluência de diversos gêneros textuais 

propostos. 

● Utilização da biblioteca/sala de leitura da escola ou do acervo literário da própria classe para escolha 

autônoma de leituras com diferentes finalidades (se divertir, se emocionar, conhecer, pesquisar, 

aprender…). 

● Participação em Rodas de Leitura organizadas pelo professor para indicar e ouvir a indicação de 

leituras.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos injuntivos instrucionais analisando suas 

características, especificidades e estrutura. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou 

impressos), com a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem 

seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista, apresentação de 

materiais e instruções / passos do jogo. 

● Leitura de textos instrucionais para a produção de vídeo-tutorial para montagem de diferentes 

objetos, ou mesmo receitas destinadas ao publico infantil, a ser compartilhado, por meio digital ou 

de maneira física em apresentação a outra turma da escola (produção de slime, montagem de 

objetos, receitas, modo de jogar, etc.).   

● Análise coletiva de textos injuntivos instrucionais para identificação os verbos imperativos e de 

recursos gráfico-visuais presentes em gêneros textuais instrucionais.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de cartas pessoais e diários para reconhecer a estrutura, 

características e localizar a expressão de sentimentos, fatos e opiniões manifestados por quem 

escreveu. 

● Leitura compartilhada / colaborativa para identificação de tema e assunto nos textos lidos. 

● Rodas de conversa para identificar ideias, opiniões e interpretações que ajudem na construção de 

sentido dos textos lidos. 

● Análise coletiva de diferentes cartas que apresentem múltiplas finalidades, de modo que os alunos 

possam reconhecer os motivos pelos quais foram produzidas, bem como, os recursos utilizados por 
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seus produtores.  

● Momentos nos quais os alunos possam apresentar argumentos e opiniões pessoais sobre 

acontecimentos de interesse social, respeitando os diferentes posicionamentos e pontos de vista. 

● Leitura compartilhada/colaborativa de cartas de leitor, cartas de reclamação e notícias para 

identificar, o tema ou assunto principal noticiado e inferir fatos e opiniões (impressões). 

● Rodas de conversa para identificar ideias, opiniões e interpretações que ajudem na construção de 

sentido dos textos do campo jornalístico lidos. 

● Identificação de fatos, participantes, local e momento / tempo da ocorrência, em notícias / 

reportagens e cartas lidas. 

● Análise de cartas de leitor direcionadas a diferentes veículos de comunicação discutindo suas 

semelhanças e suas diferenças, bem como, o propósito pelo qual leitor-produtor a enviou para a 

redação.  

● Momentos nos quais os alunos possam apresentar opiniões e argumentos sobre acontecimentos de 

interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e 

digital, respeitando os diferentes posicionamentos e pontos de vista.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de relatos de observação e pesquisa para observação da 

estrutura e características próprias do texto e identificação de tema e assunto principal dos textos 

lidos. 

● Rodas de conversa para identificar ideias, opiniões e interpretações que ajudem na construção de 

sentido dos textos lidos. 

● Produção de relato de observação de pesquisa de campo realizada com a turma, a respeito de 

diferentes temas / assuntos pesquisados.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de gêneros textuais específicos, cujas informações sejam 

complementadas por gráficos e tabelas para identificar a função deles na leitura das informações. 

● Análise / leitura coletiva de gráficos e tabelas para identificação de informações e interpretação dos 

dados (aprender a ler tabelas e gráficos). 

● Leitura de gráficos e tabelas em duplas ou individualmente, para análise das informações (variar as 

estratégias realizando a atividade de análise com toda a turma, em pequenos grupos e/ou duplas, 

mas sempre oportunizando a socialização e argumentação dos alunos para o grupo maior com a 

validação do professor no final). 
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● Leitura compartilhada/colaborativa dos diferentes gêneros textuais elencados para observação e 

análise das características do gênero, e funcionalidade; 

● Observação e identificação dos recursos gráficos utilizados nesses textos, vinculados à compreensão 

dos textos; 

● Exposição oral prévia (antes da leitura) para realizar preposições e antecipações de sentido, da forma 

e função do texto a ser lido, a partir da análise coletiva dos elementos que compõem o texto em 

questão; 

● Identificação do efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em 

textos multissemióticos.  

● Situações nas quais os alunos possam buscar o significado de palavras desconhecidas no dicionário 

(impresso ou digital) para esclarecer significados, reconhecimento do significado mais plausível para 

o contexto que deu origem à consulta. 

● Em grupos, duplas e / ou individualmente identificar os diversos sentidos que a mesma palavra pode 

assumir dependendo do contexto a que se insere no texto lido. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de poemas visuais e concretos observando os efeitos de sentido 

criados com os recursos expressivos gráficos- visuais (observação tanto da linguagem verbal quanto 

da não verbal presentes nos textos lidos. 

● Momentos de análise e discussão dos elementos constitutivos de poemas visuais e concretos, de 

modo que possam analisar a linguagem verbal e não verbal presentes, bem como os efeitos 

produzidos pela articulação de múltiplas linguagens.  

● Identificação do efeito de sentido produzido pelo uso de recurso expressivos gráfico-visuais. 

● Leitura silenciosa e/ou em voz alta, com autonomia e fluência de textos curtos com nível de 

textualidade adequado e de acordo com os gêneros propostos. 

● Socialização do entendimento/compreensão de leituras realizadas individualmente e das 

expectativas que possuía antes da leitura (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 

função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios.  

● Leitura compartilhada / colaborativa para analisar relações de intertextualidade observadas em 

determinadas leituras. 

● Roda de leitura e leitores. 
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● Clubes de leitura e de livro.  

● Leitura compartilhada / coletiva de textos para observar /identificar, com ajuda do professor, os 

elementos coesivos presentes e seus efeitos de sentido.  

● Utilização de marcações no corpo do texto para identificação de elementos coesivos observados. 

● Situações de análise de textos escritos por autores profissionais, com foco nos elementos coesivos 

utilizados na produção de suas obras.  

● Análise coletiva de textos, para observação dos recursos gráficos constituintes para a construção dos 

sentidos do texto. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de diferentes gêneros textuais relacionando o uso da linguagem 

verbal e não verbal, assim como dos recursos gráficos presentes em alguns, para identificação do 

efeito de sentido produzido pelo uso desses recursos (expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos). 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos com recursos gráficos para interpretação. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de diferentes gêneros textuais que circulam em meios impressos 

ou digitais, com informações sobre fenômenos sociais e naturais para buscar informações e 

reconhecer o objetivo e finalidade de quem o produziu. 

● Análise coletiva de textos informativos sobre um mesmo fato noticiado, em diferentes mídias, para 

comparação das diferentes informações, posição do veículo de comunicação frente ao assunto, as 

ideologias, de modo a reconhecer aqueles que produzem conteúdo de maneira mais confiável para 

o leitor. 

● Leitura compartilhada / colaborativa para observação dos elementos da narrativa principalmente o 

uso das variedades linguísticas do discurso direto. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de diferentes textos narrativos, para identificar o uso do 

discurso direto e do indireto. 

● Leitura silenciosa para identificar em textos narrativos o uso do discurso direto e do indireto e após 

compartilhar com a turma suas escolhas e justificativas, mediante validação do professor. 

● Leitura compartilhada / colaborativa para análise dos elementos e estrutura de narrativas literárias. 

● Leitura silenciosa de textos. 
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● Socialização de impressões e interpretações das leituras realizadas. 

● Leitura em voz alta, com autonomia e fluência (com preparação/ensaio/treino prévio orientado pelo 

professor). 

● Leitura relacionando o texto com as imagens, evidenciando as falas dos personagens. 

● Análise coletiva de trechos de textos dramáticos bem escritos (de autores renomados) para 

identificação das falas de personagens. 

● Leitura coletiva em voz alta, com direcionamento e orientação do professor para observação atenta 

às falas dos personagens, presentes nos textos dramáticos (escritos para encenação teatral). 

● Planejamento de leitura dramática para ser apresentada em diferentes eventos da escola.  

● Observação e análise coletiva de História em Quadrinhos e Tirinhas da relação entre as ilustrações e 

outros recursos gráficos presentes; 

● Leitura compartilhada/coletiva de Histórias em Quadrinhos e Tirinhas para identificação das 

características de cada tipo de balão e dos elementos que criam efeitos de humor. 

● Trabalho com apresentação de ilustrações separadas das partes textuais para proposição do 

pareamento do texto e da imagem. 

● Leitura individual de Histórias em Quadrinhos e Tirinhas. 

● Situações de leitura compartilhada / colaborativa, nas quais os alunos possam interagir com a leitura, 

de modo a atribuir sentidos antes, durante e após a leitura.  

● Nas rotinas de leitura (individual ou coletiva), responder aos questionamentos do professor a respeito 

dos elementos da narrativa da compreensão leitora. 

● Análise coletiva de textos produzidos pelos próprios alunos focando os elementos da narrativa e do 

discurso direto e indireto. 

● Leitura compartilhada e individual de textos literários que apresente diferentes culturas e a 

multiplicidade linguística brasileira. 

● Socialização das impressões pessoais sobre o tema e a cultura apresentada em textos lidos. 

● Análise, durante a leitura compartilhada, das expressões regionais, ou que tratam da identidade de 

diferentes grupos falantes.  

● Escuta ativa, de leituras realizadas pelo professor que estimulem a imaginação e a fantasia de modo 
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que os alunos sejam motivados para a leitura individual; 

● Apreciação dos textos lidos e ouvidos, expressando preferências. 

● Manifestação de opiniões e posicionamentos, bem como de justificativas na escolha dos textos para 

a leitura individual. 

● Escuta ativa de leituras de gêneros literários da tradição oral, realizadas pelo professor. 

● Leitura individual de gêneros literários da tradição oral. 

● Leitura compartilhada/colaborativa para identificar temas permanentes nas leituras realizadas e 

ouvidas.  

● Leitura coletiva e individual de textos literários de diferentes gêneros e extensões comparando 

quando possível com momentos históricos. 

● Reflexão sobre temas literários que apresentam diversas culturas. 

● Participação em roda de conversa, que discuta os temas apresentados. 

● Participação efetiva em projetos de leitura promovidos pela escola. 

● Participação em rodas de leitura para ouvir, contar, ler, comentar e indicar histórias e livros que leu. 

● Planejamento com orientação do professor, de pesquisa de textos da tradição oral ou outros textos 

literários, para apresentação nas rodas leitura, como forma de valorizar manifestações culturais 

diversas, valorizando a legitimidade dessas manifestações para apreciação estética. 

● Apreciação dos textos da tradição oral pesquisados com a possibilidade de vivenciá-los (leitura 

coletiva ou dramatização) em sala de aula. 

● Rotinas para leituras individuais e/ou coletivas de diferentes gêneros textuais, por diferentes 

necessidades. 

● Leitura e compreensão de forma autônoma, de textos literários de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferência por gêneros, temas autores. 

● Seleção de livros para leitura individual na biblioteca e /ou cantinhos ou salas de leitura e/ou ainda 

disponíveis em meios digitais. 

● Leitura compartilhada/ colaborativa para identificação de elementos e características dos gêneros em 

estudo. 

● Manifestação de opiniões e posicionamentos, bem como de justificativas na escolha dos textos para 
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a leitura individual. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos. No caso de textos poéticos, sugere-se que essas 

leituras sejam realizadas em forma de jogral, sempre seguidas de conversas de apreciação sobre o 

texto lido ou ouvido, para que destaquem os efeitos que mais chamaram sua atenção e escolham os 

de que mais gostaram. 

● Leitura individual, com certa autonomia de textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos figurados), e recursos visuais e sonoros. 

● Produção coletiva de textos em versos, utilizando imagens poéticas (sentidos figurados) e, no plano 

sonoro, rima, melodia, ritmo. 

● Leitura coletiva e individual de textos em versos, para identificar e explorar rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas, e recursos visuais e sonoros. 

● Análise coletiva para identificar e relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos 

presentes em poemas visuais. 

● Leitura compartilhada /colaborativa para identificação em textos versificados, dos efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 

● Escuta de poemas lidos e/ou declamados pelo professor e por colegas. 

● Leitura e interpretação coletiva de poemas. 

● Declamação de poemas. 

● Leitura coletiva e individual de diversos textos literários buscando valorizar a diversidade cultural. 

● Leitura compartilhada de um título por bimestre (um livro para cada aluno da série/ano ter em mãos 

e realizar a leitura por capítulos junto com o professor e os colegas) -Trata-se ainda de uma proposta 

- A partir de planejamento da seleção dos títulos, solicitação da compra e possibilidade de dotação 

orçamentária. 
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Eixo Escrita 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a reescrever Contos Clássicos de Fadas 

● Leitura diária (deleite) em voz alta de diferentes fábulas.  

● Situações de análise coletiva de diferentes Contos de fadas, levando em consideração sua estrutura 

básica, enredo, elementos que compõem uma narrativa literária, entre outros.  

● Reescrita coletiva de um Conto de fadas, em que o professor assume o papel de escriba do texto 

produzido pelos alunos, produção da versão da turma para a história conhecida.   

● Reescrita em duplas e individual de contos de fadas, com posterior discussão e leitura coletiva a 

respeito dos textos produzidos, produção de uma versão pessoal completa do conto.  

● Revisão dos contos produzidos coletivamente, em duplas e individualmente.   

● Análise de diferentes versões de um mesmo conto de fadas escrito por autores profissionais, com 

foco na observação dos recursos utilizados pelos autores para qualificar suas obras, bem como as 

semelhanças e as diferenças em relação ao conteúdo temático e o composicional das obras.   

 
● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir Relato Pessoal (duração 1 

bimestre)15 . 

                                                      
15 Roteiro básico para a sequência didática: 

▪ Leitura de Relatos pessoais - Apresentação de modelos de relato pessoal aos alunos para coletivamente proceder a leitura 

e análise das características (o que é comum observar em textos desse gênero: tempo verbal no passado, discurso em 1ª 

pessoa); 

▪ Criar um contexto de produção (a partir da necessidade de escrever os relatos de experiências para a Feira de Ciências), 

criar/escrever coletivamente relatos da turma (lembrando que faz parte dessa escrita coletiva, também a revisão coletiva 

e o planejamento prévio da escrita do texto, com a ajuda do professor). O objetivo dessa etapa coletiva é demonstrar 

comportamentos escritores - aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando ser 

compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -reescrever o texto, com a 

finalidade/objetivo e clareza do que está escrevendo), e com a estrutura do gênero; 

▪ Escrita em duplas de relato pessoal, troca dos textos entre as duplas para revisão; 

▪ Revisão coletiva de alguns textos; 
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● Leitura em voz alta, realizada pelo professor, de diferentes relatos pessoais de experiência vivida.  

● Situações de análise coletiva de diferentes relatos pessoais, levando em consideração sua estrutura 

básica, o encadeamento dos fatos relatados, a sequência temporal, a implicação do sujeito-autor no 

texto, entre outros.  

● Produção coletiva de relatos pessoais vividos pela turma, em que o professor assume o papel de escriba 

do texto produzido pelos alunos.  

● Produção em duplas e individual de relatos pessoais de vivencias dos alunos, com posterior discussão 

e leitura coletiva a respeito dos textos produzidos.  

● Revisão dos relatos pessoais produzidos coletivamente, em duplas e individualmente. 

 
● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir Carta Pessoal (duração 1 

bimestre)16. 

● Situações de análise coletiva de diferentes cartas pessoais, levando em consideração sua estrutura 

                                                      
▪ Produção de um livro, ou mesmo, uma caixa de “Experiências da Turma” para ser compartilhado com outras turmas da 

escola.  

16 Roteiro básico para a sequência didática: 

▪ Leitura de cartas - Apresentação de exemplos/modelos de Cartas pessoais de diferentes fontes impressas ou digitais - que 

atualmente é mais comum;  

▪ Análise coletiva da estrutura e características das cartas pessoais: (data, vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, 

despedida e assinatura); 

▪ Escrita coletiva de uma carta pessoal a partir de um contexto de produção real (alguma fato do cotidiano) ou fictício (da 

turma para algum personagem de história conhecida, ou entre personagens por exemplo). O objetivo dessa etapa coletiva é 

demonstrar comportamentos escritores - aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando 

ser compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -Reescrever o texto, com a 

finalidade/objetivo e clareza do que está escrevendo), e com a estrutura do gênero; 

▪ Escrita em duplas ou individual a partir de um contexto de produção definido: (para quem - destinatário), (como - gênero 

textual/portador) e (por que escrever - motivo da escrita); 

▪ Revisão coletiva do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação; 

▪ Escrita de cartas para trocar entre os 3º anos da Unidade Escolar ou entre escolas (Encaminhamento das cartas escritas, se o 

destinatário for real). 

▪ Desenvolvimento de atividades com e-mail, pois este trata-se de um grande aliado na comunicacao atual, portanto cartas 

podem ser enviadas por email a destinatários reais.  
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básica, a finalidade pela qual foi escrita, a situação comunicativa implicada, a implicação do sujeito-

autor no texto, entre outros.  

● Produção coletiva de cartas pessoais com destinatários reais e conhecidos pela turma, em que o 

professor assume o papel de escriba do texto produzido pelos alunos.  

● Produção em duplas e individual de cartas pessoais em múltiplas situações comunicativas, com 

posterior discussão e leitura coletiva a respeito dos textos produzidos.  

● Revisão das cartas pessoais produzidas coletivamente, em duplas e individualmente. 

● Revisão posterior ao texto escrito (final) com a edição, com posterior envio ou publicação do texto.  

 
● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir Notícia (duração 1 bimestre)17. 

● Leitura em voz alta, realizada pelo professor, de diferentes notícias publicadas em veículos de 

comunicação impressos e digitais (jornais e revistas de informação) para repertório e aproximação do 

gênero que será produzido. 

● Leitura compartilhada / colaborativa para análise e discussão dos elementos que compõem uma 

notícia jornalística.   

                                                      
17 Roteiro básico para a sequência didática: 

▪ Leitura de notícias - Apresentação de exemplos/modelos de notícias de diferentes fontes (impressas) ou (digitais - que 

atualmente é muito comum); 

▪ Comparação das notícias: impressas em jornais com as veiculadas na internet; as televisionadas com as noticiadas em rádio 

(o que possuem em comum… em que se diferenciam); 

▪ Por se tratar de proposta escrita, focar na ampliação do repertório de notícias impressas em jornais ou escritas na internet 

(leitura de notícias para e com os alunos); 

▪ Análise coletiva da estrutura e características das notícias: (título, lide e corpo da notícia); 

▪ Escrita coletiva de uma notícia a partir de um contexto de produção real (algum fato do cotidiano para ser noticiado) e com 

a estrutura do gênero. O objetivo dessa etapa coletiva é demonstrar comportamentos escritores - aqueles que quem escreve 

tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando ser compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao 

escrever - ler - reler -reescrever o texto, com a finalidade/objetivo e clareza do que está escrevendo); 

▪ Escrita em duplas ou individual a partir de um contexto de produção definido: (para quem - destinatário), (como - gênero 

textual/portador) e (por que escrever - motivo da escrita); 

▪ Revisão coletiva do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação; 

▪ Planejamento da circulação as notícias produzidas (mural, jornal…). 
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● Situações de análise coletiva de diferentes notícias, levando em consideração sua estrutura básica, o 

encadeamento dos fatos relatados na notícia, o local, o acontecimento, a sequência temporal, as 

declarações de sujeitos, entre outros.  

● Produção coletiva de notícias a ser publicada no jornal mural da escola, em que o professor assume o 

papel de escriba do texto produzido pelos alunos.  

● Produção em duplas e individual de notícias, com posterior discussão e leitura coletiva a respeito dos 

textos produzidos.  

● Revisão das notícias produzidas coletivamente, em duplas e individualmente. 

● Revisão posterior ao texto escrito (final) com a edição, com posterior envio ou publicação do texto.  

 
● Produção de textos de forma coletiva, em parceria com o professor e com colegas ou com parceiros 

mais experientes na escrita, para desenvolver procedimentos de escritores18, a partir de 

questionamentos, observações, lembretes e exemplos. 

● Produção de textos individual, a partir de um contexto de produção definido: (para quem - 

destinatário), (como - gênero textual/portador) e (por que escrever - motivo da escrita). 

● Planejamento, anterior a escrita de textos, no qual os alunos definem o contexto de produção e a 

situação comunicativa do texto, bem como o gênero, o grau de formalidade, a linguagem a ser 

empregada, entre outras especificidades que envolvem a produção de textos. 

● Elaboração de uma lista das principais informações que não poderão faltar no texto que produzirão.  

● Escrita coletiva de textos, tendo o professor como escriba, orientando sobre o uso gráfico adequado 

das palavras (espaçamentos, pontuações e outros). 

● Reprodução em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e pesquisa, 

como forma de apresentação de dados e informações. 

● Utilização de dados e informações coletados nos meios digitais ou em pesquisas de campo para a 

produção de textos. 

● Produção coletiva de cartazes com tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e 

pesquisa, como forma de apresentação dos resultados. 

                                                      
18 Procedimentos típicos de escritores, são aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando ser 

compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -reescrever o texto, com a finalidade / objetivo e 
clareza do que está escrevendo. 
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● Análise coletiva para identificar as características do gênero. 

● Apresentação de exemplos / modelos de textos escritos com letra cursiva, treinando o traçado da 

mesma com cópia de listas de palavras, de pequenos trechos de textos. 

● Análise coletiva para identificação da função e utilização de pontuação para dar o sentido pretendido 

na escrita de textos. 

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para corrigi-

lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

● Análise coletiva de textos escritos por autores profissionais com foco nos recursos utilizados e seus 

textos em relação a pontuação, marcação do falante, do discurso, entre outros.  

● Escrita de textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), com a formatação 

própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e formato específico 

dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista, apresentação de materiais e instruções/passos do 

jogo. 

● Análise coletiva de textos injuntivos, com foco em sua estrutura, o uso dos verbos, a indicação dos 

passos a serem seguidos e das ilustrações presentes.   

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, e 

futuramente individualmente, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

● Análise coletiva para identificar em textos lidos organização deles em unidades de sentido, dividindo-

o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

● Revisão coletiva de textos produzidos em sala de aula, com ajuda do professor e colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 

ortografia e pontuação, bem como, a divisão em unidades temáticas e de sentido, organizando-o em 

parágrafos.  

● Análise coletiva para identificar em textos lidos a organização deles em unidades de sentido, dividindo-

o em parágrafos e observando que em início de parágrafo e de frases sempre se usa maiúsculas 

segundo as normas gráficas. 

● Revisão coletiva de textos produzidos em sala de aula, com ajuda do professor e colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 

ortografia e pontuação e paragrafação. 
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● Revisão coletiva dos textos produzidos. O objetivo dessa etapa coletiva de revisão, é demonstrar 

comportamentos escritores - aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, 

procurando ser compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -

reescrever o texto, com a finalidade/objetivo e clareza do que está escrevendo. 

● Revisão em duplas ou individual dos textos escritos pelos alunos em diferentes momentos, bem como, 

a produção de uma versão final editada e revisada.  

● Reescrita coletiva do texto produzido em etapas anteriores, para vivenciar o que é e para que serve 

“passar a limpo”. 

● Produção de texto individual ou em duplas empregando os procedimentos de escrita aprendidos 

(planejar o texto, escrever, ler, reler, revisar, passar a limpo). 

● Produção da versão final de um texto, com revisão final e edição para ser publicado.  

● Análise coletiva para identificar em textos lidos a pontuação, a organização deles em unidades de 

sentido, divisão em parágrafos e a pontuação do discurso direto, quando for o caso, e observando que 

em início de parágrafo e de frases sempre se usa maiúsculas, segundo as normas gráficas. 

● Revisão coletiva de textos produzidos em sala de aula, com ajuda do professor e colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 

ortografia e pontuação e paragrafação. 

● Produção de texto individual ou em duplas empregando os procedimentos de escrita aprendidos 

(planejar o texto, escrever, ler, reler, revisar, passar a limpo). 

● Análise coletiva de textos bem escritos para identificar em textos lidos recursos de substituição lexical 

ou pronomes pessoais, vocabulário adequado ao gênero, recursos de coesão pronominal e 

articuladores de sentido. 

● Revisão coletiva de textos produzidos em sala de aula, com ajuda do professor e colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 

ortografia e pontuação e paragrafação, uso dos pronomes e elementos coesivos.  

● Produção de texto individual ou em duplas empregando os procedimentos de escrita aprendidos 

(planejar o texto, escrever, ler, reler, revisar, passar a limpo). 

● Leitura compartilhada/colaborativa de textos informativos sobre o cotidiano para realizar coleta de 

dados. 

● Anotação de dados e informações coletadas. 
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● Atividades na sala de informática nas quais os alunos possam realizar pesquisa, em diferentes páginas 

de internet, a fim de aprofundar seus conhecimentos em relação ao conteúdo temático do texto a ser 

produzido.  

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor, colaboração dos colegas e 

individualmente, para corrigi-lo e aprimorá-lo. 

● Utilização de software, inclusive programas de edição de textos, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos multissemióticos. 

● situações nas quais os alunos possam ilustrar os textos produzidos, conforme os gêneros propostos, e 

com a possibilidade de utilização de recursos virtuais. 

● Utilização de software, inclusive programas de edição de textos, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos multissemióticos. 

● Leitura do texto antes de editar para possíveis correções. 

● Atividades em que os alunos, em duplas ou pequenos grupos, possam produzir e editar os próprios 

textos na sala de informática da escola.  

 

Eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Análise coletiva de palavras para observar que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam 

alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonemas e grafemas. 

● Utilização do dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 

palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

● Utilização do dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 

palavras com relações. 

● Situações nas quais os alunos possam, durante a leitura, buscar informações necessárias a respeito de 

palavras e expressões para compreensão do texto, em diferentes portadores impressos ou digitais.  
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● Leitura e Escrita individual ou em duplas de palavras, frases e pequenos textos19  

● Atividades em grupos e/ou duplas utilizar o dicionário para consultar a grafia correta das palavras e 

também para aprenderem a consultá-lo mesmo sem saber como se escreve determinado termo; 

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares; 

● Construção de cartazes com listas de palavras que a turma não pode mais esquecer como se escreve, 

pois já descobriram a regra ou é de uso comum/cotidiano; 

● Produção coletiva de listas de palavras com os dígrafos lh, nh, ch; sob o título “palavras que não 

podemos mais esquecer como escrever”, (para consulta da classe); 

● Produção coletiva de listas de palavras de uso frequente iniciadas com “H”; sob o título “palavras que 

não podemos mais esquecer como escrever”, (para consulta da classe) 

● Produção de fichas em ordem alfabética das palavras que geram maiores dúvidas e seus respectivos 

significados e práticas (combinar lugar para guardar na classe, para uso coletivo); 

● Ditado interativo (o professor dita para os alunos escreverem um pequeno texto previamente 

selecionado que apresente questões ortográficas que precisam ser revistas pela turma. Durante o 

ditado, ele para numa determinada palavra, previamente selecionada por ele e questiona a escrita de 

determinada sílaba. Após chegarem à escrita correta que deve ser consultada no dicionário, ela pode 

fazer parte do cartaz com a lista das palavras que não podem mais errar); 

● Releitura com focalização (atividade que contribui para ampliar a competência escritora dos alunos 

incentivando-os a pensar na ortografia de forma focada). Ela deve ser realizada com um pequeno texto 

que os alunos já conheçam. Com o texto em mãos os alunos devem discutir a escrita de determinadas 

palavras solicitadas pelo professor. O professor elenca no texto as palavras, cuja ortografia pretende 

discutir com os alunos, em função das necessidades da turma.  

● Produção de lista de palavras diversas (por diferentes necessidades), para observação, análise e 

reflexão coletiva quanto à quantificação e classificação das silábicas das palavras listadas. 

● Escrita coletiva de pequenos trechos de textos conhecidos, para refletir sobre as possibilidades da 

separação das sílabas no final da linha (translineação). 

● Escrita em duplas ou individual de frases ou versos de textos conhecidos, tendo a necessidade de 

separar as sílabas de algumas palavras que ficou no final da linha. Após socializar com a turma, as 

palavras e separações que realizaram, mediante a validação do professor para a forma correta. 

                                                      
19 Consultar no E-Book Professores Ingressantes: Perspectivas para o Trabalho Docente nas Escolas Municipais -  Parte II - 

Capítulo 6: O trabalho com as Atividades Permanentes de Alfabetização. 
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● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de acentuação e com a identificação das 

classificações (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas), incluindo neles a escrita de uma lista de 

palavras já discutidas e verificadas a grafia correta sob o título: “palavras que não podemos mais 

esquecer de acentuar”. 

● Revisão (coletiva ou individualmente) de trechos de textos preparados pelo professor, para encontrar 

os erros de acentuação e justificar os mesmos. Se individual, após o término, compartilhar com a turma 

as descobertas, e justificar as escolhas, mediante a validação do professor. 

● Identificação do efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações na escrita de 

textos. 

● Leitura em duplas ou pequenos grupos, sob a orientação do professor, de trechos de textos 

previamente selecionados por ele (de diferentes gêneros textuais) sem pontuação, para identificar o 

entendimento/compreensão do que se lê e propor uma pontuação. Após compartilhar com a turma e 

verificar as diferentes possibilidades e compreensões encontradas. 

● Análise de textos bem escritos, com foco na pontuação e no efeito/sentido decorrentes do emprego 

da pontuação. 

● Leitura coletiva para análise de frases escritas com reorganização da pontuação para que percebam a 

mudança de sentidos. 

● Treino/ensaio da leitura em voz alta realizada pelo aluno, para cuidar da expressão e entonação em 

função da pontuação do texto. 

● Análise coletiva de trechos de textos bem escritos (de autores proficientes) para constatar a presença 

de adjetivos, sua função e diferencial na beleza e compreensão do texto. 

● Leitura coletiva de trechos de textos bem escritos para identificar e elencar os adjetivos e substantivos, 

analisando suas funções no texto. 

● Produção/criação coletiva e individual de frases destacando/identificando adjetivos e substantivos 

empregados. 

● Produção coletiva de cartazes conceitualizando e exemplificando os adjetivos e substantivos. 

● Análise coletiva de trechos de textos bem escritos (de autores proficientes) para constatar a presença 

de pronomes, sua função e possibilidades / necessidades de uso na produção textual. 

● Conceitualização do conteúdo. 

● Utilização de vídeos explicativos, além de músicas que abordam o assunto. 
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● Utilização de trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação dos pronomes 

possessivos e demonstrativos. 

● Na leitura e análise coletiva de textos para identificar os sujeitos e todas os pronomes possessivos e 

demonstrativos que são utilizados para substituição do nome (grifando e utilizando a mesma cor para 

sujeito e pronomes).  

● Produção coletiva e individual de frases a partir do uso dos pronomes possessivos e demonstrativos; 

● Produção coletiva de cartazes conceitualizando e exemplificando os pronomes possessivos e 

demonstrativos. 

● Análise coletiva de trechos de textos para compreensão, identificação e formação de prefixos e sufixos. 

● Utilização de pesquisa em sites especializados e/ ou bibliotecas a origem histórica e espacial das 

palavras; 

● Produção coletiva de cartazes e exposição das palavras pesquisadas. 

● Produção coletiva de cartazes dos principais processos de formação de palavras; 

● Revisão (coletiva e/ou individualmente) de textos - Revisão do próprio texto ou do texto de um colega, 

ou ainda de um texto planejado pelo professor para: Procurar “5 erros” em palavras com sufixos. 

● Identificação e marcação em textos diversos de palavras que sofreram algum tipo de derivação. 

● Identificação no cotidiano do uso e significação de prefixos de diferentes origens (grega, latina). 

● Análise coletiva de trechos de textos bem escritos (de autores proficientes) para constatar e identificar 

a presença de substantivos e verbos, função e necessidade / concordância para a compreensão do 

texto. 

● Produção/criação coletiva e individual de frases destacando/identificando substantivos e verbos 

empregados. 

● Produção coletiva de cartazes conceitualizando e exemplificando o uso de verbos e substantivos na 

escrita de textos. 

● Leitura compartilhada/colaborativa de narrativas para observação dos elementos que as compõem, 

identificando: cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista. 

● Identificação em textos narrativos trabalhados, a primeira e terceira pessoa. 

● Produção coletiva de cartazes conceitualizando e exemplificando o que foi observado. 
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● Leitura compartilhada para análise coletiva buscando identificar da função e utilização da pontuação 

adequada no discurso direto e indireto para o sentido pretendido na escrita. 

● Leitura compartilhada e individual de diferentes gêneros textuais para identificar o uso do discurso 

direto e indireto. 

● Socialização das localizações individuais realizadas mediante validação do professor. 

● Revisão coletiva de textos e depois individualmente, para corrigi-lo e aprimorá-lo, em função das 

análises realizadas e conhecimentos construídos. 

● Análise coletiva da composição dos gêneros elencados por meio de diferentes estratégias de pesquisa 

para ampliar o repertório: mural, painel, caixa de gêneros, localização em diferentes suportes, pesquisa 

online, impressões, projeções digitais, etc.. 

● Escrita coletiva para preenchimento, ordenação, formatação e diagramação de anúncios publicitários 

e textos de campanhas de conscientização, destinados ao público infantil. 

● Leitura e análise coletiva dos gêneros elencados, para identificação de suas características e 

funcionalidade. 

● Análise coletiva de trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação / localização do 

ponto de vista, emoções e opiniões na argumentação apresentada. 

● Leitura de diversos e diferentes textos do gênero. 

● Produção de cartazes conceitualizando e exemplificando as características dos textos em estudo. 

● Produção coletiva e individual de relato de experiência e carta pessoal (gêneros de aprofundamento). 

● Análise do uso de adjetivo em cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital : cartas do leitor 

ou de reclamação a jornais ou revistas. 

● Leitura e análise coletiva dos gêneros elencados, para identificação de suas características, estrutura e 

funcionalidade. 

● Pesquisa e leitura de diversos e diferentes textos do gênero. 

● Produção de cartazes conceitualizando e exemplificando as características dos textos em estudo. 

● Produção coletiva, com orientação do professor de relatórios de pesquisa. 

● Revisão coletiva, em duplas ou individual de relatórios de observação de pesquisas realizadas no 

âmbito escolar.  
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● Leitura coletiva de jornais e revistas impressos ou digitais para localizar e diferenciar notícias, 

manchetes e lides. 

● Leitura individual de notícias e manchetes, para posterior socialização dos assuntos lidos em rodas de 

jornal. 

● Escrita coletiva e individual de pequenas notícias a partir de um contexto de produção (de alguma 

necessidade/realidade da escola, da classe ou do bairro…). 
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Eixo Oralidade 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Identificação das diversas finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos 

(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências, etc.). 

● Rodas de conversa a partir de temas cotidianos, para debater sobre o ponto de vista de cada um 

diante de situações de conflito na convivência cotidiana, respeitando os interlocutores na busca de 

propostas de resolução e criação de soluções. 

● Debates, a partir de temas em evidência na mídia, ou na comunidade, ou na escola, argumentando, 

com base em conhecimentos sobre fatos divulgados, com cordialidade e respeito a pontos de vista 

diferentes. 

● Seminários para a apresentação e escuta de temas estudados, respeitando os turnos da fala 

(alternância dos participantes), considerando as características dos interlocutores status profissional, 

idade, etc.), selecionando e utilizando durante a conversação, formas de tratamento adequado, de 

acordo com a situação e posição do interlocutor. 

● Participação em seminários para apresentação, exposição de trabalhos e temas estudados, 

respeitando os turnos da fala (alternância dos participantes), considerando as características dos 

interlocutores status profissional, idade, etc.), selecionando e utilizando durante a conversação, 

formas de tratamento adequado, de acordo com a situação e posição do interlocutor. 

● Apresentação de trabalhos, como produto final de um processo / sequência ou exposição oral de 

pesquisas, que poderá ser em produção de tutorial em áudio ou vídeo. 

● Discussão coletiva sobre assuntos, de interesse dos alunos, veiculados em mídia impressa ou digital.  

● Observação de conversações em diferentes contextos para analisar com ajuda do professor as 

adequações de tratamento em função dos interlocutores, bem como a alternância dos turnos da fala 

(enquanto um fala o outro ouve). 

● Participação em debates ou entrevistas exercitando a alternância da fala e o cuidado com as 

características dos interlocutores. 

● Análise de situações orais formais como debates, entrevistas ou noticiários para observar a 

alternância da fala e o tratamento entre os interlocutores, em função de suas características, 

comparando com situações orais informais. 
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● Análise de exposições orais para observar a alternância da fala e o tratamento entre os interlocutores, 

em função de suas características.  

● Análise de aspectos não linguísticos observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância, expressão corporal, tom de voz. 

● Escuta, observação e análise com a ajuda do professor e dos colegas, de gravações, canções, 

dramatizações ou textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando as 

características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas 

como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, 

rejeitando preconceitos linguísticos. 

● Participação em apresentações, palestras e exposições ou acesso a telejornais, documentários 

entrevistas e debates para analisar a situação comunicativa (conversação, entrevista, noticiário, 

debate, etc.), identificando as características linguístico-expressivas e composicionais de gêneros 

textuais orais (comparando as diferenças das situações formais e informais), recuperando 

posteriormente com a ajuda do professor e dos colegas as principais ideias ouvidas. 

● Escuta de textos orais (falados ou lidos pelo professor ou por outros). 

● Produção de jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio e na internet, 

orientando-se por meio de roteiro escrito, demonstrando conhecimento dos gêneros textuais jornal 

falado e entrevista, para ser apresentado a comunidade escolar. 

● Produção de canal virtual, com notícias produzidas e oralizadas pelos alunos.  

● Planejamento, organização e realização de saraus literários. 

● Leitura em voz alta, tanto do professor, como dos alunos de textos poéticos.  

● Situações nas quais os alunos possam recitar diferentes poemas em sala de aula, ou mesmo em 

outros espaços da escola ou do bairro.  

● Realização de trabalho interdisciplinar com Arte e Educação Física, voltadas à experimentação e 

compreensão de jogos e brincadeiras. 

● Produção de canal de receitas destinadas ao público infantil, no qual os alunos poderão compartilhar 

o passo-a-passo de uma receita. 

● Produção de vídeo tutorial para orientar a montagem de jogos ou de brincadeiras a outras crianças 

da escola.  
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Eixo Leitura 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Socialização e estabelecimento de expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte 

e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 

própria obra (índice, prefácio, etc.), confirmando posteriormente. 

● Leitura e compreensão (silenciosa e/ou em voz alta), com autonomia e fluência de textos com nível 

de textualidade e temática adequadas. 

● Leitura colaborativa (coletiva e/ou em duplas), e individual de textos de diferentes gêneros textuais, 

e com funcionalidade social (de interesse e em função da necessidade da turma), para buscar e 

comparar informações explícitas (necessidade de estudo e aprofundamento de determinados temas, 

de informações sobre determinadas personalidades sociais, lugares, curiosidades, informações 

veiculadas na mídia…). 

● Situações de pesquisa e seleção de leituras em função da necessidade em diferentes fontes de 

pesquisa (buscar mais informações sobre determinado assunto recorrente na mídia ou sobre temas 

de estudos das demais Disciplinas, ou ainda sobre a descrição de produtos para consumo, sobre a 

biografia de personalidades; buscar leituras para se divertir, se deleitar ou se encantar; para saber 

como se prepara determinada receita culinária ou como montar um brinquedo ou um móvel; ler 

notícias para se atualizar / informar, etc.). 

● Leitura para deleite e apreciação estética de diferentes gêneros textuais narrativos-literários.  

● Leitura de histórias em quadrinhos e tirinhas para construir o sentido, ao relacionar imagens e 

palavras e interpretar recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias, etc.). 

● Leitura de notícias para identificação de manchetes, lides e corpo de notícias simples direcionadas 

para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, da formatação e 

diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

● Leitura de notícias para aprender a identificar nelas: fatos, participantes, local e momento da 

ocorrência do fato noticiado. 

● Leitura de narrativas para identificação de cenário, personagem central, conflito gerador, resolução 

e do ponto de vista no qual histórias são narradas, diferenciando narrativa em primeira e terceira 

pessoa. 
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● Leitura de textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), para 

identificação da formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem 

seguidos) e do formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista, apresentação de 

materiais e instruções / passos do jogo. 

● Leitura de poemas e textos versificados para identificar, os efeitos de sentido decorrentes do uso de 

recursos rítmicos, sonoros e de metáforas. 

● Leitura de textos expositivos de divulgação científica para crianças a partir de uma 

necessidade/curiosidade de saber mais a respeito de determinado assunto. 

● Pesquisa para identificação, em verbetes de enciclopédia infantil (digitais ou impressas), de 

informações a respeito de temas de interesse ou curiosidade. Diante dessa necessidade, observar a 

formatação e diagramação específica desse gênero (título do verbete, definição, detalhamento, 

curiosidades), além da informação que se busca. 

● Localização de palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais 

plausível para o contexto que deu origem à consulta. 

● Identificação e leitura de tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e pesquisa, como 

forma de apresentação de dados e informações. 

● Leituras de diferentes gêneros textuais20 (compartilhadas e colaborativas, com a ajuda do professor 

e dos colegas), para compreender os sentidos empregados pelo autor. 

● Leitura compartilhada, em que os alunos em parceria com o professor, possam buscar as informações 

(pistas) deixadas pelo autor para se compreender uma informação pressuposta ou subentendida.  

● Discussão coletiva a respeito das informações pertinentes no texto que colaboram para a sua 

compreensão global, tanto das informações explícitas quanto as implícitas presentes.  

● Momento nos quais os alunos possam expor ideias e hipóteses a respeito de informações não 

explícitas no texto (buscando o sentido de palavras e expressões a partir do contexto em que 

aparecem no texto, (localizando no texto onde é possível observar essa informação); 

● Situações nas quais os alunos possam identificar a ideia central / principal do texto, demonstrando 

compreensão global. 

                                                      
20 Gêneros textuais sugeridos para esse tipo de leitura (inferência de informações): poesias, poemas, letra de música, história em 

quadrinhos, tirinhas, piadas, charges, pequenas narrativas (crônicas, contos, relatos...), textos midiáticos (videoclipe, curta 
metragem). 

 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 192 

 

● Rodas de conversa a respeito de diferentes produções textuais e o público alvo predominante que se 

quer atender, bem como o contexto em que foi produzido.  

● Em situações de leitura coletiva (compartilhada e colaborativa), analisar trechos de textos 

informativos, jornalísticos, publicitários, para distinguir fatos relatados de opiniões/sugestões 

emitidas pelo autor, localizando no texto onde é possível observar essa informação. 

● Leituras compartilhadas ou mesmo individuais, nas quais os alunos identifiquem as opiniões e 

declarações de sujeitos em diferentes textos jornalísticos que retratam um fato acontecido.  

● Análise de trechos de textos escritos por autores profissionais, em leitura compartilhada e 

colaborativa, para identificação de substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de pronomes anafóricos - pessoais, possessivos, demonstrativos), utilizados para 

dar qualidade a obra e que contribuem para fluência do texto.  

● Atividades em pequenos grupos ou em duplas para a realização de atividades de análise de frases, 

para localizar substituições expressas e criar outras possibilidades de substituições (após, socializar a 

compreensão dos grupos/duplas com a turma explicando e argumentando suas escolhas, com a 

validação final do professor). 

● Leitura colaborativa para análise de textos bem escritos, observando situações de causalidade 

expressa em determinados trechos). 

● Atividades em pequenos grupos ou em duplas para a realização de exercício com análise de frases, 

para localizar a causalidade expressa (após, socializar a compreensão dos grupos/duplas com a turma 

explicando e argumentando suas escolhas, com a validação final do professor). 

● Leitura colaborativa e compartilhada, em parceria com o o professor e os colegas) de textos 

publicitários, de propaganda, para relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos 

presentes nos textos, bem como os recursos utilizados pelos produtores a fim de persuadir o leitor.  

● Atividades em pequenos grupos ou em duplas para a realização de exercício com análise de recursos 

utilizados em textos publicitários e de propaganda (após socializar as observações dos grupos / 

duplas, em que a turma explique e justifique suas escolhas, com a validação final do professor). 

● Análise coletiva de diferentes propagandas com foco nos elementos utilizados pelos produtores da 

peça publicitária, para persuadir e fisgar o leitor.  

● Leitura colaborativa e compartilhada, em parceria com o o professor e os colegas) para análise das 

informações de textos que contenham gráficos e tabelas (variar as estratégias realizando a atividade 

de análise com toda a turma, em pequenos grupos e/ou duplas, mas sempre oportunizando a 
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socialização e argumentação dos alunos para o grupo maior com a validação do professor no final). 

● Leitura individual ou em duplas de textos que apresentem dados expressos em gráficos ou tabelas, 

comparando seus dados, bem como, relacionando-as ao texto verbal.  

● Análise coletiva de tabelas e gráficos, procedendo a leitura dos dados presentes, o contexto inserido, 

e a comparação das informações presentes.  

● Leitura colaborativa e compartilhada, em parceria com o o professor e os colegas) de textos com 

temas a serem estudados, para o aprendizado dos procedimentos de estudo: grifos em determinados 

trechos que considerar importante em função do objetivo da leitura ou do tema/assunto que se está 

lendo, anotações paralelas sobre algum ponto lido, que remete a pensar no objetivo da leitura ou a 

outra informação que buscava, etc. (variar as estratégias realizando a atividade com toda a turma, 

em pequenos grupos e/ou duplas, mas sempre oportunizando a socialização e argumentação dos 

alunos para o grupo maior). 

● Situações de leitura individual ou em duplas de texto de estudo a respeito de tema de interesse da 

turma, para posterior socialização das diferentes informações selecionadas pelos alunos, o motivo 

de tais escolhas, discutindo o que de fato é importante para ser grifado no texto.  

● Leitura compartilhada / colaborativa para compreensão e análise dos elementos e estrutura de 

narrativas literárias 

● Leitura individual para compreensão silenciosa de textos, com posterior discussão coletiva.  

● Leitura em voz alta individual, com autonomia e fluência, de narrativas que serão compartilhadas com 

os alunos da turma ou outras turmas da escola.  

● Rodas de indicação literária nas quais os alunos possam comentar, indicar, ler pequenos trechos de 

suas leituras pessoais e o motivo de suas escolhas particulares. 

● Clube de leitura e de leitores, nas quais, a turma, procede a leitura de uma mesma obra para discutir, 

em uma roda, seu conteúdo temático e composicional, suas interações, apreciações, sentimentos 

relacionados a leitura da obra.  

● Análise coletiva de textos escritos por escritores profissionais, para verificar em determinados 

trechos como o autor utiliza os recursos linguísticos para deixar o texto com qualidade literária, com 

ironia, engraçado, como produz um efeito de mistério, zombaria, medo pavor, entre outros.  

● Análise dos recursos utilizados para a marcação do discurso direto utilizado por diferentes escritores 

profissionais em seus textos.  
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● Rodas de indicação literária nas quais os alunos possam comentar, indicar, ler pequenos trechos de 

suas leituras pessoais e o motivo de suas escolhas particulares. 

● Clube de leitura e de leitores, nas quais, a turma, procede a leitura de uma mesma obra para discutir, 

em uma roda, seu conteúdo temático e composicional, suas interações, apreciações, sentimentos 

relacionados a leitura da obra.   

● Promoção de leituras de textos poéticos para familiarização dos recursos rítmicos e sonoros, além do 

uso de comparações e metáforas. 

● Produção de cartazes ou livretos com coletânea de textos poéticos selecionados pelos alunos. 

● Leitura de letras de músicas populares brasileiras consagradas pela crítica. 

● Apreciação estética de músicas e de videoclipes musicais, observando a escrita e o efeito de sentido 

provocado pela união da escrita e do som. 

● Leitura compartilhada e colaborativa para identificação das falas de personagens e de cena em 

trechos de textos dramáticos. 

● Criação de pequenas apresentações teatrais a partir de textos dramáticos lidos. 

● Leitura dramática para ser compartilhada com outras turmas, ou mesmo, em eventos da escola.  

● Leitura compartilhada em que seja analisada a relação entre textos com ilustrações e outros 

recursos gráficos presentes nas histórias em quadrinhos (HQs). 

● Identificação dos elementos das HQs e Tirinhas. 

● Identificação os elementos que criam efeitos de humor em histórias em quadrinhos e tirinhas. 

● Análise do efeito de sentido de comparações e metáforas em Charges, HQs e Tirinhas. 

● Roda de gibis e clube de leitura de gibis.  

● Rotinas para leitura e compreensão, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e 

mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de 

fadas, cumulativos, de assombração, etc.) e crônicas. 

● Reconto oral, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

● Leitura e compreensão silenciosa, e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência de textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 
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● Leitura e compreensão de forma autônoma, de textos literários de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferência por gêneros, temas autores. 

● Seleção de livros para leitura individual na biblioteca e /ou cantinhos ou salas de leitura e/ou ainda 

disponíveis em meios digitais, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião 

após a leitura. 

● Leitura e compreensão, com certa autonomia, de narrativas ficcionais que apresentem cenários e 

personagens, observando os elementos e estrutura da narrativa: enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a construção do discurso direto e discurso indireto. 

● Leitura compartilhada de um título por bimestre (um livro para cada aluno da série / ano ter em mãos 

e realizar a leitura por capítulos junto com o professor e os colegas. 

● Leitura e análise em parceria com o professor e os colegas a estrutura e características de textos 

poético. 

● Interpretação coletiva de poemas. 

● Relação entre textos com ilustrações e outros recursos gráficos presentes em poemas visuais. 

● Observação em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto na 

página. 

● Escuta de poemas lidos e/ou declamados pelo professor e por colegas. 

● Declamação de poemas. 

● Identificação em textos versificados, de efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 

sonoros e de metáforas. 

● Criação de textos em versos, utilizando imagens poéticas (sentidos figurados) e, no plano sonoro, 

rima, melodia, ritmo. 

● Produção, organização e participação de saraus literários em eventos culturais da escola e/ou da 

comunidade. 

● Leitura e compreensão com certa autonomia de textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos figurados), e recursos visuais e sonoros. 
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Eixo Escrita 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem 

● Desenvolvimento de uma Sequência Didática para a Escrita de TEXTO INSTRUCIONAL (INSTRUÇÕES 

PARA MONTAGEM DE JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS).  

● Produção coletiva, em duplas e individualmente, de textos injuntivos / instrucionais (instruções de 

jogos digitais ou impressos), com a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação 

de passos a serem seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista, 

apresentação de materiais e instruções/passos do jogo. 

● Releitura e revisão do texto produzido, com ajuda do professor e em colaboração dos colegas, e 

futuramente individualmente, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

● Cópia de informações ou trechos de textos bem escritos (de autores renomados) para a construção 

e ou revisão do texto de sua própria autoria. 

● Situações em que os alunos possam analisar e organizar textos em unidades de sentido, dividindo-o 

em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

● Desenvolvimento de Sequência Didática para aprender a produzir Fábula (duração 1 bimestre)21. 

                                                      
21 Roteiro básico para a sequência didática: 

▪ Leitura de fábulas aos alunos (eles já devem conhecer algumas, pois ouviram/leram em anos escolares anteriores. 

▪ Seleção de alguns títulos para leitura e análise coletiva das características (o que é comum ter em textos desse gênero - chamar 

atenção para a estrutura e aspectos da narrativa, mas com um ensinamento moral - implícito ou explícito no final); 

▪ Reconto das fábulas lidas; 

▪ Dramatização de algumas fábulas; 

▪ Escrita coletiva de trechos de alguma fábula escolhida pelo grupo (com a possibilidade de fazer votação com os alunos para essa 

seleção e escolher o favorito da turma), lembrando que faz parte dessa escrita coletiva, também a revisão coletiva e o planejamento 

do texto previamente, com a ajuda do professor). O objetivo dessa etapa coletiva é demonstrar comportamentos escritores - 

aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando ser compreendido por quem irá ler o texto, 

preocupando-se ao escrever - ler - reler -reescrever o texto, com a finalidade/objetivo e clareza do que está escrevendo), e com a 

estrutura do gênero; 

▪ Análise coletiva da qualidade da linguagem utilizada pelo autor (renomado) em trechos de fábulas lidas pela turma e verificação 

de termo/vocabulário que possa enriquecer a escrita de textos a serem produzidos (realizar essa verificação na hora da escrita - 

voltar a esses trechos para ampliar o repertório da turma); 
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● Leitura diária (deleite) em voz alta de diferentes fábulas.  

● Situações de análise coletiva de diferentes fábulas, levando em consideração sua estrutura básica, 

enredo, elementos que compõem uma narrativa literária, entre outros.  

● Produção coletiva de fábulas, em que o professor assume o papel de escriba do texto produzido pelos 

alunos.  

● Produção em duplas e individual de fábulas, com posterior discussão e leitura coletiva a respeito dos 

textos produzidos.  

● Revisão das fábulas produzidas coletiva, em duplas e individualmente.   

● Análise de fábulas escritas por autores profissionais, com foco na observação dos recursos utilizados 

pelos autores para qualificar suas obras.  

● Desenvolvimento de uma Sequência Didática para a Escrita de: CARTA DE RECLAMAÇÃO. 

● Planejamento e produção com autonomia, de cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta, e com estruturas próprias 

desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

● Roda de conversa para definição do problema vivenciado pela turma, os equipamentos públicos ou 

privados que a reclamação possa ser enviada, o conteúdo a ser escrito, entre outras possíveis 

definições para a produção em si.  

● Expressão da defesa de ponto de vista e opinião sobre tema polêmico relacionado a situações 

diversas vivenciadas na escola e/ ou comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à 

argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

● Cópia de informações ou trechos de textos bem escritos (de autores renomados) para a construção 

e ou revisão do texto de autoria; 

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 

                                                      
▪ Indicação literária oral de fábulas (rodas de leituras ou produção de pequenos áudios); 

▪ Escrita em duplas de trechos de fábulas conhecidas pelos alunos; 

▪ Troca dos textos entre as duplas para revisão; 

▪ Reescrita individual de uma fábula; 

▪ Revisão coletiva de alguns textos produzidos pela turma em produções anteriores. 
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pontuação; 

● Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas 

e de acordo com as características do gênero textual; 

● Utilização de pontuação adequada para o sentido pretendido na escrita de textos. 

● Edição final e revisão posterior ao texto escrito, de modo que se produza a versão final para 

impressão ou encaminhamento digital da carta ao destinatário.  

● Desenvolvimento de uma Sequência Didática para a Escrita de: CONTO DE ASSOMBRAÇÃO. 

● Produção de narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequência 

de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço 

e de fala de personagens. 

● Produção coletiva, em duplas e individual, de Conto de Assombração.  

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 

pontuação. 

● Situações nas quais os alunos possam selecionar informações ou trechos de textos bem escritos (de 

autores profissionais) para a produção e / ou revisão do texto de sua autoria. 

● Atividades em que os alunos organizem seus textos em unidades de sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

● Análise coletiva ou em duplas da função e utilização de pontuação adequada para o sentido 

pretendido na escrita de próprios textos. 

● Análise de narrativas ficcionais considerando o cenário, personagem central, conflito gerador, 

resolução e do ponto de vistas com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em 

primeira e terceira pessoa. 

● Produção de narrativas utilizando: cenário, personagem central, conflito gerador, resolução;  

● Produção de narrativas com diferentes pontos (histórias narradas, em primeira ou em terceira 

pessoa). 

● Produção de narrativas com discurso direto e indireto. 

● Revisão e edição final dos textos produzidos em sala de aula.  

● Produção de textos de forma coletiva, em parceria com o professor e com colegas ou com parceiros 
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mais experientes na escrita, para desenvolver procedimentos de escritores22, a partir de 

questionamentos, observações, lembretes e exemplos. 

● Produção de textos individual, a partir de um contexto de produção definido: (para quem - 

destinatário), (como - gênero textual/portador) e (por que escrever - motivo da escrita). 

● Planejamento, anterior a escrita de textos, no qual os alunos definem o contexto de produção e a 

situação comunicativa do texto, bem como o gênero, o grau de formalidade, a linguagem a ser 

empregada, entre outras especificidades que envolvem a produção de textos. 

● Elaboração de uma lista das principais informações que não poderão faltar no texto que produzirão.  

● Planejamento e produção, em seu formato de tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de 

observação e pesquisa como forma de apresentação de dados e informações. 

● Planejamento e produção, com certa autonomia de verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

● Planejamento e produção, com certa autonomia de verbetes de dicionário, digitais ou impressos, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto finalidade do texto. 

● Produção de textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e pesquisas 

em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos 

ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto. 

● Organização do texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas 

e de acordo com as características do gênero textual 

● Situações nas quais os alunos possam selecionar informações ou trechos de textos bem escritos (de 

autores profissionais) para a produção e / ou revisão do texto de sua autoria. 

● Identificação da função e utilização de pontuação adequada para o sentido pretendido na escrita de 

textos. 

● Situações em que os alunos possam refletir sobre a Utilização, na produção textual, da concordância 

entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal). 

● Utilização na produção textual da concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância 

nominal). 

                                                      
22 Procedimentos típicos de escritores, são aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, procurando ser 

compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -reescrever o texto, com a finalidade / objetivo e 
clareza do que está escrevendo. 
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● Análise coletiva de textos escritos por escritores profissionais para verificar em determinados trechos 

como um autor, utiliza diferentes recursos linguísticos para deixar o texto com qualidade na escrita, 

ou mesmo, os efeitos de ironia, de mistério, de zombaria, de medo, de pavor, de suspense, a 

organização de palavras e expressões para evitar a repetição sistemática, etc.  

● Revisão coletiva de textos produzidos por alunos da turma ou de outras turmas. 

● Revisão em duplas e/ou individual de textos de colegas ou do próprio texto. 

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, e 

futuramente individualmente, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

● Revisão coletiva de textos produzidos por alunos da turma ou de outras turmas. 

● Revisão em duplas e/ou individual de textos de colegas ou do próprio texto. 

● Proposição de pequenos projetos para incentivar a necessidade real de escrever, ler, revisar e editar 

textos (escrever pequenos contos, fábulas, anúncios, indicações literárias para ler e presentear as 

turmas de 1º, 2º e 3º anos); 

● Situações nas quais os alunos utilizem software, inclusive programas de edição de textos, para editar 

e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos.   

● Revisão coletiva dos textos produzidos. O objetivo dessa etapa coletiva de revisão, é demonstrar 

comportamentos escritores - aqueles que quem escreve tem por hábito: se preocupar com o leitor, 

procurando ser compreendido por quem irá ler o texto, preocupando-se ao escrever - ler - reler -

reescrever o texto, com a finalidade/objetivo e clareza do que está escrevendo. 

● Revisão em duplas ou individual dos textos escritos pelos alunos em diferentes momentos, bem como, 

a produção de uma versão final editada e revisada. 

● Edição final do texto para sua publicação ou compartilhamento em diferentes portadores físicos ou 

digitais.   
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Eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem 

● Situações de aprendizagem, que permita que os alunos vivenciem o uso e a escrita das palavras em 

múltiplas situações comunicativas. 

● Atividades em que grupos e/ou duplas utilizam o dicionário para consultar a grafia correta das palavras 

e também para aprenderem a consultá-lo mesmo sem saber como se escreve determinado termo. 

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares; 

● Elaboração coletiva de cartazes com listas de palavras de uso comum / frequente nas produções de 

textos realizadas em sala, para consulta da escrita e uso em suas produções.  

● Produção de fichas, para uso da turma, em ordem alfabética das palavras, que geram maiores dúvidas 

e seus respectivos significados. 

● Revisão (coletiva ou individualmente) de textos - Revisão do próprio texto ou do texto de um colega, 

ou ainda de um texto planejado pelo professor para: Procurar alguns erros ortográficos. 

● Ditado interativo (o professor dita para os alunos escreverem um pequeno texto previamente 

selecionado que apresente problemas na escrita ortográfica e que precisam ser revistas pela turma.  

● Releitura com focalização (atividade que contribui para ampliar a competência escritora dos alunos 

incentivando-os a pensar na ortografia de forma focada). Ela deve ser realizada com um texto que os 

alunos conheçam o seu conteúdo. Com o texto em mãos, os alunos devem discutir a escrita de 

determinadas palavras solicitadas pelo professor.  

● Revisão (coletiva ou individualmente) de textos - Revisão do próprio texto ou do texto de um colega, 

ou ainda de um texto planejado pelo professor para buscar “erros” ortográficos nas palavras com 

sufixos. 

● Ditado interativo (atividade em que o professor dita para os alunos escreverem um pequeno texto 

(frase) previamente selecionado que apresenta palavras com os sufixos que precisam ser revistos 

pela turma. Durante o ditado, ele para numa determinada palavra - previamente selecionada por ele, 

e questiona a escrita de determinado sufixo. Após chegarem à escrita correta que deve ser consultada 

no dicionário, ela pode fazer parte do cartaz com a lista das palavras que não podem mais errar). 

● Releitura com focalização (atividade que contribui para ampliar a competência escritora dos alunos 

incentivando-os a pensar na ortografia de forma focada). A atividade precisa ser realizada com um 
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texto que os alunos já conhecem. Com o texto em mãos os alunos devem discutir a escrita de 

determinadas palavras solicitadas pelo professor. O professor elenca no texto as palavras, cuja 

ortografia pretende discutir com os alunos, em função das necessidades da turma.  

● Atividades em grupos e/ou duplas, sob a orientação do professor, em que os alunos utilizem o 

dicionário para consultar a acentuação correta das palavras e sua separação silábica. 

● Produção coletiva de cartazes com as principais regras de acentuação, incluindo neles a escrita de 

uma lista de palavras já discutidas e verificadas a grafia correta sob o título: “Palavras que não 

podemos mais esquecer de acentuar”. 

● Produção coletiva, com orientação, supervisão e validação do professor, de fichas em ordem 

alfabética das palavras que geram maiores dúvidas em relação a sua acentuação, classificação e seus 

respectivos significados e práticas (uso coletivo). 

● Identificação do efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações na escrita 

de textos. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de trechos de diferentes gêneros textuais para identificar o uso 

da pontuação, como um recurso que o escritor utiliza para dividir o texto em unidades de sentido, 

atribuindo hierarquia às informações e ajudando o leitor a compreender o que está escrito.  

● Leitura em duplas, ou em pequenos grupos, sob a orientação do professor, de trechos de textos 

previamente selecionados (de diferentes gêneros textuais) em que seja subtraída a pontuação, para 

identificar o entendimento / compreensão do que se lê e propor uma pontuação, que não mude o 

sentido que o autor atribuiu a seu texto. Após compartilhar com a turma e verificar as diferentes 

possibilidades e compreensões encontradas. 

● Momentos em que os alunos consultem palavras no dicionário para esclarecer seus significados, 

identificando o significado mais plausível para o contexto expressado no texto.  

● Em grupo, duplas e/ou individualmente identificam os diversos sentidos, que a mesma palavra pode 

assumir dependendo do contexto a qual está inserida.  

● Produção de frases com sentidos diferentes para a mesma palavra. 

● Produção de textos que utilize do significado que a palavra pode assumir dependendo do texto não-

verbal que o acompanha. 

● Atividades em grupos e/ou duplas em que os alunos consultem o dicionário para identificar a 

acentuação correta das palavras e sua separação silábica. 
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● Ditado interativo (atividade em que o professor dita para os alunos escreverem um pequeno texto 

(frase) previamente selecionado que apresenta palavras com os sufixos que precisam ser revistos 

pela turma. Durante o ditado, o professor realiza pausas para discutir a grafia de determinadas 

palavras. Após chegarem à escrita correta, a palavra poderá compor o cartaz com a lista das palavras 

que não podem mais errar. 

● Releitura com focalização (atividade que contribui para ampliar a competência escritora dos alunos 

incentivando-os a pensar na ortografia de forma focada). A atividade precisa ser realizada com um 

texto que os alunos conheçam o seu conteúdo temático, para discutir a escrita de determinadas 

palavras solicitadas pelo professor.  

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de acentuação; 

● Produção de fichas em ordem alfabética das palavras que geram maiores dúvidas em relação a sua 

pontuação, classificação e seus respectivos significados e práticas (uso coletivo). 

● Análise de trechos de textos escritos por autores profissionais para verificar em seus textos a 

utilização de apostos e vocativos e analisar, com ajuda do professor, o efeito de sentido provocado 

no texto.  

● Análise de trechos de textos bem escritos (de autores proficientes) para verificar a concordância e 

analisar com ajuda do professor o efeito de sentido provocados. 

● Na produção textual coletiva, discutir com ajuda / intervenção do professor o uso adequado de 

substantivos. 

● Discussão coletiva a respeito dos substantivos empregados nos textos produzidos pelos alunos, 

refletindo sobre outras possibilidades para as produções pessoais.  

● Análise de trechos de textos de autores profissionais, para verificar a concordância, repetição 

indevida e as possibilidades de substituição e ampliação do vocabulário e analisar com ajuda do 

professor o efeito de sentido provocado. 

● Atividades nas quais os alunos possam refletir a respeito do uso de adjetivos para qualificar a 

produção escrita de seus textos. 

● Elaboração coletiva de um cartaz com adjetivos novos que poderão ser utilizados pelos alunos em 

suas produções pessoais.  

● Análise de personagens e objetos presentes em diferentes narrativas conhecidas em que os alunos 

sejam desafiados a descrevê-los, de modo a atribuir diferentes adjetivos nessa descrição.  
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● Análise de trechos de textos de autores profissionais, para verificar a concordância e analisar com 

ajuda do professor o efeito de sentido provocado. 

● Produção coletiva de listas com as possibilidades de pronomes pessoais e as possíveis substituições 

para a produção textual.  

● Análise de produções audiovisuais para identificar os pronomes utilizados durante a conversão.  

● Análise de trechos de textos de autores profissionais, para verificar em seus textos a utilização de 

pronomes (pessoais, possessivos e demonstrativos) e analisar com ajuda do professor o efeito 

coesivo observado. 

● Atividades nas quais os alunos possam refletir a respeito do uso de pronomes anafóricos e 

possessivos, de modo que possam utilizá-los em suas produções.  

● Análise de trechos de textos escritos por autores profissionais, para verificar em seus textos a 

utilização da concordância verbal e nominal e analisar com ajuda do professor o efeito de sentido 

provocado. 

● Situações nas quais os alunos possam analisar frases ou pequenos textos com o intuito de realizar 

ajustes em relação à concordância verbal e nominal. 

● Roda de conversa a respeito do que não pode ser esquecido, durante a produção de um texto, em 

relação à concordância verbal e nominal, com possibilidade de produção de um cartaz para consulta 

constante.   

● Análise de trechos de textos autores profissionais, para verificar em seus textos a utilização de marcas 

linguísticas e analisar com ajuda do professor o efeito de sentido provocado. 

● Refletir e debater as diferentes formas de se expressar em função dos diferentes contextos, e a 

necessidade de adequação da linguagem em relação à situação comunicativa em que o texto será 

produzido. 

● Situações de análise, durante a leitura compartilhada, das variações linguísticas e socioculturais 

presentes nos textos escritos.    
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Propostas de Atividades / Situações de 
Aprendizagens 
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Eixo Oralidade 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Rodas de conversa a partir de temas relacionados às vivências do aluno, ou mesmo, aqueles que 

despertem a curiosidade da turma.  

● Situações nas quais os alunos possam debater a respeito de fatos ocorridos no cotidiano escolar ou 

do bairro, de modo que possam emitir opiniões, respeitar aquelas em contrário, defender ideias, 

entre outros. 

● Conversa e análise coletiva de produções artísticas. 

● Debates, a partir de temas e/ou imagens em evidência na mídia, ou na comunidade, ou mesmo 

situações vivenciadas na escola. 

● Preparação para a participação de seminários para apresentação de temas estudados. 

● Situações nas quais os alunos possam emitir opiniões a respeito de conteúdo de vídeos, reportagens 

televisivas, etc.  

● Discussão sobre as regras de boa convivência na sala de aula e, em outros espaços da escola.  

● Elaboração coletiva dos combinados da turma. 

● Roda de conversa a respeito dos combinados, sempre que necessário.  

● Realização de uma análise do discurso, do caráter polissêmico da palavra e marcas da oralidade após 

assistir com autonomia, notícias, comerciais, vlogs, curtas e outros; 

● Realização de uma análise das variações linguísticas após ler / assistir comerciais, vlogs, desenhos 

animados curtas e outros. 

● Transcrição de vídeos em textos para análise da oralidade. 

● Análise da linguagem empregada na fala em diferentes situações comunicativas a oralidade, com as 

situações escritas, observando as diferenças entre texto falado e texto escrito.  

● Comparação de informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre 

qual é mais confiável e por quê. 

● Análise de vídeos de diferentes temas, com foco, na opinião e declaração dos sujeitos retratados, 

como fazem para sustentar suas ideias e opiniões.  

● Análise coletiva de palestras e exposições orais, com foco nos recursos utilizados pelo palestrante 

para organização de seu texto oral.  
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● Elaboração de roteiros para gravações de telejornais e outros programas televisivos ou midiáticos. 

● Produção em grupos de jornais falados, entrevistas, stand-up, vlogs e outros, que poderão ser 

gravados e assistidos por colegas e comunidade escolar. 

● Produção da TV da escola, na qual os alunos produzem conteúdo televisivo para ser apresentado à 

comunidade escolar, ou compartilhado por meio digital.  

● Participação em rodas de conversa a partir de temas cotidianos. 

● Participação de debates a partir de vídeos, textos e/ou imagens em evidência na mídia, ou na 

comunidade, ou na escola. 

● Discussão coletiva de conteúdos veiculados por diferentes veículos de comunicação digital.  

● Rodas de conversa a partir de temas relacionados a acontecimentos veiculados em diferentes mídias 

impressas ou digitais. 

● Debates a respeito de temas polêmicos e de interesse dos alunos, divulgados pela mídia em geral.  

● Pesquisas em sites especializados em produções de críticas sobre produtos de mídia para público 

infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games, etc.); 

● Análises coletivas e/ou em grupos de críticas publicadas em meios de comunicação; 

● Identificação de marcadores textuais que caracterizam a argumentação; 

● Exposição de críticas positivas e negativas sobre o mesmo produto cultural, para que possa existir um 

debate e posicionamento de cada aluno. 

● Situações em que os alunos identifiquem, em telejornais e programas de entrevistas, o padrão na 

entonação e a expressão facial e corporal de âncoras e demais convidados, a fim de perceber suas 

intenções e objetivos. 

 

Eixo Leitura 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Participação em rodas de leitura compartilhada; 

● Produção de fichas com partes do texto para que os alunos em grupos organizem o texto e discutam 

as informações que se completam para a lógica textual. 

● Durante a leitura, com ajuda de caneta marca-texto, identificar informações importantes do texto. 
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● Leitura e compreensão (silenciosa e/ou em voz alta), com autonomia e fluência de textos com nível 

adequado de textualidade e complexidade temática. 

● Situações de pesquisas em diferentes portadores, em que os alunos possam aprofundar seus 

conhecimentos a respeito de temas discutidos em sala de aula.  

● Socialização e estabelecimento de expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e 

o universo temático, bem como sobre saliência textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio, etc.), confirmando posteriormente. 

● Leitura compartilhada / colaborativa com foco na observação das informações (pistas) que aparecem 

no texto, para se compreender uma informação que se encontra implícita ou pressuposta.  

● Leitura individual ou em duplas com posterior discussão coletiva a respeito do conteúdo temático do 

texto, as apreciações pessoais e observações.  

● Leitura de diferentes gêneros textuais (compartilhadas e colaborativas, com a ajuda do professor e dos 

colegas), para compreendê-lo, a fim de reconhecer o objetivo e o produtor. 

● Identificação de informações não explícitas no texto (buscando o sentido de palavras e expressões a 

partir do contexto em que aparecem no texto). 

● Situações de conversas antes, durante e após a leitura em voz alta, com o intuito de identificar o 

público-alvo a que o texto foi direcionado. 

● Comparação de informações sobre um mesmo fato, veiculadas em diferentes veículos de 

comunicação, a fim de concluir a respeito da confiabilidade do veículo e de suas publicações.  

● Atividades em que os alunos identifiquem a ideia central / principal, ou assunto de um texto lido, 

demonstrando compreensão global de seu conteúdo.  

● Utilização de marcações no corpo do texto para identificação de sua ideia central e informações 

correlacionadas 

● Utilização de dicionários impressos ou digitais para leitura e compreensão de verbetes, identificando 

a estrutura, as informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas. 

● Produção de cartazes com listas de palavras com seus sinônimos e antônimos para fonte de pesquisas. 

● Situações nas quais os alunos consultem o dicionário, para esclarecer significados de palavras, 

reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta. 
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● Em grupo, duplas e/ou individualmente identificar os diversos sentidos que a mesma palavra pode 

assumir dependendo do seu contexto. 

● Atividades em que os alunos emitam opiniões sobre acontecimentos de interesse social, com base em 

conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de 

vista diferentes e os direitos humanos. 

● Leitura individual ou em duplas de textos que circulam na esfera jornalística para discussão e seleção 

dos fatos relatados no texto, bem como opiniões ou declarações de diferentes sujeitos ou mesmo a 

opinião do jornalista ou do veículo de comunicação. 

● Elaboração de cartaz no qual os alunos transcrevem trechos de opiniões e fatos presentes em texto 

jornalístico lido pela classe.  

● Promoção de momentos para os alunos lerem/assistirem com autonomia, notícias, reportagens, 

vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as 

convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

● Análise de trechos de textos escritos por autores profissionais, em momentos de leitura compartilhada 

/ colaborativa, para identificar substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais 

(uso de pronomes anafóricos - pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para fluência 

do texto.  

● Situações nas quais os alunos realizem pequenas marcações no corpo do texto lido, para identificação 

de substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos 

– pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto. 

● Leitura de diferentes gêneros textuais para identificar o uso da pontuação como um recurso que o 

escritor utiliza para dividir o texto em unidades de sentido, dando hierarquia às informações e 

ajudando o leitor a compreender o que ele quer dizer. 

● Atividades com o uso de jornais e revistas para observação, marcação e reflexão a respeito da utilização 

dos sinais de pontuação empregados no texto.  

● Leitura de frases escritas com reorganização de suas pontuações para que os alunos possam refletir 

sobre a mudança dos sentidos. 

● Leitura compartilhada / colaborativa para compreensão de anedotas, piadas, charges e cartuns, dentre 

outros gêneros que possuem efeitos de humor e ironia, de acordo com as características do gênero e 

considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos que apresentem efeitos de humor e de ironia para 

apreciação e réplica sobre a estética e a temática da obra. 
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● Situações nas quais sejam analisadas tanto da linguagem verbal, quanto a não-verbal presentes em 

tirinhas, charges, HQ, entre outros. 

● Análise coletiva a respeito da relevância da linguagem não verbal na compreensão das informações, 

destacando a importância da junção das linguagens verbal e não verbal nesse tipo de texto 

humorístico. 

● Utilização de paródias tanto impressas quanto digitais e/ou vídeos para identificação do efeito de 

humor produzido pelo uso intencional de palavras, expressões ou imagens. 

● Identificação do efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos. 

● Atividades em que os alunos analisem e comparem as informações, sobre um mesmo fato, em textos 

veiculados em diferentes veículos de comunicação para discutir as fontes de informação mais 

confiáveis presentes em veículos de comunicação distintos. 

● Situações nas quais os alunos realizem pequenas marcações no corpo do texto lido, para identificação 

de sua ideia central e informações correlacionadas. 

● Leitura e compreensão de propagandas, charges e tirinhas, textos informativos, históricos, narrativos 

e opinativos impressos e/ou digitais buscando reconhecer suas inferências e intertextualidades com 

outros fatos e opiniões. 

● Atividades em que os alunos analisem e comparem as informações, sobre um mesmo fato, em textos 

veiculados em diferentes veículos de comunicação para discutir as fontes de informação mais 

confiáveis presentes em veículos de comunicação distintos. 

● Utilização de vídeos digitais com instruções de montagem de jogos e brincadeiras e, a partir dele, 

planejar e produzir tutoriais em áudio e vídeo. 

● Leitura e compreensão de propagandas, charges e tirinhas impressas e/ou digitais observando o uso 

dos recursos multimodais e seus sentidos. 

● Leitura e compreensão de boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e 

considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

● Leitura e compreensão de propagandas, charges e tirinhas, textos informativos, históricos, narrativos 

e opinativos impressos e/ou digitais buscando reconhecer suas inferências e intertextualidades com 

outros fatos e opiniões. 
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● Situações de jogos, nas quais os alunos possam recorrer às regras para dar início e continuidade a ação.  

● Produção de receitas culinárias, adequadas à idade dos alunos, no qual eles precisam recorrer a receita 

escrita para compreensão de seu passo-a-passo.  

● Leitura e compreensão de manuais de instruções para a realização do jogo ou montagem de objetos.  

● Situações nas quais os alunos proponham alterações das regras de determinado jogo, para o 

atendimento da realidade do grupo. 

● Rodas de conversa nas quais sejam comparadas as formas de se jogar seguindo ou não as regras do 

jogo. 

● Leitura e compreensão de charges e tirinhas, anedotas impressas e/ou digitais buscando reconhecer 

suas características e intertextualidades com outros fatos e opiniões. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de Charges, HQ, cartuns e tirinhas, para a construção coletiva dos 

sentidos do texto. 

● Roda de gibis, em que os alunos possam apresentar e discutir suas leituras pessoais de textos 

organizados em quadrinhos.  

● Situações em que os alunos analisem e reconheçam os sentidos de ironia e de humor presentes nos 

gêneros: anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana; 

● Rodas de conversa para identificar ideias, opiniões e interpretações que ajudem na construção de 

sentido. 

● Análise de vídeos buscando a coerência das opiniões estabelecidas pelo outro. 

● Rodas de conversas para discutir as opiniões emitidas por diferentes sujeitos em vídeos apresentados.  

● Produção de cartazes com resenhas de brinquedos e livros de literatura infantil para exposição. 

● Produção de vídeos com a exposição de resenhas produzidas pelos alunos de brinquedos e livros de 

literatura infantil. 

● Produção de vídeo tutorial sobre brinquedos, livros entre outros assuntos de interesse da faixa etária 

para serem compartilhados no ambiente escolar ou postados em ambiente virtual.  

● Leitura e compreensão de notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, textos informativos, 

históricos, narrativos e opinativos impressos e/ou digitais buscando reconhecer suas inferências e 

intertextualidades com outros fatos e opiniões. 
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● Atividades para identificação de tema e assunto abordado em notícias e reportagens impressas ou 

digitais.  

● Rodas de conversa para identificar ideias, opiniões e interpretações que ajudem na construção de 

sentido de textos impressos ou digitais.  

● Produção de cartazes ou produções textuais de gênero opinativo referentes ao conteúdo abordado 

nos textos verbais e não verbais. 

● Apresentação de vídeo reportagens para posterior discussão coletiva a respeito do assunto abordado.  

● Leitura de trechos de narrativas, com reorganização do discurso para que percebam a mudança de 

narração e o efeito de sentido na enunciação. 

● Elaboração de pequenas apresentações (teatro, fantoches, sarau e outros) a partir das obras lidas. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos narrativos com a observação / análise dos elementos 

que compõem uma narrativa literária. 

● Leitura individual com posterior discussão coletiva. 

● Roda de indicação literária e clube de leitura / leitores.   

● Rodas de conversa após as apresentações ou leituras buscando a identificação oral da ambientação da 

história, apresentação de personagens e do estado inicial da ação; surgimento de conflito ou obstáculo 

a ser superado; ponto máximo de tensão do conflito; desenlace ou desfecho. 

● Análise do efeito de sentido de comparações e metáforas em Charges e HQs. 

● Leitura de textos poéticos para familiarização dos recursos rítmicos e sonoros, além do uso de 

comparações e metáforas. 

● Produção de cartazes ou livretos com coletânea de textos poéticos selecionados pelos alunos. 

● Leitura de letras de músicas populares brasileiras consagradas pela crítica (MPB). 

● Organização de sarau para a Feira Literária. 

● Leitura de biografias e resumos de obras de grandes dramaturgos como Molière, Gil Vicente, 

Shakespeare, Gianfrancesco Guarnieri, Ariano Suassuna, entre outros. 

● Leitura colaborativa / compartilhada para a apreciação estética de trechos de textos dramáticos. 

● Produção de pequenas apresentações teatrais, ou cenas.  
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● Localização de palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais 

plausível para o contexto que deu origem à consulta. 

● Em grupo, duplas e/ou individualmente identificar os diversos sentidos que a mesma palavra pode 

assumir dependendo do seu contexto. 

● Leitura em voz alta, com autonomia e fluência de textos curtos com nível de textualidade adequado 

para perceber a organização coerente do texto a partir do uso dos sinais de pontuação; 

● Leitura de anedotas, piadas, charges e tirinhas para observar a importância dos sinais de pontuação 

para a compreensão do texto. 

● Elaboração de pequenas apresentações (teatro, fantoches, sarau e outros) a partir de narrativas 

ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da 

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

e discurso direto. 

● Planejamento e produção de apresentações variadas (teatro, fantoches, sarau e outros) a partir de 

narrativas ficcionais criadas de improviso. 

● Leitura de letras de músicas populares brasileiras consagradas pela crítica (MPB). 

● Produção de Saraus para leitura de poemas produzidos pelos alunos, por exemplo na Feira Literária. 

● Leitura de poemas compostos por versos livres e produzir textos semelhantes utilizando temas do 

cotidiano dos alunos. 

● Situações em que os alunos possam ler e compartilhar com a turma, os poemas produzidos de maneira 

autoral.  

● Planejamento e produção de pequenas apresentações (teatro, fantoches, sarau e outros) a partir de 

narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os 

elementos da estrutura narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço, narrador e a construção do 

discurso indireto e discurso direto; 

● Planejamento e produção de apresentações diversificadas (teatro, fantoches, sarau e outros) a partir 

de narrativas ficcionais, criadas de improviso. 

● Utilização de filmes para exemplificar a transposição de obras literárias em obras cinematográficas. 
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● Análise das semelhanças e das diferenças dos recursos multissemióticos entre diferentes ciberpoemas, 

e entre diferentes mini contos infantis em mídia digital. 

● Leitura de ciberpoemas e minicontos que circulam em diferentes mídias digitais, no espaço da sala de 

informática. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos que circulam em mídias digitais.  

● Leitura programada de um título por bimestre (um livro para cada aluno da série/ano ter em mãos e 

realizar a leitura por capítulos junto com o professor e os colegas). 

● Leitura programada (por capítulos) de livros que apresentem histórias nas quais os alunos possam se 

identificar.  

● Roda de indicação literária. 

● Clube do livro e de leitores.  

 

Eixo Escrita 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Produção de uma sequência didática para o gênero Crônica. 

● Análise da organização do texto produzido considerando as características do gênero (narração curta; 

descreve fatos da vida cotidiana; pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico; possui 

personagens comuns; segue um tempo cronológico determinado; uso da oralidade na escrita e do 

coloquialismo na fala das personagens; linguagem simples). 

● Leitura individual, em duplas ou coletiva de crônicas produzidas por escritores profissionais e 

publicadas em diferentes veículos de comunicação impressa ou digital.  

● Produção coletiva de crônicas, em parceria com o professor e com colegas ou com parceiros mais 

experientes na escrita, para desenvolver comportamentos escritores, a partir de questionamentos, 

observações, lembretes e exemplos. 

● Revisão coletiva, em duplas ou individual das crônicas produzidas pela turma. 

● Edição final e publicação das crônicas produzidas pela turma, em ambientes virtuais ou impressos.  

● Produção de uma sequência didática para o gênero Resenha. 
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● Análise da organização do texto produzido dentro das características do gênero (título, a referência 

bibliográfica da obra, dados bibliográficos do autor da obra ou objeto cultural resenhado, o resumo ou 

síntese do conteúdo, a avaliação crítica e a assinatura). 

● Leitura individual, em duplas ou coletiva de resenhas de autores profissionais, publicadas em 

diferentes veículos de comunicação impressa ou digital. 

● Produção coletiva de Resenha Literária, em parceria com o professor e com colegas ou com parceiros 

mais experientes na escrita, para o desenvolvimento de comportamentos escritores, a partir de 

questionamentos, observações, lembretes e exemplos. 

● Produção individual de Resenhas Literárias individual de textos a partir de um contexto de produção 

definido, que poderá ser uma revista de indicações literárias da turma em formato digital ou impresso.  

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para corrigi-

lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

● Momentos nos quais os alunos organizam seus próprios textos em unidades de sentido, dividindo-o 

em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

● Produção de uma sequência didática para o gênero Carta de Leitor. 

● Análise da organização do texto produzido considerando as características do gênero (data, vocativo, 

introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura), bem como a qualidade discursiva, a 

presença de opiniões e argumentos que sustentem a opinião, a proposta de resolução do problema 

(quando necessária).  

● Atividades de análise coletiva nas quais sejam destacadas as principais características de uma carta de 

leitor, tais como: textos breves e escritos em 1ª pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, linguagem 

simples, clara e objetiva, presença de destinatário e remetente. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de Cartas de leitores veiculadas em diferentes fontes (jornais e 

revistas impressas e virtuais e outros), com foco na estrutura, linguagem e na argumentação / opinião 

do leitor frente a matéria publicada.  

● Produção coletiva de uma carta de leitor na qual o professor assume o papel de escriba do texto dos 

alunos, com foco nos procedimentos básicos para escrita de cartas opinativas de leitor.  

● Produção individual de cartas opinativas de leitor, a partir de um contexto de produção definido: (para 

quem - destinatário), (como - gênero textual/portador) e (por que escrever - motivo da escrita). 

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, para corrigi-

lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
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● Momentos nos quais os alunos organizam seus próprios textos em unidades de sentido, dividindo-o 

em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

● Produção de uma sequência didática para o gênero Paródia. 

● Análise da organização do texto produzido considerando as características do gênero (a paródia tem, 

na maioria das vezes, a comédia como elemento base e busca a partir da estrutura de um poema, 

música, filme, obras de arte ou qualquer gênero, a modificação de seu enredo mantendo-se o 

esqueleto, isto é, características que remetem à produção original, ou mesmo, fatos históricos). 

● Leitura compartilhada / colaborativa de paródias conhecidas e escritas por autores profissionais.  

● Apresentação de vídeos e demais materiais visuais, que exemplifiquem o gênero paródia e promovam 

discussão a respeito de sua produção escrita.  

● Produção coletiva de paródias literárias, em parceria com o professor e com colegas ou com parceiros 

mais experientes na escrita, para desenvolverem comportamentos escritores, a partir de 

questionamentos, observações, lembretes e exemplos. 

● Produção de textos de textos (paródias) em grupos, duplas ou individualmente, com posterior 

apresentação para toda a turma. 

● Revisão das paródias produzidas pela turma.   

● Planejamento de festival de paródias na escola. 

● Realização de festival de paródias na escola e comunidade / bairro.  

● Avaliação coletiva (em roda de conversa) a respeito do festival de paródias, as aprendizagens dos 

alunos, os textos produzidos e a forma como foram apresentados.  

● Produção de tabelas para pesquisa e organização de informações que serão utilizadas na produção do 

gênero textual do bimestre. 

● Preenchimento coletivo, em duplas e individual, de informações solicitadas em formulários impressos 

ou digitais. 

● Produção coletiva ou em duplas de formulários impressos ou digitais, sobre assuntos variados, para 

serem preenchidos / respondidos por outras turmas da escola ou familiares. 

● Situações em que os alunos possam organizar os dados coletados, por meio do formulário produzido, 

a fim de apresentar os resultados obtidos.  
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● Análise e/ou planejamento e produção de roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas 

de interesse da turma de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa 

e a finalidade do texto. 

● Utilização de eventos escolares (Feira de Ciências, Festa Junina, Feira Literária e outros) como fonte 

inspiradora para a produção de roteiro para a edição de uma reportagem digital. 

● Produção individual, em duplas ou coletiva de reportagens para compor o jornal da turma.  

● Análise e/ou planejamento e produção, com autonomia, de textos instrucionais de regras de jogo, de 

acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

● Utilização de eventos escolares (Feira de ciências, Festa Junina, Feira Literária e outros) como fonte 

inspiradora para a produção de jogos e suas regras instrucionais. 

● Situações nas quais possam ser exploradas a natureza interdisciplinar entre a Língua Portuguesa e a 

Educação Física para a produção de jogos e suas regras. 

● Discussão coletiva a respeito do formato e a função assumida por tabelas, diagramas e gráficos em 

relatórios de observação e pesquisa, como forma de apresentação de dados e informações. 

● Atividades nas quais os alunos utilizem dados e informações coletadas nos meios digitais ou em 

pesquisas de campo, para a produção de textos com enfoque na opinião e argumentação. 

● Produção de cartazes com tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e pesquisa, como 

forma de apresentação dos resultados. 

● Leitura de textos expositivos, para que analisem coletivamente, com ajuda do professor e dos colegas, 

os elementos que constituem um texto expositivo: a informação apresentada, os dados fornecidos, os 

gráficos e tabelas presentes, entre outros.  

● Produção coletiva, em duplas ou individual de textos de natureza expositiva, de modo a apresentar 

uma informação / ideia a alunos de outras turmas.  

● Atividades de análise da função e utilização de pontuação adequada, para o sentido pretendido na 

escrita de textos. 

● Utilização na produção textual da concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo 

(concordância verbal). 

● Situações em que os alunos analisem concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância 

nominal) utilizadas em textos produzidos por autores profissionais.  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 218 

 

● Revisão coletiva, em duplas ou individual de textos produzidos pela turma, para análise dos aspectos 

linguísticos e gramaticais da produção.  

● Análise e socialização oral dos possíveis articuladores de relações de sentido necessários, antecedendo 

a produção do texto. 

● Análise coletiva dos articuladores de relações de sentido, em alguns textos produzidos, através da 

leitura, identificação dos mesmos, qual sentido pretendido e se foi utilizado adequadamente. 

● Revisão coletiva, em duplas ou individual de textos produzidos pela turma, para análise dos do uso dos 

recursos de coesão e de articuladores presentes no texto escrito. 

● Seleção e cópia das palavras-chave, de um texto de estudo, que irão nortear a produção da escrita. 

● Atividades nas quais os alunos anotem as ideias principais de um texto lido / estudado, para a 

elaboração de um rascunho / síntese / resumo. 

● Produção de esquemas simples com as ideias mais importantes a serem utilizadas na produção textual. 

● Apresentação de vídeos com a formatação de anedotas, piadas e paródias a fim de promover debates 

com os alunos para análise do discurso presente no conteúdo verbal e não verbal, antecedendo o 

registro escrito coletivo ou autônomo. 

● Roda de conversa para análise de anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, que apresentem temas que promovam a discussão da turma.  

● Desenvolvimento de uma sequência didática para a roteirização, produção e edição de um vídeo. 

● Análise coletiva de roteiros produzidos para programas de televisão, rádio, filmes, dentre outros.  

● Análise coletiva do conteúdo de vídeos e demais materiais visuais que exemplificam o processo de 

produção de um vlog. 

● Produção coletiva de textos, em parceria com o professor e com colegas ou com parceiros mais 

experientes na escrita, para o desenvolvimento de comportamentos escritores, a partir de 

questionamentos, observações, lembretes e exemplos. 

● Escrita de textos em grupos, duplas ou individualmente. 
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Eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

Propostas de Atividades 
O professor deve promover situações de aprendizagem, que permita aos alunos vivenciarem: 

● Atividades em que os alunos consultem em dicionários, por meio de atividades em grupos e/ou duplas, 

a grafia convencional das palavras desconhecidas durante a leitura e a produção de textos.  

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente que apresentam correspondências 

grafo-fônicas irregulares. 

● Produção de fichas em ordem alfabética das palavras que geram maiores dúvidas e seus respectivos 

significados e práticas (uso coletivo). 

● Atividades em que os alunos reflitam a respeito das regularidades da língua portuguesa propondo 

regras para a sua escrita.  

● Atividades em que os alunos consultem em dicionários, por meio de atividades em grupos e/ou duplas, 

para buscar a grafia convencional das palavras desconhecidas durante a leitura e a produção de textos.  

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras de acentuação. 

● Produção de fichas em ordem alfabética das palavras que geram maiores dúvidas em relação a sua 

pontuação, classificação e seus respectivos significados e práticas. 

● Ditado interativo com foco na escrita de palavras nas quais os alunos apresentam equívocos 

sistemáticos em suas grafias.  

● Identificação da função e utilização de pontuação adequada para o sentido pretendido na escrita de 

textos. 

● Releitura e revisão do texto produzido com ajuda do professor e colaboração dos colegas, e 

futuramente individualmente, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

● Produção de cartazes com os alunos das principais regras e exemplos de pontuação; 

● Situações em que os alunos analisem textos em jornais e revistas, para observação, marcação e 

significação dos sinais de pontuação. 

● Leitura coletiva para análise de frases escritas com reorganização da pontuação para que percebam a 

mudança de sentidos. 
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● Leitura de diferentes gêneros textuais para identificar o uso da pontuação como um recurso que o 

escritor utiliza para dividir o texto em unidades de sentido, dando hierarquia às informações e 

ajudando o leitor a compreender o que ele quer dizer. 

● Treino/ensaio da leitura em voz alta realizada pelo aluno, para cuidar da expressão e entonação em 

função da pontuação do texto. 

● Situações de análise coletiva a respeito dos diferentes usos da reticências, aspas e parênteses em 

textos produzidos.  

● Localização de palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais 

plausível para o contexto que deu origem à consulta. 

● Atividades em grupo, duplas e/ou individual, em que os alunos identifiquem os diversos sentidos que 

a mesma palavra pode assumir dependendo do seu contexto. 

● Produção de frases com sentidos diferentes para a mesma palavra. 

● Produção e revisão de textos de divulgação científica destinados a público infantil. 

● Pesquisa em sites especializados e/ ou bibliotecas sobre a origem histórica e espacial das palavras. 

● Produção de cartazes e exposição das palavras pesquisadas. 

● Produção de cartazes com os alunos dos principais processos de formação de palavras. 

● Situações em que sejam identificados e marcados, em textos diversos, as palavras que sofreram algum 

tipo de derivação. 

● Produção de campos associativos a partir de palavras primitivas. 

● Identificação no cotidiano do uso e significação de prefixos de diferentes origens (grega, latina). 

● Pesquisas em sites especializados e / ou bibliotecas sobre a origem histórica e social das palavras. 

● Produção de cartazes e exposição das palavras pesquisadas. 

● Conceitualização do conteúdo verbal; 

● Apresentação de vídeos explicativos, além de músicas que abordam o assunto, com posterior discussão 

coletiva.  

● Análise coletiva, em duplas ou individual, de trechos de textos trabalhados e / ou produzidos para 

identificação da ideia de tempo específico. 

● Análise coletiva, em duplas ou individual, de trechos de textos trabalhados e / ou produzidos, para 

flexionar em outro tempo verbal (presente para o passado; presente para o futuro; futuro para o 

presente…). 
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● Atividades em que os alunos sejam desafiados a alterar trechos de textos trabalhados e/ou produzidos 

para situações que modifiquem o modo do tempo verbal. 

● Atividades em que os alunos identifiquem em frases e textos, quais as palavras podem ser classificadas 

como verbos e seus respectivos tempos e modos. 

● Atividades em que os alunos identifiquem o modo imperativo em propagandas e anúncios, por meio 

de análise coletiva, em duplas ou individual.  

● Atividades nas quais os alunos analisem uma situação (trechos de narrativas), em diversos contextos 

(singular, plural, diferentes tempos verbais) para flexionar os pronomes pessoais e sujeitos da frase 

realizando a concordância de maneira convencional.  

● Situações em que sejam utilizados trechos de textos trabalhados, para a reflexão sobre a flexão do 

verbo em contextos diferentes, realizando a concordância de maneira convencional. 

● Análise de alguns textos produzidos observando a formação do sujeito na frase e a concordância 

verbal. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos de autores profissionais para analisar a concordância 

nominal e verbal em suas obras.  

● Análise coletiva de trechos de textos para conceitualização do conteúdo e discussão coletiva. 

● Produção de cartazes sobre o uso das preposições em textos, exemplificando as preposições e 

conjunções. 

● Vídeos explicativos, além de músicas que abordam o assunto, com posterior discussão coletiva.  

● Análise coletiva de trechos de textos trabalhados e / ou produzidos para identificação das relações que 

as preposições e conjunções estabelecem com a palavras/frases. 

● Atividades em que sejam identificadas, em frases e textos, quais palavras podem ser classificadas como 

preposições e conjunções. 

● Análise de frases a partir do uso de preposições e suas respectivas relações (lugar, modo, tempo, 

distância, causa, finalidade e instrumento). 

● Análise de frases a partir do uso da conjunção e suas respectivas relações (adição, oposição, tempo, 

causa, condição, finalidade). 

● Análise de textos ou trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação das conjunções 

e das preposições, a fim de perceberem suas relações enquanto conectores de palavras e informações 

● Vídeos explicativos, além de músicas que abordam o assunto, com posterior discussão coletiva.  
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● Análise de trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação dos pronomes possessivos 

e demonstrativos. 

● Na leitura e análise de um texto identificar os sujeitos e todos os pronomes possessivos e 

demonstrativos que são utilizados para substituição do nome (grifando e utilizando a mesma cor para 

sujeito e pronomes).  

● Produção de pequenos trechos de narrativas, considerando o uso dos pronomes possessivos e 

demonstrativos. 

● Produção de cartazes a respeito do uso  e exemplificando os pronomes possessivos e demonstrativos. 

● Produção de cartazes que informem a respeito do uso dos advérbios apresentando exemplos. 

● Análise e discussão coletiva de vídeos explicativos, além de músicas que abordam o assunto. 

● Análise de trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação das relações que os 

advérbios estabelecem com a frase. 

● Situações em que sejam analisadas, em frases e textos, quais palavras podem ser classificadas como 

advérbios. 

● Produção de trechos de narrativas para a reflexão sobre o uso do advérbio e suas respectivas relações 

(de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condição, dentre outras). 

● Análise de textos ou trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação dos advérbios, 

das conjunções e das preposições, a fim de perceberem suas funções para a escrita coesa e coerente. 

● Produção de cartazes conceitualizando e exemplificando aposto e vocativo; 

● Análise e discussão coletiva de vídeos explicativos, além de músicas que abordam o assunto. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de Cartas de leitores para identificação dos vocativos.  

● A partir de frases prontas, fazer o acréscimo de informações que funcionem como apostos. 

● Atividades de análise, em frases e textos, das palavras que podem ser classificadas como vocativos e 

quais informações como aposto. 

● Produção de frases a partir do uso aposto e vocativo. 

● Análise dos textos produzidos considerando as características do gênero (narração curta; descreve 

fatos da vida cotidiana; pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico; possui personagens 

comuns; segue um tempo cronológico determinado; uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na 

fala das personagens; linguagem simples). 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 223 

 

● Atividades em que os alunos organizem os textos produzidos em unidades de sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as convenções ortográficas e as características 

do gênero textual. 

● Edição final do texto utilizando a sala de informática para digitação e formatação das produções. 

● Pesquisas e/ou produção de imagens que complementarão o sentido do texto produzido. 

● Discussão coletiva de algumas regras sintáticas possíveis, para a concordância nominal e verbal 

antecedendo a produção do texto. 

● Análise de trechos dos textos produzidos observando se a utilização da pontuação é coerente com o 

efeito de sentido que se queira propor. 

● Análise coletiva de textos escritos por autores profissionais, com foco na legibilidade dada ao seu texto.  

● Análise de trechos dos textos produzidos observando possíveis substituições por pronomes anafóricos 

coerentes com a situação apresentada; 

● Análise de trechos de textos trabalhados e/ou produzidos para identificação de articuladores de 

relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação) na estrutura da frase. 

● Análise coletiva de textos escritos por autores profissionais, com foco na legibilidade dada ao seu texto. 
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O ensino e a aprendizagem de Arte nos anos iniciais: um processo de 
constantes reflexões, reorganizações, conhecimentos e práticas  

    

[...] Não existe meio mais seguro para fugir do mundo 
 do que a arte, e não há forma mais segura  

de se unir a ele do que a arte [...] 
Johann Goethe23 

  

 O Currículo do Município para o componente curricular de Arte foi fundamentado na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2018, assim como, os 

princípios didáticos e metodológicos prescritos pelo Currículo Paulista, homologado em 

agosto de 2019. Estes documentos serviram como referência para a elaboração das 

habilidades e objetos de conhecimento que constam neste currículo, de modo que possa fazer 

sentido tanto para os(as) professores(as) em seu trabalho diário com os estudantes, quanto 

os(as) coordenadores(as) escolares no desenvolvimento da formação continuada e do 

acompanhamento em sala de aula, além é claro, de sustentar as escolhas das políticas públicas 

relacionadas ao avanço da educação municipal e o pleno desenvolvimento dos educandos.  

 Além disso, no que se refere a elaboração do currículo oficial do componente, há de 

se destacar o trabalho dos(as) professores(as) especialistas de Arte que tanto contribuíram 

para a produção deste documento, fazendo com que o mesmo se tornasse um material que 

evidencia a prática da sala de aula, bem como, as especificidades típicas da nossa rede. A 

produção do currículo buscou considerar as práticas comuns em sala de aula e agregar novos 

desafios aos(as) professores(as) a fim de que esses busquem constantemente o 

aprimoramento profissional.  

 Em se tratando da Arte na vida das pessoas é necessário fazermos aqui uma pequena 

exemplificação de sua importância enquanto conhecimento que necessita de um trabalho 

                                                      
23 Frase atribuída a Goethe (1749-1832) escritor alemão, autor de "Fausto", poema trágico, obra prima da 

literatura alemã. Foi filósofo e cientista. Fez parte, junto com Schiller, Wieland e Herder, do "Classicismo de 
Weimar"(1786-1805), período do apogeu literário na Alemanha. 
 
 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 226 

 

sistemático e intencional junto aos estudantes, já que a arte na vida engloba múltiplos 

conhecimentos demandados das mais diversas áreas do conhecimento humano. Neste 

sentido, ao apreciarmos um espetáculo teatral, uma apresentação de dança contemporânea 

ou mesmo um concerto musical, o espectador-apreciador é envolvido para um mundo 

altamente narrativo. Certamente, cada uma destas expressões artísticas tratam-se de 

diferentes linguagens da Arte, no entanto, cada uma delas dialoga entre si e entre outras 

linguagens e áreas do conhecimento humano.  

Fato é, que em um espetáculo teatral estão envolvidos muitas linguagens além das 

artes cênicas, como, da arte visual, por meio do figurino dos atores, dos múltiplos cenários, 

dos elementos que compõem a cenografia. Há presente a linguagem verbal, tanto na 

modalidade oral, quanto escrita. Já a temática e o lugar, retratados no espetáculo, dialogam 

com diversas áreas do conhecimento, sejam eles relacionados a História, a Geografia, a 

política, a estrutura social, a Filosofia, além de muitos outros conhecimentos envolvidos, 

assim como o que acontece em uma apresentação de dança ou um concerto musical, ou seja, 

são mobilizados variados conhecimentos nos sujeitos espectadores durante e após 

apreciarem obras artísticas. 

Diante deste, é possível afirmar que, se a Arte é tão importante para as pessoas, para 

seu desenvolvimento social, intelectual, artístico e uma potente ferramenta de fruição, ela 

precisa ser considerada na escola como um componente curricular necessário para o 

desenvolvimento integral dos estudantes, incluindo apreciação de obras de arte, reflexão 

sobre as mesmas e produção artística nos espaços escolares.  

No entanto, há que se olhar para a história do ensino de Arte nas escolas brasileiras, 

uma vez que, por muito tempo os conteúdos de ensino do componente se organizavam nos 

estudos relacionados ao desenho geométrico, às artes plásticas e a música, mais 

recentemente fora adicionado a linguagem teatral e a dança como linguagens a serem 

ensinadas pelos(as) professores(as). Nesse contexto, o que sempre se observou nos trabalhos 

desenvolvidos em sala de aula foi a mecanização do ensino e aprendizagem de arte, bem 

como,  a presença maciça de trabalhos meramente manuais. Cabe destacar que, somente em 
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1971, com a promulgação da Lei 5692, que o ensino de arte passa a ser obrigatório, pois a lei 

prescreveu a inclusão do componente curricular de Educação Artística nos currículos dos 

estabelecimentos de lº e 2º graus, além disso, regulamentou a formação mínima do(a) 

professor(a) que ministraria o componente para o exercício do magistério. No ano de 1996 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n° 9394/96, a 

Arte passou a figurar como componente curricular obrigatório de toda a Educação Básica, 

sendo esta, constituída pelas linguagens das Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

configurando assim, a organização de seu ensino e de sua aprendizagem nestas quatro 

importantes linguagens até os dias atuais.  

Desta forma, o Currículo do Município para o ensino de Arte nas escolas do Ensino 

Fundamental, está organizado nas referidas quatro linguagens: Artes Visuais,  Dança, Música 

e Teatro. Essas linguagens - como vimos nos exemplos anteriores, articulam saberes 

referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, 

construir, exteriorizar e refletir sobre diferentes formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, 

o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no 

processo de aprendizagem em Arte. A BNCC (2018) prescreve que o ensino da Arte:  

[...] contribui, ainda, para a interação crítica dos alunos com a complexidade 

do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo 

intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da 

cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas.  

E sugere que o conhecimento e a produção artística não podem ser encarados, em seu 

processo de ensino e aprendizagem, como uma mera aquisição de técnicas e códigos e 

defende que sua aprendizagem “precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como 

prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores de suas próprias 

produções artísticas, assim como apreciar, de maneira sistemática as produções artísticas 

produzidas nas diferentes linguagens.” (BNCC , ARTE, 2018) 
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O Currículo do Município - assim como a BNCC - propõe que a abordagem das 

linguagens articule seis dimensões do conhecimento, que não se tratam de eixos temáticos 

ou de categorias de ensino, mas sim, da especificidade da construção do conhecimento em 

Arte na escola. São essas dimensões: 

Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e 

constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere 

materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em 

processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa 

dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico, 

processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, 

negociações e inquietações. 

Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas 

compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de 

relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e 

manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula 

ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, 

históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais. 

Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao 

tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. 

Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de 

conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade 

(emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da 

experiência. 

Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações 

subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual 

quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos 

constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas 

materialidades. 
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Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se 

sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão 

implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções 

artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. 

Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as 

fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a atitude 

de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja 

como criador, seja como leitor. 

FONTE: Base Nacional Comum Curricular, 2018, p. 194-195 

 

De maneira geral as Artes Visuais se configuram em processos e produtos artísticos e 

culturais, produzidos pelos seres humanos e que consideram diferentes tempos históricos, 

contextos sociais, as posições sociais  dos artistas ou grupos que os produzem, as  múltiplas 

ideologias, posições políticas, narrativas pessoais, de grupo e coletivas, o lugar de fala, a 

regionalidade, e possuem a expressão visual como elemento de comunicação. Tais 

manifestações se apresentam de diferentes formas, entre elas podemos destacar a cerâmica, 

o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, o design, os artesanatos, a fotografia, o vídeo, a 

produção cinematográfica, a arquitetura, entre outras, principalmente aquelas relacionadas 

ao mundo digital, que requerem múltiplas linguagens.   Essas manifestações resultam de 

explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de 

apropriações da cultura cotidiana. 

As Artes Visuais possibilitam aos estudantes explorar múltiplas culturas visuais, 

dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e 

expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística 

e de produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas. 

No que se refere a Dança esta se constitui como prática artística pelo pensamento, 

consciência e sentimento do corpo, que segundo a BNCC essas ações se constituem “mediante 

a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicadas no movimento 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 230 

 

dançado. Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que 

ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre corporeidade e produção 

estética.”  

Cabe ressaltar que nas aulas de Arte destinadas a Dança, os alunos precisam apreciar 

diferentes expressões de danças, bem como vivenciá-las, por meio de ações centradas no 

desenvolvimento de diferentes expressões da dança, sejam essas locais, de sua própria 

comunidade, como também de outros lugares e culturas, principalmente aquelas que 

constituem a nossa matriz étnico-cultural: os indígenas, os afro-brasileiros, os europeus, bem 

como, de outras culturas que fazem parte da formação sociocultural brasileira e do município 

de Indaiatuba. 

As aulas destinadas a Dança podem ser compartilhadas, em sua concepção, 

planejamento e execução junto às turmas, de maneira colaborativa com o professor de 

Educação Física, visto pois, trata-se de um conhecimento a ser desenvolvido por ambos 

componentes curriculares, por um lado a Arte com a preocupação do desenvolvimento 

artístico dos alunos e do outro a Educação Física responsável pela inserção do aluno em uma 

cultura do movimento.  

A BNCC trata a Música como “a expressão artística que se materializa por meio dos 

sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito, tanto da sensibilidade subjetiva, 

quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no 

domínio de cada cultura.” No entanto, merece destaque neste documento, que a criança, 

desde muito pequena, ou mesmo até antes do seu nascimento, vive em um mundo altamente 

marcado por múltiplas sonoridades, fato é que, portanto são constituídos por diferentes 

repertórios musicais, vivenciados em casa, nas igrejas que frequentam, nos programas de 

televisão que comumente assistem, no entanto cabe à escola valorizar os repertórios pessoais 

e aprofundá-los de maneira gradativa.   

Essa ampliação, conforme marcada pela BNCC, acontece por meio da “produção dos 

conhecimentos musicais que passam pela percepção, experimentação, reprodução, 

manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes 
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da cultura musical dos alunos.” Neste sentido, cabe às aulas de Arte na escola proporcionar 

vivências relacionadas a escuta, a apreciação, a produção relacionadas a linguagem da música, 

de modo que atendam a diversidade cultural brasileira e no que se refere a própria 

diversidade existente no município e “desenvolver saberes musicais fundamentais para sua 

inserção e participação crítica e ativa na sociedade.” 

O Teatro é marcado por uma experiência artística multissensorial de encontro com o 

outro em uma situação de performance, conforme a BNCC, sendo este espectador ou mesmo 

o produtor dessa linguagem artística, enquanto espectadores podemos apreciar a 

performance do outro, ou mesmo, de um grupo, nessa experiência estão relacionadas a 

linguagem verbal, por meio da oralização do texto escrito, os movimentos milimetricamente 

calculados pelos atores, a expressão corporal, os olhares, a forma como projetam suas vozes 

durante cenas variadas, o figurino, o cenário, as entradas e as saídas de personagens-atores, 

a locução, as luzes, a sonoplastia, a própria improvisação,  ou seja, nesta perspectiva o 

espectador entra num momento de comunhão com essas múltiplas linguagens envolvidas em 

um espetáculo teatral. Neste sentido, cabe à escola proporcionar momentos nos quais os 

alunos possam apreciar momentos como estes, bem como, reproduzir e produzir situações 

semelhantes nos espaços da escola.    

O desenvolvimento da linguagem teatral na escola proporciona um conhecimento de 

natureza interdisciplinar que abarca conhecimentos e diferentes componentes curriculares e 

áreas do conhecimento, que precisam ser levadas em consideração no desenvolvimento de 

ações que visam a vivência dos alunos em situações de apreciação e de produção teatral.  Por 

fim, considerando o preconizado pela BNCC, “o fazer teatral possibilita a intensa troca de 

experiências entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência 

corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.”. 

Considerando as dimensões do ensino da Arte, bem como, o trabalho organizado nas 

quatro linguagens, descritas neste documento, e em articulação com as competências gerais 

da Educação Básica, preconizadas pela BNCC e as competências específicas da área de 

Linguagens, o componente curricular de Arte deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 

algumas competências específicas, para serem desenvolvidas durante todo o Ensino 
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Fundamental, há que se considerar as complexidades dessas competências, uma vez que, o 

ensino ofertado em nosso município compreende até o 5º ano, dessa etapa da Educação 

Básica, portanto, devemos levar em consideração a faixa etária dos nossos alunos e respeitar 

o seu nível de desenvolvimento, no entanto, elas precisam ser garantidas no processo de 

ensino e de aprendizagem de todos os alunos matriculados na rede municipal de Indaiatuba, 

são estas: 

Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 

culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, 

para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível 

a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 

inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de 

produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente 

aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira 

– sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações 

em Arte. 

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 

artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de 

forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na 

sociedade. 
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7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 

culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 

artísticas. 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo 

nas artes. 

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e 

imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

 

Por fim, cabe aos professores de Arte proporcionar a seus alunos as experiências e as 

aprendizagens aqui dimensionadas, considerando os seus saberes e as suas necessidades de 

aprendizagem, além é claro, do respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, por meio 

da demonstração de respeito a cada um e reconhecendo-os como sujeitos do processo de 

ensino e de aprendizagem.  

Os Quadros Curriculares 

A organização dos Quadros Curriculares do Currículo do Município, que corresponde 

ao componente curricular de Arte, contemplam as linguagens artísticas, as habilidades a 

serem desenvolvidas pelos alunos, os objetos de conhecimento, bem como, algumas 

propostas de atividades, que podem se configurar em situações de aprendizagem. Além disso, 

esse rol de sugestões sempre poderá ser revisto, adequado, reorganizado em consideração 

das especificidades da região,  aliado ao conhecimento profissional dos professores e dos 

coordenadores escolares. 

 

ARTE - HABILIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO PRIMEIRO AO QUINTO 
ANO 

ARTES VISUAIS 

EF.1a5-ARTE-AVH1- Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 
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EF.1a5-ARTE-AVH2- Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 
(pontos, linha, forma, cor, espaço, movimento,etc.) 

EF.1a5-ARTE-AVH3- Reconhecer e analisar  a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 
nacionais.  

EF.1a5-ARTE-AVH4- Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

EF.1a5-ARTE-AVH5- Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo 
e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

EF.1a5-ARTE-AVH6- Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos 
plurais. 

EF.1a5-ARTE-AVH7- Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais 
(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

 

DANÇA 

EF.1a5-ARTE-DH8- Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança 
presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório corporal.  

EF.1a5-ARTE-DH9- Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo 
corporal na construção do movimento dançado. 

EF.1a5-ARTE-DH10- Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos, etc.) e ritmos de movimentos (lento, 
moderado e rápido) na construção do movimento dançado.  

EF.1a5-ARTE-DH11- Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual 
coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos 
dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança.  

EF.1a5-ARTE-DH12- Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários 
e repertórios próprios. 
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MÚSICA 

EF.1a5-ARTE-MH13- Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.  

EF.1a5-ARTE-MH14- Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo, etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

EF.1a5-ARTE-MH15- Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 
corpo ( palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 
reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos 
musicais variados. 

EF.1a5 -ARTE-MH16- Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical 
convencional. 

EF.1a5-ARTE-MH17- Experimentar improvisações, composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 
convencionais ou não convencionais, de modo individual. Coletivo e colaborativo. 

 

TEATRO 

EF.1a5-ARTE-TH18- Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 
presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando  a percepção. O imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

EF.1a5-ARTE-TH19- Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 
personagens e narrativas, etc.). 

EF.1a5-ARTE-TH20- Experimentar o trabalho colaborativo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em teatro,  explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano, até elementos de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

EF.1a5-ARTE-TH21- Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos 
e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida de forma intencional 
e reflexiva. 
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EF.1a5-ARTE-TH22- Experimentar  possibilidades criativas de movimento e de voz na 
criação de um personagem teatral discutindo estereótipos. 

 

ARTES INTEGRADAS 

EF.1a5-ARTE-AIH23- Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas. 

EF.1a5-ARTE-AIH24- Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções históricas de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

EF.1a5-ARTE-AIH25- Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF.1a5-ARTE-AIH26- Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, etc.) 
nos processos de criação artística. 

 

Legenda: 
 
EF- Ensino Fundamental 
1a5- 1º ao 5º ano 
ARTE- Disciplina de Arte 
AV- Artes Visuais  
D- Dança 
M- Música 
T- Teatro 
AI- Artes Integradas 
H- Habilidade 
Nº- Posição da habilidade em numeração sequencial. 
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Arte 
1º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de 
Atividades/Situações de Aprendizagens 
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1º ano - Primeiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

Artes visuais  

 

Contextos e 

práticas: 

 

Uso de materiais 

tradicionais e 

não 

convencionais 

● Atividade inicial de apresentação, uso e 

organização do caderno de desenho: 

O(a) professor(a) apresenta o caderno com suas 

características diferenciadas do caderno de classe e 

faz combinações de organização. Exemplo: título 

das atividades, numeração de páginas e/ou 

atividades, datas, etc. 

EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos 

das artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, 

movimento,etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

Artes visuais 

 

Elementos da 

linguagem: 

  

Pontos, linhas e 

formas 

 

Cores primárias 

● Atividade inicial sobre cores primárias 

Em uma conversa, estudantes e professor(a) vão 

identificar objetos do cotidiano com as cores 

primárias, em seguida experimentar formas de 

utilização das cores primárias através da colagem 

com papéis coloridos. 

 

● Linhas e formas 

Apresentação e conversa coletiva sobre obras de 

artistas diversos para apreciação: Claudio Tozzi, 

Piet Mondrian, Joan Miró, Wassily Kandinsky. Sob 

orientação do(a) professor(a), os estudantes 

produzirão desenhos com lápis de cor formando 

linhas e formas coloridas, preenchendo os espaços 

que surgirem. 

 

● Exposição e apreciação dos trabalhos realizados 

Oportunizar momentos durante as aulas para 

mostras e reflexões. 

EF.1a5ARTE-DH9- 

Estabelecer relações entre 

as partes do corpo e destas 

com o todo corporal na 

Dança  

 

Elementos da 

linguagem: 

● Atividades iniciais de Kinesfera 

Com o objetivo de identificar e apresentar aos 

estudantes o que é o espaço individual, a Kinesfera, 

é possível deitar um estudante no chão com os 
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construção do movimento 

dançado. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR09 

 

 

Kinesfera 

braços e pernas abertos fazendo um círculo em 

volta, delimitando o espaço ocupado pelo corpo. 

Em seguida, definir um espaço para cada um dos 

estudantes, podendo usar um dos materiais: 

bambolê, fita, desenho, corda, entre outros, e 

solicitar que dancem sem sair deste local. Como 

estímulo para o movimento, recomenda-se o uso 

de músicas infantis que proponham ações e/ou 

brincadeiras corporais, assim como: “Ciranda dos 

Bichos” - Palavra Cantada; “Vira, Vira, Virouuu” -

Grupo Triii.  

EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e analisando 

os usos e as funções da 

música em diversos 

contextos de circulação, 

em especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Música  

 

Contextos e 

práticas: 

 

Percepção 

auditiva 

● Atividades de escuta e apreciação dos sons 

cotidianos 

Inicialmente o(a) professor(a) poderá conduzir os 

estudantes em um passeio por toda escola 

prestando atenção aos sons e ruídos que fazem 

parte do cotidiano escolar. Em seguida, promover 

uma roda de conversa sobre os sons escutados 

durante o passeio, analisando suas diferenças e 

suas semelhanças. 

O(a) professor(a) pode também, orientar aos 

estudantes que pesquisem em casa os sons do 

cotidiano e através de uma roda de conversa, 

compartilhem entre si os sons que reconheceram. 

 

EF.1 a 5 -ARTE-TH21-  

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de 

partida, de forma 

intencional e reflexiva.  

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Teatro  

 

Processo de 

Criação: 

 

Integração com o 

grupo 

 

Construção de 

regras, para o 

desenvolvimento 

das aulas 

 

● Brincadeira do espelho 

Em dupla, um em frente ao outro, escolher o 

“espelho” e o “reflexo”.  Os estudantes que estão 

no papel de “reflexo” deverão repetir o gesto 

realizado pelo “espelho”. Depois o(a) professor(a) 

deve pedir para que troquem os papéis. Como 

estímulo pode-se utilizar músicas e objetos.  

 

● Atividades de exploração de mímica 

Os estudantes serão convidados a produzirem  

mímicas de movimentos lentos, podendo usar 

elementos da natureza como referência (vento, 

chuva, raio, sol, animais). Os movimentos e mímicas 

podem ser conduzidos e comandados pelo(a) 

professor(a). 
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Consciência 

corporal e 

espacial 

  

 

1º ano - Segundo bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

Artes visuais  

 

Contextos e 

práticas: 

 

Símbolos e 

Imaginário 

● Atividades de apreciação e vivências sobre 

simbologia 

Com o tema Circo, é possível apreciar a obra 

“Palhaço Voando com dois passarinhos Vermelho 

e Azul”, de Gustavo Rosa, percebendo e 

identificando os símbolos circenses. Observar 

também, as formas geométricas e cores da obra. 

 

● Atividades de apreciação coletiva de obras de 

arte de diferentes artistas 

EF.1a5-ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação 

em artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

Artes visuais  

 

Processos de 

criação: 

 

Recortes e 

colagens 

● Releitura de obras de arte com a utilização de 

texturas diferentes 

 

EF.1a5-ARTE-DH9- 

Estabelecer relações entre 

as partes do corpo e destas 

com o todo corporal na 

construção do movimento 

dançado. 

Dança 

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Partes do corpo 

 

● Atividades de retomada das situações de dança já 

exploradas pelos alunos anteriormente 

 

● Movimento parcial e movimento total do corpo 

Com estímulos musicais diversos, propor que os 

estudantes façam movimentos utilizando partes 

isoladas do corpo (ombro, cabeça, quadril, etc.). Em 
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Habilidade BNCC - 

EF15AR09 

Movimento total 

e movimento 

parcial do corpo 

seguida, alternar com movimentos utilizando o 

corpo todo (todas as partes ao mesmo tempo). 

EF.1a5–ARTE-MH15- 

Explorar fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em 

objetos cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos constitutivos da 

música e as características 

de instrumentos musicais 

variados. 

Habilidade BNCC - 
EF15AR15 

Música  

 

Materialidades: 

 

Sons com 

instrumentos da 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

● Atividades de exploração e utilização de 

Instrumentos musicais 

Com a bandinha rítmica, o(a) professor(a) deve 

apresentar cada instrumento e tocá-lo, 

reconhecendo cada timbre. Em grupos, os 

estudantes podem desenvolver sons com 

instrumentos de percussão, observando os timbres 

e as possibilidades para tocá-los. Durante esse 

momento é importante que o(a) professor(a) se 

atente a cada estudante, suas dificuldades e seus 

potenciais. Para encerrar, o(a) professor(a) pode 

apresentar figuras dos instrumentos com seus 

respectivos nomes, para os estudantes pintarem, a 

fim de memorização. 

EF.1a5-ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de 

partida, de forma 

intencional e reflexiva.  

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Teatro  

 

Processo de 

criação: 

 

Interação 

espacial (estudo 

dos limites 

espaciais) 

 

Consciência 

corporal 

● Atividade de “Dança das cadeiras” 

Fazer um círculo com cadeiras deixando uma a 

menos em relação a quantidade de estudantes da 

turma. Colocar uma música e ao pausá-la todos 

devem tentar sentar. O estudante que sobrar em pé 

está fora da brincadeira naquela rodada. 

Sucessivamente tira-se uma cadeira por vez, até 

que sobre apenas dois estudantes, sendo o 

vencedor aquele que sentar primeiro quando a 

música parar. 

 

● Atividades de improvisação com lenço 

Entregar um pedaço de tecido para cada estudante. 

Pedir para que testem e sintam as possibilidades 

que o lenço pode proporcionar (tamanho, textura, 

movimento…). Para mobilizar os estudantes,  

propiciar diversos estímulos como: músicas e 

paisagens sonoras.  Pedir para que dancem 

imaginando o lenço como objetos, animais, 

personagens e etc.. 

 

●  Jogo Imitando o líder: Cardume de peixes 
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Com toda a turma, forme um “bolinho” de gente, 

todos bem perto uns dos outros. O(a) professor(a) 

vai escolher um estudante para ser o(a) líder, que 

deve ficar um pouco à frente do cardume, mas sem 

se separar dos outros peixes. O(a) líder vai 

determinar a velocidade e a direção em que todo o 

cardume vai seguir, se o líder for para a direita, 

todos devem ir para a direita também, e assim por 

diante. Depois de algum tempo, o líder vai passar a 

liderança para outro peixe. A brincadeira é sair 

nadando pelo oceano seguindo o líder. 

 

1º ano - Terceiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais  

 

Processos de 

criação 

● Produção 

Dobradura, desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, etc.. dos personagens folclóricos  

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

Artes visuais  

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

● Elementos do folclore brasileiro 

Atividades em que sejam apreciados e trabalhados 

contos tradicionais, mitos e lendas africanas e 

indígenas. 

 

EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

Artes visuais  

 

● Exploração de diferentes materiais 
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formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, etc.), 

fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

Materialidades Atividades em que seja proposto a utilização de 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e 

não convencionais. 

EF.1a5-ARTE-DH9- 

Estabelecer relações entre 

as partes do corpo e destas 

com o todo corporal na 

construção do movimento 

dançado. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR09 

Dança 

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Contração / 

expansão 

● Atividades de exploração da música “Sai Preguiça” 

do grupo Palavra Cantada 

Os estudantes dançam movimentando-se no 

espaço. Quando a música estiver lenta, farão 

movimentos expansivos, lentos e grandes. Quando 

a música se tornar rápida farão movimentos, 

curtos, rápidos e contraídos. 

EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e analisando 

os usos e as funções da 

música em diversos 

contextos de circulação, 

em especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Música 

 

Contextos e 

práticas: 

 

Músicas 

folclóricas 

 

 

 

 

 

 

● Músicas folclóricas 

Apresentação de diferentes músicas folclóricas 

para apreciação e momento de canto. 

● Canto e jogos musicais  

Trabalho em sala de aula envolvendo canto e jogos 

musicais com as canções: “Seu Lobo” - Chapeuzinho 

Vermelho;  brincadeira de roda: “Escravos de Jó”; 

brincadeira com copos ou outros objetos para a 

ação.  

EF.1a5-ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

Teatro  

 

Processo de 

Criação: 

 

● Atividade em que os estudantes caminham pelo 

espaço 

Pedir que os estudantes se espalhem pelo espaço e 

observem onde cada participante está. Ao som de 

uma palma os estudantes devem fazer uma pose e 
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lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de 

partida de forma 

intencional e reflexiva. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Consciência 

espacial, 

interação com 

objetos e com o 

outro 

observar as poses que os colegas fizeram. Ao som 

de duas palmas eles devem voltar a caminhar. O(a) 

professor(a) precisa  intercalar os dois sons, 

buscando que os estudantes estabeleçam ao final 

uma imagem coletiva, a qual utilizará todo o espaço 

disponível com as poses de todos eles.  

 

 

1º ano - Quarto bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

Artes visuais  

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

 

 

● Atividades em que sejam abordadas as 

brincadeiras Infantis 

Brincadeira de roda; corda; elástico; pega-pega em 

suas variações, etc.  

● Sugestão de artistas brasileiros, que trabalharam 

com o tema das brincadeiras infantis. 

Milton Da Costa. 

Candido Portinari. 

Ivan Cruz, entre outros. 

● Atividades em que sejam exploradas a cultura 

africana e afro-brasileira 

● Leitura e análise de Contos africano 

EF.1a5–ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), 

fazendo uso sustentável de 

Artes visuais 

 

Materialidades 

● Produção com desenhos, recorte e colagem 
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materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

EF.1a5-ARTE-DH10- 

Experimentar diferentes 

formas de orientação no 

espaço (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos, 

etc.) e ritmos de 

movimentos (lento, 

moderado e rápido) na 

construção do movimento 

dançado. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR10 

Dança  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Orientação no 

espaço: 

direita/esquerda, 

em 

cima/embaixo, 

frente/trás. 

 

● Atividades em que sejam exploradas sequências 

de ações  

O(a) professor(a) deve realizar sequências de 

movimento batendo palmas ou estalando os dedos 

em diferentes direções do espaço, os estudantes 

deverão seguir o(a) professor(a). Exemplo: Palma à 

frente, palma à esquerda, palma embaixo, palma à 

direita, palma embaixo, palma atrás... 

● Criação de sequência coreográfica  

Ao observar o desenvolvimento dos estudantes na 

atividade anterior, o(a) professor(a) pode-se 

sugerir que os estudantes criem uma sequência 

coreográfica, explorando as possibilidades do 

espaço e de ações. 

EF.1a5-ARTE-MH15- 

Explorar fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em 

objetos cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos constitutivos da 

música e as características 

de instrumentos musicais 

variados. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR15 

Música  

 

Materialidades: 

 

Criação de 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

● Produção de instrumentos musicais Chocalho com 

potinhos reutilizáveis colocando dentro arroz, 

pedra, milho, feijão, entre outros. 

● Momentos em que os estudantes possam 

desenvolver percussão com o chocalho produzido 

● Atividades em que seja explorado o próprio corpo 

para a produção de diferentes sons e percussão  

EF.1a5-ARTE-TH19- 

Descobrir teatralidades na 

vida cotidiana, 

identificando elementos 

Teatro  

 

Elementos de 

linguagem: 

● Brincar de imitar animais  

Trabalhar características e sons com expressões 

faciais e corporais. 
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teatrais (variadas 

entonações de voz, 

diferentes fisicalidades, 

diversidade de 

personagens e narrativas, 

etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR19 

 

Expressão oral e 

corporal 
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Arte 
2º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de 
Atividades/Situações de Aprendizagens 
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2º ano - Primeiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos 

das artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, 

movimento,etc.) 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

Artes visuais 

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Linhas 

 

Cores primárias e 

secundárias 

● Identificação e exploração das linhas 

● Trabalho com as cores primárias e secundárias  

deverão traçar com a régua, retas horizontais, 

verticais e inclinadas paralelas entre si, usando 

como base a beirada da folha do caderno. (Use a 

largura da régua para traçar as paralelas). 

Atentando-se para iniciar a atividade pelas 

horizontais, em seguida as verticais e finalizar com 

as inclinadas. Em seguida, os estudantes deverão 

pintar as listras que se formaram com cores azuis as 

verticais, vermelhas as horizontais, e amarelo as 

inclinadas. 

 

● Atividades de apreciação e leitura de obras de 

artistas que abordam formas como tema. 

Exemplo: quadrados do artista Josef Albers, cubos 

do artista Claudio Tozzi, etc. considerando a 

abordagem triangular de Ana Mae Barbosa (Leitura 

de obra, fazer artístico e contextualização). 

EF.1a5-ARTE-DH10- 

Experimentar diferentes 

formas de orientação no 

espaço (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos, 

etc.) e ritmos de 

movimentos (lento, 

moderado e rápido) na 

construção do movimento 

dançado. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR10 

Dança  

 

Elementos de 

linguagem: 

 

Níveis e  

deslocamentos 

● Atividades em que sejam explorados os 

diferentes movimentos 

Apresentar os níveis possíveis para movimentos e 

poses no espaço (baixo, médio, alto). 

● Pega-pega no nível baixo 

São válidos apenas os movimentos no nível baixo 

(o mais próximo do chão), tanto do pegador 

quanto dos outros. 

 

● Morto vivo com música 

Para explorar o espaço e também os níveis baixo 

e alto, o(a) professor(a) e os estudantes farão a 

brincadeira morto vivo com elementos 

diferentes. Ao som da música todos devem 
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dançar e se deslocar pelo espaço. Quando a 

música for pausada, o(a) professor(a) dá o 

comando de morto(baixo) ou vivo(alto). Quando 

a música recomeçar continuam dançando, no 

caso do “morto” devem dançar e se deslocar no 

nível baixo, já no caso de “vivo” devem dançar e 

se deslocar no nível alto. 

EF.1a5-ARTE-MH15-  

Explorar fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em 

objetos cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos constitutivos da 

música e as características 

de instrumentos musicais 

variados.  

Habilidade BNCC - 

EF15AR15 

Música  

 

Materialidade: 

 

Produção de 

sequências 

sonoras 

 

● Atividades em que sejam explorados diferentes 

sons produzidos pela boca e pelo corpo  

Explorar possibilidades de produção sonora com a 

boca, cada pessoa faz um som e as demais do grupo 

a imitam. Exemplo: Onomatopeia.  

Com toda a turma o(a) professor(a) representará os 

sons produzidos pelos estudantes na lousa. Cada 

som será descrito por uma figura. Após uma 

quantidade significativa de sons o(a) professor(a) 

organizará uma “frase sonora” com as figuras de 

cada som e toda turma reproduzirá a sequência 

com regência do professor, mudando a velocidade 

entre os sons.  

EF.1a5-ARTE-TH19- 

Descobrir teatralidades na 

vida cotidiana, 

identificando elementos 

teatrais (variadas 

entonações de voz, 

diferentes fisicalidades, 

diversidade de personagens 

e narrativas, etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR19 

 

 

 

 

Teatro  

 

Elementos de 

linguagem: 

 

Jogos de 

raciocínio 

 

Jogo de 

expressão 

corporal e 

atenção 

 

 

● Brincadeira: “Minha tia foi à feira” 

Os estudantes são colocados em fila e o(a) 

professor(a) começa o jogo dizendo a seguinte 

frase: - Minha tia foi à feira e comprou uma... 

(Maçã –exemplo) – o estudante ao lado repete a 

frase com a fruta já escolhida, ou outro exemplo 

combinado, e também diz a sua, assim 

sucessivamente. O objetivo é conseguir 

memorizar todas as palavras na sequência em que 

foram ditas. Quem errar sai da brincadeira até 

sobrar um único participante. 

 

● Jogos de Imaginação  

Nesse jogo, o(a) professor(a) irá separar a turma 

em duplas e pedir que eles brinquem de ping-

pong com raquetes imaginárias e produzindo o 

som da bolinha com sons. Depois, eles seguem 

jogando peteca em duplas ou em grupos de 4 

pessoas, na sequência passam a jogar vôlei, com 

EF.1 a 5 -ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

Teatro 
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objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor e 

encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida de 

forma intencional e 

reflexiva. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Processos de 

criação: 

 

Jogo de 

criatividade 

 

a sala dividida em dois grupos, o professor fica 

como árbitro. Pode-se mudar o jogo para 

basquete ou futebol, lembrando que o som das 

bolas utilizadas para o jogo também deve ser 

alterado. 

 

● Música com movimentos corporais 

 “Tchutchuê” Tchutchuê”, de domínio público (Os 

estudantes devem seguir as sugestões da música). 

 

2º ano - Segundo bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos 

das artes visuais (pontos, 

linha, forma, cor, espaço, 

movimento,etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

 

 

Artes visuais  

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

● Atividade de apreciação e contextualização sobre 

a obra “Quarto em Arles”, Van Gogh 

O(a) professor(a) apresenta diversas releituras da 

obra “Quarto em Arles”, chamando a atenção dos 

estudantes para a linha que divide o chão da 

parede, a mistura de cores, a janela e os quadros. 

Depois da observação, os estudantes farão o quarto 

como se fosse de Van Gogh, mas do seu modo de 

desenhar e organizarão uma exposição dos 

desenhos. A proposta é que haja trocas entre os 

estudantes sobre a experiência vivenciada e as 

interpretações, além de uma auto avaliação. EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais 

 

Processo de 

criação 

EF.1a5-ARTE-DH10- 

Experimentar diferentes 

formas de orientação no 

Dança  

 

● Jogo de estátua com apoios 

Ao som de música, os estudantes dançam com a 

proposta de movimentarem as partes do corpo e 
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espaço (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos, 

etc.) e ritmos de 

movimentos (lento, 

moderado e rápido) na 

construção do movimento 

dançado. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR10 

Elementos de 

linguagem: 

 

Níveis, apoios 

 

também utilizá-las como apoio para os 

movimentos. Exemplo: Mãos, pés e joelhos para se 

apoiarem no chão na realização do movimento. 

Antes de pausar a música, o(a) professor(a) irá 

propor um número de apoios para estátua que os 

estudantes irão criar, por exemplo, 4 apoios: 2 

mãos e 2 pés; 3 apoios: 2 mãos e 1 pé ou 2 pés e 1 

mão. 

Em um segundo momento os estudantes podem se 

deslocar no espaço, usando os apoios 

experimentados anteriormente. 

EF.1a5-ARTE-MH14- 

Perceber e explorar os 

elementos constitutivos e 

as propriedades sonoras da 

música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo, 

etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e 

práticas diversas de 

composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR14 

Música  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Propriedades 

relacionadas à 

produção do som 

 

Notas musicais 

● Atividades em que sejam exploradas as 

propriedades sonoras 

Roda de conversa para exploração das 

propriedades sonoras, como, altura (grave e 

agudo), intensidade (forte e fraco) e timbre 

(identidade do som), duração (longo e curto), por 

meio da exploração de sons do cotidiano, 

explorando cada característica. Exemplos: vozes 

(criança, adulto, mulher, homem), sons de objetos, 

sons do corpo (palmas, estalos, batidas de pé, 

boca), etc.. 

 

● Atividades de exploração de canto 

Apreciar a música “Minha Canção” de Chico 

Buarque, chamando a atenção para as notas 

musicais. Cantar com os estudantes observando 

principalmente as diferentes alturas. 

EF.1a5-ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de 

partida de forma 

intencional e reflexiva. 

Teatro  

 

Processos de 

Criação: 

 

Jogo de 

expressão 

corporal e 

atenção 

 

● Brincadeira: “Que bicho sou eu!” 

A brincadeira inicia quando um estudante 

escolhido pelo(a) professor(a) deve imitar um 

bicho e fazendo ações. Os demais estudantes 

devem identificar o bicho e o que ele está 

fazendo. 

 

● Música Tumbalacatumba 

No momento em que escutam a música, os 

estudantes devem seguir as sugestões e 

instruções. 
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Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

A relação com o 

outro e a relação 

com o espaço 

EF.1a5-ARTE-TH20- 

Experimentar o trabalho 

colaborativo e autoral em 

improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro,  

explorando desde a 

teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano, até 

elementos de diferentes 

matrizes estéticas e 

culturais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR20 

Teatro 

 

Processos de 

Criação: 

 

● Jogo de Imaginação “Era uma vez…”: 

O(a) professor(a) começa a história que deve ser 

continuada pelos estudantes. Cada um deve 

contribuir com algum fato. Ao final, os estudantes 

podem ser divididos em grupos, para 

representarem a história criada. 

 

 

2º ano - Terceiro bimestre 

 Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 
Identificar e apreciar 
formas distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o 
repertório imagético. 
Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

Artes visuais  
 

Contextos e 
práticas: 

 
Estilos artísticos 

● Apresentação da artista brasileira Anita Malfatti 
A partir de uma roda de conversa, estudar sobre a 
vida e a obra da artista, bem como a apreciação 
de algumas obras produzidas.  

 
● Apreciação de obras 

Apresentação e estudo de obras com influência 
dos estilos: expressionismo, futurismo e cubismo. 
 

● Releitura da obra 
Sugestão: “O Farol” com a utilização de massa de 
modelar. 
 

● Leitura e discussão coletiva 
Contos, mitos e lendas indígenas, africanas e 
portuguesas. 
 

● Produção artística  

EF.1a5-ARTE-AVH6- 
Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, 
para alcançar sentidos 
plurais. 

Artes visuais 
 

Processos de 
criação 
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Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Uso de recorte e colagem. 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 
Reconhecer e analisar  a 
influência de distintas 
matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas 
das culturas locais, 
regionais e nacionais. 
Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

Artes visuais 
 

Matrizes 
estéticas e 
culturais: 

 
Folclore 

EF.1a5-ARTE-DH10- 
Experimentar diferentes 
formas de orientação no 
espaço (deslocamentos, 
planos, direções, caminhos, 
etc.) e ritmos de 
movimentos (lento, 
moderado e rápido) na 
construção do movimento 
dançado. 
Habilidade BNCC - 

EF15AR10 

Dança  
 

Elementos da 
linguagem: 

 
Velocidade de 

movimento 

● A partir de uma música lenta 

O(a) professor(a) propõe que as crianças realizem 

movimentos lentos determinando o nível do 

espaço em que irão realizá-los: nível baixo, nível 

médio e nível alto, alternando-os. Em seguida, 

o(a) professor(a) propõe o mesmo exercício 

alternando os ritmos musicais (lento, moderado e 

rápido) e consequentemente a velocidade dos 

movimentos. 

EF.1a5–ARTE-MH13- 
Identificar e apreciar 
criticamente diversas 
formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando 
os usos e as funções da 
música em diversos 
contextos de circulação, 
em especial, aqueles da 
vida cotidiana. 
 
Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Música  
 

Contextos e 
práticas: 

 
Músicas 

folclóricas 
 

Músicas 
aborígenes 

● Apreciação e estudo 
Apresentação e estudo de músicas folclóricas das 
culturas aborígenes. 
 

● Jogos musicais  
Momentos em que os estudantes cantem e 
desenvolvam jogos musicais folclóricos. 

EF.1a5-ARTE-TH22- 
Experimentar  
possibilidades criativas de 
movimento e de voz na 
criação de um personagem 

Teatro  
 

Processos de 
criação: 

 

● Brincadeira: Terra-Mar 
O(a) professor(a) fará no chão um longo risco com 

giz. De um lado ele escreverá Terra e do outro Mar. 

Para iniciar a brincadeira, todas as crianças poderão 
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teatral discutindo 
estereótipos. 
 
Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

Jogo de 
criatividade 

 
Jogo de 

expressão 
corporal e voz 

 
Consciência 

Espacial 

ficar do lado da Terra. Quando o(a) professor(a) diz 

a palavra “Mar” todos os estudantes deverão pular 

para o lado do mar produzindo um som e uma ação. 

Já quando o(a) professor(a) disser a palavra “Terra”, 

os estudantes deverão produzir  um som e ação 

para “saltar” para terra. A criança que pular para o 

lado errado irá sair temporariamente da 

brincadeira. A última criança que permanecer sem 

errar vence a brincadeira. 

 

● Jogo de Expressão corporal e vocal Dentro de uma 

roda de estudantes, um(a) jogador(a) entra e 

começa a cantar a canção “Os números de 

Mariana” e a cada número cantado ele(ela) faz um 

gesto. O segundo jogador deverá na sua vez repetir 

o gesto e acrescentar mais um. O terceiro repete os 

dois e acrescenta outro e assim sucessivamente. A 

canção é a seguinte: “Mariana conta um/ Um conta 

a Mariana/É um, é Ana, /Viva a Mariana, Viva a 

Mariana. 

EF.1a5-ARTE-AIH24- 
Caracterizar e 
experimentar brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções históricas de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 
 
Habilidade BNCC - 

EF15AR24 

Teatro 
 

Matrizes 
estéticas 
culturais: 

 
 

 

2º ano - Quarto bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 
Identificar e apreciar 
formas distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o 
repertório imagético. 
 
Habilidade BNCC - 
EF15AR01 

Artes visuais  

 

Contextos e 

práticas 

 

 

 

● Atividades em que sejam exploradas as cores 

quentes e cores frias 

Artista: Milton da Costa 

Mostra de Obras: “Figura”, ”Figura Sentada”, 

“Figura com Chapéu”, “Menina com Borboletas”, 

“Menina e Bicicleta”. 

 

● Releitura de duas obras 

Releitura de duas obras: uma com cores quentes 

e outra com cores frias. 

 

● Formas Geométricas EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

Artes visuais 
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elementos constitutivos das 

artes visuais (pontos, linha, 

forma, cor, espaço, 

movimento, etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

Sugestão do estudo da Artista e das obras: Tarsila 

do Amaral, “O Mamoeiro”, “La Gare”, “Calmaria 

II”. Depois de estudar as obras, os estudantes 

produzirão um desenho usando figuras 

geométricas, assim como nas obras estudadas.  

 

●  Africanidades 

Estudo de matrizes e estéticas culturais africanas, 

sugestões:  

- Livros: “Kiriku”, “Meninas Negras”, “As Mais 

Belas Fábulas Africana - As histórias infantis 

preferidas de Nelson Mandela”, etc.; 

 

● Produção com diferentes materiais 

Depois de estudar sobre as matrizes e estéticas 

culturais africanas, propor produções artísticas 

com pinturas, recortes e colagens. 

EF.1a5–ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação em 

artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

Artes visuais 

 

Processos de 

criação 

 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

Artes visuais 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 

EF.1a5–ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, etc.), 

fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

Artes visuais 

 

Materialidades 
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convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

EF.1a5-ARTE-DH10- 

Experimentar diferentes 

formas de orientação no 

espaço (deslocamentos, 

planos, direções, caminhos, 

etc.) e ritmos de 

movimentos (lento, 

moderado e rápido) na 

construção do movimento 

dançado. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR10 

Dança  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Pausa e 

movimento 

● Atividades em que sejam exploradas as 

orientações  no espaço e os ritmos de movimento, 

por meio de brincadeiras e jogos 

“Jogo da estátua” enfatizando a pausa do 

movimento junto à música. 

EF.1a5-ARTE-MH16- 

Explorar diferentes formas 

de registro musical não 

convencional 

(representação gráfica de 

sons, partituras criativas 

etc.), bem como 

procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a 

notação musical 

convencional. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR16 

Música  

 

Notação e 

registro musical: 

 

Partitura criativa 

● Partitura criativa  

Estudo e exploração do som de diversas músicas 

infantis ou músicas de fáceis batidas. Em uma 

segunda etapa, peça aos estudantes para 

produzirem o desenho da partitura. Solicite que 

cada parte da música seja representada com um 

desenho em um espaço retangular. Para finalizar, 

faça uma roda de conversa com os estudantes para 

que eles compartilhem quais critérios usaram para 

essa representação.   

 

● Lendo a partitura criativa 

Depois da atividade anterior realizada, peça aos 

estudantes que façam a leitura da partitura criada, 

reproduzindo com batidas no corpo e canto, a 

música registrada nas partituras criativas. 

EF.1a5-ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos 

Teatro  

 

Elementos de 

linguagem: 

 

Exploração do 

gesto e da voz 

● Atividades de aquecimento Vocal e corporal 

Pedir para que as crianças imitem o gestual e os 

sons de animais. Busque explorar animais que 

possuem sonoridades que vão do grave ao agudo, 

que exploram 4 e 2 apoios, planos alto e baixo. Para 

concluir, utilizar a música Bicharada, de Chico 

Buarque, e solicitar que os estudantes imitem e 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 257 

 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de 

partida de forma 

intencional e reflexiva. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

 

 

Musicalidade 

 

Jogo de 

criatividade 

 

sigam os animais mencionados na música. O(a) 

professor(a) pode dividi-los em grupos de animais. 

 

● Atividades de improvisação 

Cada estudante deve escolher um animal, que ele 

acha que parece com ele. Primeiro ele irá imitar o 

animal, aos poucos esse animal deve ir tomando a 

forma humana. Converse com os estudantes sobre 

a qualidade de sons e movimentos que o animal 

escolhido propõe. O som do animal é grave, ele tem 

movimentos pesados, rápidos? 

EF.1a5-ARTE-AIH24- 
Caracterizar e 
experimentar brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções históricas de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 
Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Teatro 

 

Matrizes 

estéticas e 

culturais 
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Arte 
3º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de 
Atividades/Situações de Aprendizagens 
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3º ano - Primeiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação em 

artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

 

 

 

Artes visuais  

 

Processo de 

Criação: 

 

Cores 

● Círculo cromático 

Os estudantes deverão colorir todo o círculo 

cromático utilizando uma caixa de lápis de cor (12 

cores). Será necessário combinar cores já que na 

caixa de lápis não contém todas as cores 

necessárias para colorir o círculo. Primeiro as 

primárias, depois as secundárias e por fim, as 

terciárias. O círculo poderá ser entregue impresso 

pelo(a) professor(a). 

 

● Monocromia em obras de arte 

O(a) professor(a) apresenta alguns auto retratos de 

autoria de Van Gogh e obras da fase Azul de Pablo 

Picasso, ressaltando as características que definem 

o conceito de monocromia. Depois, o(a) 

professor(a) pode escolher entre: pedir aos 

estudantes que façam uma releitura de uma das 

obras estudadas; ou que realizem uma produção 

usando a técnica da monocromia.   

 

● Policromia em obras de arte 

O(a) professor(a) apresenta obras com cores 

quentes, por exemplo: “Chuva e Velocidade”, 

William Turner, e também obras com cores frias, 

exemplo: "Boulevard des Capucines”, Claude 

Monet, ressaltando as características que definem 

a policromia. Depois, o(a) professor(a) pode 

escolher entre: pedir aos estudantes que façam 

uma releitura de uma das obras estudadas; ou que 

realizem uma produção usando a técnica da 

policromia.   

 

● Socialização: Faça uma exposição dos trabalhos. 

EF.1a5-ARTE-DH11- Criar e 

improvisar movimentos 

Dança  

 

● Momentos para criação individual 
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dançados de modo 

individual coletivo e 

colaborativo, considerando 

os aspectos estruturais, 

dinâmicos e expressivos 

dos elementos 

constitutivos do 

movimento, com base nos 

códigos de dança. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR11 

Processo de 

Criação: 

 

Criação 

Individual 

 

Utilizando diferentes partes do corpo, simular no 

espaço a escrita do próprio nome ou do nome de 

objetos. O mesmo também pode ser feito tendo 

como referência outras superfícies.  

 

● Ações brincantes  

Promover atividades que estimulem a criação 

individual de sequências de movimentos, utilizando 

as seguintes ações: correr, andar, pular, esconder, 

girar, rolar, entre outras, assim como, a exploração 

de diferentes partes do corpo: cabeça, quadril, 

braços, etc. 

 

● Atividades em que sejam exploradas as qualidades 

do movimento 

Rápido/ lento/ forte/ fraco, etc.. 

EF.1a5-ARTE-MH15- 

Explorar fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em 

objetos cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos constitutivos da 

música e as características 

de instrumentos musicais 

variados.  

Habilidade BNCC - 

EF15AR15 

 

 

Música  

 

Materialidades: 

 

Sons de objetos 

 

Materiais 

recicláveis 

 

● Atividades de escuta e de produção de sons com 

objetos 

O(a) professor(a) deve organizar diferentes 

objetos, tais como: material escolar, brinquedos, 

utensílios domésticos, etc. Frente à sala ele(a) 

desenvolverá ritmos diferentes com os objetos, 

apenas para estímulo e observação. Depois irá 

dialogar sobre os diferentes sons que cada objeto 

produz e cada som produzido em diferentes 

superfícies. 

 

Sugestão: Estudo sobre o grupo “Stomp“ e suas 

criações utilizando objetos cotidianos para 

produção de sons. 

 

● A partir dos sons apresentados e estudados 

Desenvolver percussão com objetos diversos – 

nenhum instrumento musical. Organizar a turma 

em grupos de no máximo 4 alunos(as). Para realizar 

a atividade recomenda-se o uso de espaço aberto, 

mantendo um grupo distante do outro.  

EF.1a5-ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

Teatro  

 

● Atividades de Aquecimento corporal e em grupo 

Todos em círculo. Define-se quem deve começar. 

Ao som da palma do professor, o participante que 
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objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos 

ou outros pontos de 

partida de forma 

intencional e reflexiva. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Processo de 

criação: 

 

Aquecimento 

corporal em grupo 

 

Jogo de mímica  

 

 

comanda olha nos olhos de um colega que está na 

roda e por meio desta comunicação 

(simultaneamente) trocam de lugar. Este segundo 

participante, que recebeu o comando, escolhe um 

terceiro para continuar a proposta, seguindo 

sucessivamente até que o(a) professor(a) proponha 

aumentar gradativamente, o ritmo dos olhares. 

O(a) professor(a) pode ainda incluir nesse trabalho 

em grupo, no formato de roda, diferentes sons, 

direções da ação e do movimento em conjunto, 

oportunizando a  fluência do exercício em grupo.  

 

● Mímica: 

Apresentação do grupo Tricicle, vídeo “Tenis” 

(Slastic). Em seguida, fazer uma roda de conversa 

sobre o que mais gostaram nesse grupo. Após esse 

momento o(a) professor(a) organizará a turma em 

dois grupos. Um grupo será responsável pela 

mímica e o outro vai compor a plateia. Os grupos 

escolhem o tema a ser desenvolvido, e através de 

mímicas tentam fazer o grupo oposto (plateia) 

acertar mais rapidamente qual o tema 

desenvolvido, por meio das expressões corporais.  

EF.1a5-ARTE-TH22- 

Experimentar  

possibilidades criativas de 

movimento e de voz na 

criação de um personagem 

teatral discutindo 

estereótipos. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

Teatro 

 

Processo de 

criação 

 

 

3º ano - Segundo bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos 

das artes visuais (pontos, 

linha, forma, cor, espaço, 

movimento,etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

Artes visuais  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Espaço e 

movimento 

 

 

● Estudo coletivo sobre a vida e a obra do  artista 

brasileiro Heitor dos Prazeres 

O(a) professor(a) deve contextualizar a cultura 

local e regional da época do artista, descrevendo 

a sociedade, aspectos culturais, detalhes da 

comunidade, detalhar o contexto 

“morro/samba”. Em seguida, observar e apreciar 

as obras “Lavando Roupa”  e “Samba no morro”, 

finalizar com uma releitura das obras com 

recortes de tecido ou papéis coloridos. 
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EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), 

fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

Artes visuais 

 

Materialidades 

 

  

EF.1a5-ARTE-DH11- Criar e 

improvisar movimentos 

dançados de modo 

individual coletivo e 

colaborativo, considerando 

os aspectos estruturais, 

dinâmicos e expressivos 

dos elementos 

constitutivos do 

movimento, com base nos 

códigos de dança. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR11 

Dança  

 

Processo de 

Criação: 

 

Criação coletiva 

● Atividades de Criação Coletiva 

Produção de cena - Estabelecendo um lugar onde 

será construída a cena, o(a) professor(a) chama o 

primeiro estudante para iniciar uma ação 

contínua. Enquanto isso, as outras crianças 

observam e imaginam como elas poderiam, a 

partir deste primeiro estudante e primeira ação, 

compor uma cena coletiva de movimento. Em 

seguida, o(a) professor(a) indica um a um dos 

outros estudantes para entrarem em cena com 

seus respectivos movimentos até que se forme 

uma cena com todos. Lembre-os sobre as 

possibilidades de uso do espaço (níveis, direções, 

deslocamentos) para que a composição se 

diversifique.    

EF.1a5-ARTE-MH14- 

Perceber, reconhecer e 

explorar os elementos 

constitutivos e as 

propriedades sonoras da 

música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo, 

etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e 

práticas diversas de 

Música  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Propriedades do 

som relacionadas 

aos gêneros 

 

● Atividades relacionadas às propriedades sonoras 

Explorar as propriedades sonoras (altura, 

intensidade, timbres, duração) através das 

músicas de diversos gêneros – principalmente 

músicas infantis. 

Experimentar as mesmas propriedades sonoras 

(altura, intensidade, timbres, duração) através do 

canto – músicas infantis.  
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composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR14 

Canto 

 

EF.1a5-ARTE-TH19- 

Descobrir teatralidades na 

vida cotidiana, 

identificando elementos 

teatrais (variadas 

entonações de voz, 

diferentes fisicalidades, 

diversidade de 

personagens e narrativas, 

etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR19 

Teatro  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Jogo de mímica 

 

Importância dos 

gestos 

 

 

● Atividades que versem a respeito do 

aquecimento corporal em grupo 

Todos em círculo. Devem fazer o desenho de uma 

cruz e um círculo no ar (utilizando diferentes 

partes do corpo). Aos poucos os estudantes 

devem tentar fazer o desenho de outros objetos 

no ar, sempre utilizando diferentes partes do 

corpo.  

 

● Jogo de improvisação: “Palco” 

Os estudantes serão divididos em grupos; um fica 

isolado do grupo e deve tentar chamar atenção 

dos demais. O grupo por sua vez deve sempre 

achar estranho e desenvolver uma cena com base 

na “relação de estranhamento” com quem está 

no centro da cena. O(a) professor(a) pode 

orientar os estudantes, indicando temas como: 

preconceito, bullying. Para essa atividade pode 

ser usado tanto palavras quanto gestos. 

EF.1a5-ARTE-TH20- 

Experimentar o trabalho 

colaborativo e autoral em 

improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro,  

explorando desde a 

teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano, até 

elementos de diferentes 

matrizes estéticas e 

culturais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR20 

Teatro 

 

Processo de 

criação: 

 

Aquecimento 

corporal e em 

grupo 
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3º ano - Terceiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

Artes visuais  

 

Contextos e práticas: 

 

Obras nacionais 

 

 

● Apresentação e análise coletiva da vida e da 

obra do artista brasileiro Cândido Portinari 

 

● Análise coletiva de vídeos sobre o artista 

Cândido Portinari, sugestão: Vídeo “Traçando 

arte” - Portinari 

 

● Contextualização sobre as pinturas com 

brincadeiras infantis 

 

● Produção artística com base nas brincadeiras 

de criança 

 

● Leitura e discussão coletiva de Contos de mitos 

e lendas Indígenas e Africanas 

 

● Produção de peteca. 

EF.1a5-ARTE- AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

 

 

Artes visuais 

 

Matrizes estéticas e 

culturais: 

 

Folclore 
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EF.1a5-ARTE-AVH4- 
Experimentar diferentes 
formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 
 
Habilidade BNCC - 
EF15AR04 

Artes visuais 

 

Materialidades : 

 

Relevo e baixo 

relevo 

EF.1a5-ARTE-DH11- Criar e 

improvisar movimentos 

dançados de modo 

individual coletivo e 

colaborativo, considerando 

os aspectos estruturais, 

dinâmicos e expressivos 

dos elementos 

constitutivos do 

movimento, com base nos 

códigos de dança. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR11 

Dança 

  

Processo de 

Criação: 

 

Criação com objeto 

● Análise coletiva e apreciação de objetos e 

obras 

A partir de um objeto determinado pelo(a) 

professor(a) indicar diferentes ações e modos 

de manipulação criativa do objeto com o 

propósito de exploração do mesmo pela 

criança.  

 

● Seguindo esta proposta, em outro momento: 

Deixar que a criança explore livremente o 

mesmo objeto determinado anteriormente 

para ampliar o repertório criativo da criança e 

suas possibilidades de movimento. 

EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e analisando 

os usos e as funções da 

música em diversos 

contextos de circulação, 

em especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Música  

 

Contextos e 

práticas: 

 

Músicas 

folclóricas 

 

 

● Atividades de exploração de músicas 

folclóricas para desenvolvimento do repertório 

cultural dos alunos e alunas 

 

● Atividades que envolvam o Canto e toque com 

de instrumentos que compõem a bandinha 

rítmica 
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EF.1a5-ARTE-TH21- 

Exercitar a imitação e o faz 

de conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor e 

encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida, 

de forma intencional e 

reflexiva. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Teatro  

 

Processo de criação: 

 

Aquecimento 

corporal e em grupo 

 

Jogo de mímica 

 

Importância do 

gesto 

 

Abstração 

 

● Aquecimento corporal e em grupo 

Todos em círculo, devem fingir que têm um 

pincel em seu quadril e tentar escrever seu 

nome utilizando o quadril (números, 

desenhos) 

 

● Jogo de improvisação 

“Massa de modelar”: em duplas, um será a 

“massa”, o segundo deve modelar 

possibilidades mudando as posições das mãos 

e pés do(a) colega da dupla. Ao finalizar as 

possibilidades, o estudante que foi modelado 

deve tentar fazer pequenas ações. Após a 

experimentação, todos devem trocar as 

funções. Ao final, as duplas devem tentar criar 

uma pequena cena com os corpos criados.   

 EF.1a5-ARTE-TH18- 

Reconhecer e apreciar 

formas distintas de 

manifestações do teatro 

presentes em diferentes 

contextos, aprendendo a 

ver e a ouvir histórias 

dramatizadas e cultivando  

a percepção. O imaginário, 

a capacidade de simbolizar 

e o repertório ficcional. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR18 

Teatro 

 

Contextos e práticas 

 

 

3º ano - Quarto bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

Artes visuais  

 

Contextos e práticas: 

● Apresentação e composição da obra “O 

Pescador”, Tarsila do Amaral 
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visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

 

 

Obras nacionais 

 

 

 

 

Depois de apreciar e conversar com a turma 

sobre a obra “O Pescador”, com a imagem 

impressa em tamanho pequeno, dar 

continuidade na obra interferindo pelas laterais, 

partes superior e inferior. 

 

● Africanidades 

Estudo sobre obras de arte e artistas africanos, 

além de outros elementos da cultura Africana, 

identificando de qual região do continente 

africano é a referência artística.    

 

● Contos e mitologias da cultura africana 

 

● Estudo de elementos da cultura Afro-brasileira 

 

● Criação a partir dos estudos realizados 

EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, 

pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo 

uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

Artes visuais 

 

Matrizes estéticas e 

culturais 

 

EF.1 a 5 -ARTE-DH12- 

Discutir, com respeito e 

sem preconceito, as 

experiências pessoais e 

coletivas em dança 

vivenciadas na escola, 

Dança 

 

Processos de criação 

● Momentos de identificação e discussão a 

respeito das experiências individuais 

anteriores com a dança 

Propor a criação de sequências coreográficas, 

tendo como estímulo outra linguagem artística 

(Quadros, vídeos, imagens, músicas, etc.). 
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como fonte para a 

construção de 

vocabulários e repertórios 

próprios. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR12 

EF.1a5-ARTE-MH14- 

Perceber, reconhecer e 

explorar os elementos 

constitutivos e as 

propriedades sonoras da 

música (altura, 

intensidade, timbre, 

melodia, ritmo, etc.), por 

meio de jogos, 

brincadeiras, canções e 

práticas diversas de 

composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR14 

Música  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Mímica musical 

 

 

 

 

 

 

 

● Atividades em que os estudantes possam 

identificar em diversos gêneros musicais 

diferentes elementos da música, dando 

evidência em altura, intensidade e ritmo 

 

● Análise coletiva de vídeos de músicos tocando 

instrumentos  

Depois da apreciação musical e de uma roda de 

conversa sobre os vídeos assistidos, propor uma 

prática em música trabalhando elementos da 

linguagem, como, altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo, usando instrumentos musicais 

ou objetos sonoros.   

 

● Atividades de representação e regências 

Com o som de uma música composta por 

diferentes instrumentos musicais (por exemplo: 

de uma orquestra), os estudantes serão 

separados em pequenos grupos para 

representarem cada grupo um instrumento 

musical. Um estudante, ou mesmo o(a) 

professor(a) será o maestro, ele(a) representará 

com o corpo como se estivessem regendo a 

orquestra e os estudantes como se estivessem 

tocando o instrumento correspondente ao seu 

grupo. (mímica ou imitação). 

EF.1a5-ARTE-TH21-

Exercitar a imitação e o 

faz de conta, 

ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-

se no lugar do outro, ao 

compor e encenar 

acontecimentos cênicos, 

Teatro  

 

Elementos de 

linguagem: 

 

Jogos de criatividade 

 

● Atividades de aquecimento vocal e corporal 

“Apenas um apenas dois”: De 10 em 10 

estudantes é possível fazer esse exercício. O(s) 

grupo(s) que estiver(em) aguardando a vez 

deve(m) ficar observando. Do grupo que estiver 

jogando, os estudantes ficarão em pé, imóveis e 

espalhados pelo espaço. Apenas um poderá 

caminhar entre os demais, quando esse parar, 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 269 

 

por meio de músicas, 

imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de 

forma intencional e 

reflexiva. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR21 

Jogos de expressão 

corporal e voz 

 

Exploração do gesto e 

da voz, por meio da 

música 

 

 

 

 

outro imediatamente começa a caminhar, mas 

apenas um deve estar em movimento. É preciso 

que o grupo esteja atento aos movimentos de 

cada um. Depois de um tempo de exercício, 

continua-se, mas agora com dois participantes 

em movimento.  

 

● Atividades de Improvisação 

Variação do mesmo tema. É possível fazer esse 

exercício a partir de uma fala ou de uma cena 

improvisada com dois ou três estudantes. O 

objetivo é fazer a mesma fala ou cena com 

emoções diferentes. Inicialmente a fala ou a 

cena deve ser dita ou feita de modo natural, 

depois o(a) professor(a) propõe a mesma fala 

ou cena feita com tristeza, por exemplo, ou com 

alegria, no ônibus lotado, caindo de um 

penhasco, saltando de paraquedas, num 

naufrágio, e o que mais a imaginação criar. Aos 

poucos os colegas também podem trazer 

opiniões e intervir na cena. 

EF.1a5-ARTE-AIH24- 

Caracterizar e 

experimentar brinquedos, 

brincadeiras, jogos, 

danças, canções históricas 

de diferentes matrizes 

estéticas e culturais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR24 

 

Teatro 

 

Processo de criação 

EF.1a5-ARTE-AIH25- 

Conhecer e valorizar o 

patrimônio cultural, 

material e imaterial, de 

culturas diversas, em 

especial a brasileira, 

incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a 

construção de vocabulário 

e repertório relativos às 

diferentes linguagens 

artísticas. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR25 

Teatro 

 

Patrimônio cultural 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 270 

 

 

 

 

Arte 
4º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de 
Atividades/Situações de Aprendizagens 
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4º ano - Primeiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), 

fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

 

Artes visuais  

 

Materialidades: 

 

 

● Atividades de desenho dirigido 

Apresentar vídeos e obras com autorretratos na 

história da arte, em diferentes períodos 

históricos. Após os vídeos e obras apreciados, 

comentar e debater em uma roda de conversa. 

Observar e ressaltar as marcações de 

proporções do rosto, os detalhes, inclusive as 

características físicas individuais de cada um. 

Encerrar a atividade com um desenho dirigido 

de um retrato. 

 

● Atividades de produção de Autorretrato 

O(a) professor(a) pode fotografar os estudantes 

individualmente, em seguida imprimir as 

imagens na escola e possibilitar que cada um 

faça a sua representação, utilizando apenas o 

lápis grafite. 

 

● Produção de uma exposição na escola. 

EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua criação 

e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais 

 

Processo de criação 

EF.1a5-ARTE-AIH25- 

Conhecer e valorizar o 

patrimônio cultural, 

material e imaterial, de 

culturas diversas, em 

especial a brasileira, 

incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a 

construção de vocabulário 

e repertório relativos às 

Dança  

 

Contextos e práticas: 

 

Danças e festejos 

carnavalescos do 

Brasil 

 

Matrizes básicas da 

dança (movimentos 

e passos 

característicos) 

● Atividades que abordem a manifestação 

cultural brasileira: Carnaval 

Estudo de manifestações artísticas da cultura 

popular brasileira carnavalescas das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, tais como Frevo, 

Maracatu, festejos de Olinda e Salvador.  

 

Momentos de: contextualização histórica sobre 

as diferentes formas de manifestação cultural; 

apreciação e estudo dos ritmos musicais; estudo 

dos passos característicos. O(a) professor(a) 

poderá utilizar diferentes brincadeiras que 
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diferentes linguagens 

artísticas. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR25 

fazem parte da coletânea já realizada ao longo 

dos bimestres anteriores, bem como estimular 

atividades de criação em grupo – quantidade de 

integrantes a critério do(a) professor(a) – de 

uma sequência de movimentos estudados, 

enriquecendo-a com o repertório pessoal dos 

estudantes. 

EF.1a5-ARTE-MH14- 

Perceber, reconhecer e 

explorar os elementos 

constitutivos e as 

propriedades sonoras da 

música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo, 

etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e 

práticas diversas de 

composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR14 

Música 

 

Elementos da 

linguagem 

 

 

● Atividades que envolvam a exploração de 

Paisagem sonora 

 

● Momentos de reconhecimento coletivo da 

diversidade sonora (diferentes ambientes) 

Reproduzir coletivamente esses sons com o 

corpo, objetos e/ou bandinha rítmica. 

EF.1a5-ARTE-MH16- 

Explorar diferentes formas 

de registro musical não 

convencional 

(representação gráfica de 

sons, partituras criativas 

etc.), bem como 

procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a 

notação musical 

convencional. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR16 

Música 

 

Notação e registro 

musical 

 

EF.1a5-ARTE-TH20- 

Experimentar o trabalho 

colaborativo e autoral em 

Teatro  

 

Processo de criação: 

● Aquecimento corporal e em  grupo 

 

● Roda da Conversa – Improvisação  de diálogo 
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improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro,  

explorando desde a 

teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano, até 

elementos de diferentes 

matrizes estéticas e 

culturais. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR20 

 

 

 

Aquecimento 

corporal em grupo 

 

Criação de uma cena 

curta 

 

Criação contínua 

com registros (diário 

de bordo) 

Duas rodas, uma dentro da outra, mais ou 

menos ou exatamente com o mesmo número de 

pessoas em cada. Com música, um círculo roda 

para a direita e o outro para a esquerda, 

dançando conforme a música. Quando a música 

parar, os estudantes formarão duplas se 

posicionando um de frente para o outro (uma 

pessoa da roda de dentro e outra da roda de 

fora). As duplas criarão um diálogo. Quando a 

música voltar a tocar, os círculos voltarão a 

rodar, o de dentro no sentido contrário do 

círculo de fora. Quando a música parar, novas 

duplas serão  formadas e as mesmas criarão um 

novo diálogo, a música volta e o círculo volta a 

rodar com a música e assim por diante, cinco 

paradas é um bom número. Em um segundo 

momento, o(a) professor(a) pode escolher junto 

com os estudantes temas ou situações para 

nortearem a criação do diálogo.     

 

● Produção de uma cena  

Em grupo, os estudantes devem escolher um 

tema do cotidiano (sugestões: com palavras ou 

objetos para auxiliar a criação) e elaborar uma 

cena com: começo, meio e fim, através da 

improvisação. Ao terminar, um estudante deve 

elaborar o roteiro da cena com ajuda dos 

demais colegas. No final do processo, todos 

devem ensaiar com a ajuda do 

estudante/dramaturgo e apresentar. 

 

● Avaliação coletiva dos estudantes sobre a cena 

produzida pela turma 

O grupo deve anotar as dicas dos colegas e 

registrar suas impressões sobre a aula realizada, 

em seus diários, podendo ser através de escrita 

ou desenho. Sugestões de questionamentos 

para a avaliação coletiva: Você teve dificuldade 

em realizar as atividades? O que te ajudou a 

desenvolver as cenas? O que mais chamou a sua 

atenção durante a aula? 

 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 274 

 

4º ano - Segundo bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos das 

artes visuais (pontos, linha, 

forma, cor, espaço, 

movimento,etc.). 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

Artes visuais  

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Tridimensionalidade 

 

 

● Atividades que explorem as formas 

tridimensionais 

Atividades de análise e compreensão sobre 

largura e altura, percebendo suas relações em 

qualquer objeto, ou de um objeto em relação 

a outro. 

 

Produção de desenho de um cubo em folha 

quadriculada ou no caderno de artes 

sombreando as faces. 
EF.1a5-ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação em 

artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

EF.1a5-ARTE-DH8- 

Experimentar e apreciar 

formas distintas de 

manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório corporal. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR08 

Dança  

 

Contextos e práticas: 

 

Matrizes básicas da 

dança (movimentos e 

passos característicos) 

 

Ritmo musical 

 

Contexto histórico das 

manifestações 

culturais populares 

brasileiras 

● Atividades a respeito de matrizes da dança 

Roda de conversa sobre duas manifestações 

culturais populares brasileiras, desenvolvendo 

entre os conteúdos matrizes básicas da dança 

(movimentos e passos característicos), ritmo 

musical, contexto histórico e cultural, 

observando as semelhanças e as diferenças 

existentes.  
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EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e analisando 

os usos e as funções da 

música em diversos 

contextos de circulação, em 

especial, aqueles da vida 

cotidiana. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Música 

 

Contextos e práticas: 

 

Gêneros musicais 

 

Instrumentos musicais 

● Atividades relacionadas a gêneros musicais 

Estudar diferentes gêneros musicais, apreciar 

e conhecer brevemente seu contexto 

histórico. No momento da escuta musical, 

reconhecer cada instrumento (imagens ou 

vídeos desses instrumentos). Em produção 

coletiva (pode-se utilizar cartolina), desenhar 

os gêneros musicais aprendidos (cada grupo 

um determinado gênero - sorteio), 

instrumentos e seus respectivos músicos - 

deixar evidente o instrumento musical 

(orquestra sinfônica/banda de rock) e a 

vestimenta (social/informal). 

EF.1a5-ARTE-TH20- 

Experimentar o trabalho 

colaborativo e autoral em 

improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro,  

explorando desde a 

teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano, até 

elementos de diferentes 

matrizes estéticas e 

culturais. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR20 

Teatro 

 

Processo de criação: 

 

Aquecimento corporal 

em grupo 

 

Criação de uma cena 

curta 

 

Elementos da cena 

 

Criação contínua com 

registros (diário de 

bordo). 

● Atividades de aquecimento corporal e  em 

grupo 

Cada um irá escolher um lenço trazido pelo(a) 

professor(a) ou pelos estudantes (priorizar 

tecidos de texturas diferentes). Colocar 

músicas com diferentes ritmos e pedir para 

que os estudantes dancem e realizem 

diferentes gestos com os tecidos. 

 

● Jogos de improvisação 

Dividir os estudantes em dois grupos (plateia e 

atores/atrizes). No jogo há uma imitação de 

um controle remoto, quem estiver com ele 

terá total controle sobre os participantes que 

estiverem fazendo a cena. Imitando como se 

estivesse com um controle remoto o 

estudante irá dar os comandos: no pause eles 

congelam, sendo obrigados a mudar a história 

de acordo com o que um voluntário da plateia 

pedir. O(a) professor(a) pode pedir sugestão 

para a plateia, definir ou deixar que os atores 

decidam: o Onde (lugar), O quê (situação 

inicial) e Quem (personagens) da cena. 
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4º ano - Terceiro bimestre 

 Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

Artes visuais  

 

Contextos e práticas: 

Estilo artístico 

 

● Atividades sobre o movimento denominado 

Cubismo 

 

● Conversa coletiva sobre artistas: Pablo 

Picasso, Fernand Léger, George Braque 

 

● Produção com recortes de revistas 

 

● Contos de mitos e lendas indígenas e 

africanas 

 

● Produção do Bumba meu boi 

EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

Artes visuais 

 

Matrizes estéticas e 

culturais: 

 

Folclore: Festas do 

boi 
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EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), 

fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 
 

Habilidade BNCC - 
EF15AR04 

Artes visuais 

 

 

Materialidades 

EF.1a5-ARTE-DH8- 

Experimentar e apreciar 

formas distintas de 

manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório corporal. 
 

Habilidade BNCC - 
EF15AR08 

Dança  

 

Contextos e práticas: 

 

Apreciação de artistas 

e espetáculos 

 

Identificação de 

elementos do 

movimento 

 

Repertório corporal 

● Apresentação de vídeos da Companhia 

Balangandança 

Proposta de reflexão da dança 

contemporânea para crianças na educação e 

na infância. Roda de conversa e análise do 

vídeo, ressaltando opiniões pessoais e 

identificações das crianças referente a 

brincadeiras e movimentos corporais (lento / 

rápido, torções, expansão / contração, etc.). 

Criação de pequena sequência coreográfica, a 

partir de movimentos baseados em 

brincadeiras infantis.  

EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e 

analisando os usos e as 

funções da música em 

diversos contextos de 

circulação, em especial, 

aqueles da vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 
EF15AR13 

Música  

 

Contextos e práticas: 

 

Músicas folclóricas 

● Atividades em que sejam exploradas 

músicas folclóricas de diversos países, a fim 

de ampliar o repertório cultural e artístico 

dos estudantes 

 

● Jogos folclóricos com base nas músicas de 

diversos países 
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EF.1a5-ARTE-TH20- 

Experimentar o trabalho 

colaborativo e autoral em 

improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro,  

explorando desde a 

teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano, até 

elementos de diferentes 

matrizes estéticas e 

culturais. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR20 

 

Teatro  

 

Processo de criação 

 

Aquecimento 

corporal em grupo 

 

Criação de uma cena 

curta 

 

Trabalhar o “quem” 

da cena 

 

Criação contínua com 

registros (diário de 

bordo) 

● Atividades de Aquecimento corporal e  em 

grupo  

Os estudantes formam uma fila indiana, os 

braços apoiados no ombro do colega. O 

primeiro é a cabeça do dragão e o último o 

rabo do dragão, o jogo consiste em que a 

cabeça pegue o rabo, e isso feito, a cabeça 

ocupa o lugar do rabo até que todos iniciem o 

jogo uma vez. 

 

● Jogo de improvisação  

O(a) professor(a) solicita para que a plateia 

escreva em um pedaço de papel uma fala 

simples, jogando-as depois dentro de uma 

sacola. O(a) professor(a) convida 2 

estudantes/ atores para realizar o 

improviso. Antes de iniciar o improviso o(a) 

professor(a) pode pedir sugestão para a 

plateia, sugerir ou deixar que os 

estudantes/atores decidam: Onde, O quê e 

Quem. Antes de iniciar a cena, um dos 

atores sorteia três falas e as guarda para abrir 

no jogo. Ao sinal do(a) professor(a): "Fala 

oculta" o ator/atriz deve pegar um papel do 

bolso e incorporar a fala na cena. Os 

atores devem construir o enredo da cena de 

modo que a fala do diálogo se encaixe na 

história sem emendas. De fato, deve ser difícil 

para o público adivinhar qual era a fala oculta 

de diálogo. O outro ator/atriz, mesmo não 

sabendo o conteúdo da fala oculta do 

parceiro(a), deve atuar em conjunto com o(a) 

colega a fim de criar a história na direção para 

a qual o primeiro estiver conduzindo. 
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4º ano - Quarto bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH2- 

Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos 

das artes visuais (pontos, 

linha, forma, cor, espaço, 

movimento,etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

 

 

 

Artes visuais 

 

Elementos da 

linguagem: 

 

Perspectiva 

 

 

 

● Atividades em que sejam tematizados os 

elementos da perspectiva 

Ponto de fuga, linha do horizonte, ponto de 

vista, linhas de fuga. 

 

Mostra de imagens. 

 

Produção dirigida. 

 

● Atividades em que sejam analisadas e 

apreciadas obras de diferentes escultores, 

sugestão: 

Vítor Brecheret. 

Lygia Clark. 

 

● Produção com massa de modelar,  papel ou 

objetos reutilizáveis 

 

● Trabalho de apreciação e de criação de obras 

relacionadas às Africanidades 

Estudo de artistas africanos(as) e afro-

brasileiros(as), suas obras e elementos 

culturais dos países do continente africano. É 

importante identificar de qual país estamos 

nos referindo culturalmente , de onde são os 

artistas e as obras.     

 

● Produções de pinturas de animais e grafismos 

para exposição  com o tema: Cultura 

Africana/Afro-brasileira 

 

EF.1a5-ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação 

em artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

Artes visuais 

 

Matrizes estéticas e 

culturais 
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artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, 

pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo 

uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

Artes visuais 

 

Materialidades: 

 

Escultura 

 

 

EF.1a5-ARTE-DH8- 

Experimentar e apreciar 

formas distintas de 

manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar 

e o repertório corporal. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR08 

Dança  

 

Contextos e práticas: 

 

Apreciação de artistas e 

espetáculos 

 

Identificação de 

elementos do 

movimento 

 

Repertório corporal 

● Apresentação de vídeos de grupos de dança 

popular brasileira 

Sugestão: Jongo Dito Ribeiro, que reconstitui a 

manifestação do Jongo na cidade de 

Campinas/SP.  

 

● Roda de conversa e análise do vídeo 

Ressaltando opiniões pessoais e identificações 

das crianças referente a conhecimentos 

prévios de brincadeiras populares e 

manifestações brasileiras.  

 

● Criação de pequena sequência coreográfica 

A partir de movimentos baseados nas matrizes 

da manifestação Jongo e outras manifestações 

culturais populares brasileiras. 

EF.1a5-ARTE-MH13-  

Identificar e apreciar 

Música  

 

● Atividades de exploração de músicas do 

repertório dos estudantes 
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criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e 

analisando os usos e as 

funções da música em 

diversos contextos de 

circulação, em especial, 

aqueles da vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Contextos e práticas: 

 

Gêneros musicais 

 

 

Cada estudante passará o nome da música que 

mais gosta (título / cantor / compositor / 

banda) - pedir para que os estudantes se 

atentem com as letras para que não haja 

palavras ou termos inadequados ao espaço 

escolar. O(a) professor(a) apresentará as 

músicas para todos e abrirá uma espaço para 

um debate sobre os gêneros das músicas 

escolhidas pela turma e o sobre o respeito 

pelas diferentes escolhas/culturas. 

 

EF.1a5-ARTE-TH20- 

Experimentar o trabalho 

colaborativo e autoral em 

improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro,  

explorando desde a 

teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano, 

até elementos de 

diferentes matrizes 

estéticas e culturais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR20 

EF.1a5-ARTE-AIH26- 

Explorar diferentes 

tecnologias e recursos 

digitais (multimeios, 

animações, jogos 

eletrônicos, gravações em 

áudio e vídeo, fotografia, 

softwares, etc.) nos 

processos de criação 

artística. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR26 

Teatro  

 

Processo de criação 

 

Aquecimento corporal 

em grupo 

 

Criação de uma história 

curta 

 

 

Teatro 

 

Arte e tecnologia  

 

Criação contínua com 

registros (diário de 

bordo). 

● Atividades de aquecimento corporal em 

grupo 

Por meio de movimentos circulares, realizar o 

alongamento das articulações dos membros. 

Trazer imagens como a ideia de estar 

enferrujado e aos poucos conseguir 

movimentar os membros com movimentos 

lentos e depois mais rápidos. Intercalar os 

tempos de execução. 

 

● Jogo de improvisação  

 Fazer a escolha junto com os estudantes de 

um texto curto.  Em grupos os estudantes 

devem realizar adaptações nos textos 

escolhidos para que ele seja encenado com 

bonecos (explicar a proposta desde o início). 

Com uma caixa, os estudantes devem montar 

um palco, com cortina e coxias. Os 

personagens devem ser confeccionados e 

colados em varetas para a apresentação. Os 

estudantes, seguindo  a orientação do(a) 

professor(a) irão realizar os ensaios e fazer a 

apresentação. O trabalho pode ser 

apresentado para as turmas dos 1ºs, 2ºs e 3ºs 

anos. 
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Arte 
5º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de 
Atividades/Situações de Aprendizagens 
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5º ano - Primeiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

 

Artes visuais  

 

Contextos e práticas: 

 

Grafites e seus usos 

 

Imagens com a técnica 

de grafite 

 

 

● Atividades que explorem técnicas de 

desenho com lápis grafite 

Orientações sobre tipos de grafites com 

mostras dos mesmos e seus usos, a mostra 

pode ser feita por meio de vídeos. Apreciação 

de obras de arte executadas com grafite.  

Depois dessa primeira etapa, apresentar o 

fotógrafo Sebastião Salgado e alguns de seus 

trabalhos para estudo com a turma. Além 

disso, apreciar também outras fotos em 

branco e preto com exercícios de luz e sombra. 

Para encerrar, interpretar e produzir obras 

com uso da técnica monocromática ou grafite, 

baseando-se nas imagens apreciadas. Para 

esse trabalho pode ser utilizado lápis grafite 

2B e 6B. 

 

● Atividades de apreciação da obra e da vida de 

Maurits Escher 

Vídeo sobre o artista e suas obras para 

apreciação e conhecimento do mesmo. Os(as) 

estudantes, em sua produção, podem fazer 

um recorte de uma das obras, fazendo uso de 

uma ou mais cores. 

EF.1a5-ARTE-AVH7- 

Reconhecer algumas 

categorias do sistema das 

artes visuais (museus, 

galerias, instituições, 

artistas, artesãos, 

curadores etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR07 

Artes visuais 

 

Sistemas de linguagem 

 

EF.1a5-ARTE-AIH25- 

Conhecer e valorizar o 

patrimônio cultural, 

material e imaterial, de 

culturas diversas, em 

especial a brasileira, 

incluindo-se suas 

matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de 

diferentes épocas, 

favorecendo a construção 

Dança  

 

Contextos e práticas: 

 

Danças e festejos 

carnavalescos do Brasil 

 

Matrizes básicas da 

dança (movimentos e 

passos característicos). 

 

● Atividades que explorem o carnaval 

brasileiro enquanto expressão artística 

popular 

 

● Roda de conversa sobre diferentes 

manifestações carnavalescas das regiões Sul. 

Sudeste e Centro-Oeste, tais como Escolas de 

Samba 
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de vocabulário e 

repertório relativos às 

diferentes linguagens 

artísticas. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR25 

 ● Atividades de contextualização histórica a 

respeito da manifestação, apreciando ritmos 

musicais e passos característicos 

O(a) professor(a) poderá utilizar diferentes 

brincadeiras que fazem parte da coletânea, já 

realizadas ao longo dos bimestres anteriores, 

bem como estimular atividades de criação em 

grupo (quantidade de integrantes a critério 

do(a) professor(a), de uma sequência de 

movimentos estudados, enriquecendo-a com 

o repertório pessoal dos estudantes. 

EF.1a5-ARTE-MH17- 

Experimentar 

improvisações, 

composições e 

sonorização de histórias, 

entre outros, utilizando 

vozes, sons corporais 

e/ou instrumentos 

musicais convencionais 

ou não convencionais, de 

modo individual. Coletivo 

e colaborativo. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR17 

Música  

 

Processos de criação 

 

Bases rítmicas 

 

 

● Atividades de exploração de ritmos 

Audição dos ritmos diversos com base nos 

gêneros musicais brasileiros. Dialogar e 

observar os diferentes ritmos 

(lento/médio/rápido). 

 

Trabalhar “Maracarteira” (Brincadeiras 

Musicais - Palavra Cantada) para melhor 

consciência de ritmo. 

 

● Produção de instrumentos com materiais 

reutilizáveis 

Produção de instrumentos com materiais 

reutilizáveis (potinhos plásticos com grãos 

diversos). 

 

Reproduzir os ritmos estudados com os 

instrumentos criados. 

EF.1a5-ARTE-TH22- 

Experimentar 

possibilidades criativas de 

movimento e de voz na 

criação de um 

personagem teatral, 

discutindo estereótipos.  

Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

 

 

Teatro  

 

Processo de criação: 

 

Aquecimento corporal 

em grupo 

 

O jogo e o corpo 

 

O Jogo e o gesto  

● Atividades de aquecimento corporal e grupal 

Pega-pega de nome. É escolhido um(a) 

pegador(a), o grupo deve fugir do(a) 

pegador(a). Quando uma das “vítimas” se 

sentir ameaçada deve chamar o nome de um 

colega o qual automaticamente se tornará 

pegador(a) e o(a) pegador(a) anterior será o 

alvo. 

 

● Atividades de improvisação 
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Os estudantes irão colocar objetos em fileira 

na frente do grupo que estará atuando. A cada 

cena um estudante/ator(atriz) escolherá um 

objeto como orientador da cena. A partir da 

escolha do objeto, começará a desenvolver 

uma situação, na qual,  outros 

estudantes/atores podem interferir e fazer 

parte ou propor um novo objeto para alterar a 

cena. 

 

5º ano - Segundo bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação 

em artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

Artes visuais  

 

 

Processos de criação 

 

 

● Atividades nas quais sejam exploradas as 

técnicas envolvidas na Xilogravura 

 

● Apreciação estética coletiva das obras dos 

artistas: José Francisco Borges e Maria 

Bonomi 

 

● Produção de isogravura (com isopor) 

 

● Exposição na escola 
EF.1a5-ARTE-AVH7- 

Reconhecer algumas 

categorias do sistema das 

artes visuais (museus, 

galerias, instituições, 

artistas, artesãos, 

curadores etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR07 

Artes visuais 

 

Sistemas da linguagem 

 

EF.1a5-ARTE-DH8- 

Experimentar e apreciar 

formas distintas de 

Dança 

 

Contextos e práticas: 

● Atividades que explore as matrizes da dança 

Análise coletiva  de duas manifestações 

culturais populares brasileiras do ciclo junino, 
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manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, 

a capacidade de 

simbolizar e o repertório 

corporal. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR08 

 

Danças juninas 

desenvolvendo entre os conteúdos matrizes 

básicas da dança (movimentos e passos 

característicos), ritmo musical, contexto 

histórico e cultural, por meio de recursos 

audiovisuais, exemplo: Fandango, Lundu, 

Cateretê. 

 

EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e 

analisando os usos e as 

funções da música em 

diversos contextos de 

circulação, em especial, 

aqueles da vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

Música  

 

Contextos e práticas 

 

Gêneros musicais 

nacionais 

● Atividades nas quais sejam explorados e 

apreciados diferentes gêneros musicais 

  

● Roda de conversa a respeito da história dos 

gêneros nacionais e seus instrumentos 

 

● Momentos de canto das músicas propostas 

pelo(a) professor(a) com o acompanhamento 

do som original (voz e instrumentos) 

 

● Atividades nas quais sejam exploradas  as 

diferentes escritas (texto) das músicas 

cantadas - importância histórica e cultural 

EF.1a5-ARTE-TH22-  

Experimentar 

possibilidades criativas de 

movimento e de voz na 

criação de um 

personagem teatral, 

discutindo estereótipos. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

Teatro  

 

Processo de criação 

 

O jogo e o corpo 

 

O Jogo e o gesto 

 

Elementos da cena e 

agilidade de raciocínio 

dos estudantes 

● Atividades de aquecimento corporal e grupal 

Jogo: Todos andando pela sala e ocupando os 

espaços vazios. Primeiro comando: Escolher 

um estudante mentalmente e fugir dele (sem 

correr) sem que ele perceba. Depois ao 

comando do(a) professor(a), acrescentar mais 

um e mais um até estar fugindo de 05 pessoas 

(depende do número da sala). Já fugindo das 

cinco pessoas, começam a perseguir outra 

pessoa. 

 

● Jogo de improvisação 

 

● Dois atores interpretam personagens de uma 

cena   

O(a) professor(a) pede sugestão para a plateia 

de Onde, O quê e Quem. Os atores que estão 

fora do palco fornecem as “vozes”, atuando 
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para sincronizar o diálogo com o movimento 

das bocas dos colegas. Os atores que atuam no 

palco podem orientar os dubladores 

colaborando com atividades físicas ou 

expressões faciais apontando diálogos 

adequados ou "apropriadamente" 

inadequados. 

 

5º ano - Terceiro bimestre 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, 

o imaginário, a 

capacidade de simbolizar 

e o repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

Artes visuais  

 

Contextos e práticas 

 

 

 

 

● Op-art 

  

● Sugestão: Produção em folha quadriculada 

 

● Atividades que explorem a arte de contar 

histórias dos indígenas e africanos 

 

● Contação de histórias 

 

● Produção de histórias 

 

● Apresentação 

EF.1a5-ARTE-AVH6- 

Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

Artes visuais 

 

Matrizes estéticas e 

culturais 
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culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

 

 

EF.1a5-ARTE-AVH7- 

Reconhecer algumas 

categorias do sistema 

das artes visuais 

(museus, galerias, 

instituições, artistas, 

artesãos, curadores etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR07 

Artes visuais 

 

Sistemas  da linguagem 

 

EF.1a5-ARTE-DH8- 

Experimentar e apreciar 

formas distintas de 

manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, 

a capacidade de 

simbolizar e o repertório 

corporal. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR08 

Dança  

 

Contextos e práticas 

 

Apreciação de artistas e 

espetáculos 

 

Identificação de 

elementos do 

movimento 

 

Repertório corporal 

● Apresentação de vídeos da companhia de 

dança Yo Hip Hop, grupo de Hip Hop de 

Sumaré-SP, em uma proposta de valorização 

de companhias da região de Indaiatuba-SP, 

em uma linguagem de danças urbanas  

Roda de conversa e análise do vídeo, 

ressaltando opiniões pessoais e identificações 

das crianças referente a movimentos de suas 

brincadeiras cotidianas e experiências 

corporais anteriores (“Mortal”, “estrelinha”, 

parada de mão, etc.).  

 

● Produção de pequena sequência coreográfica, 

a partir de movimentos inspirados nos vídeos 

EF.1a5-ARTE-MH13- 
Identificar e apreciar 
criticamente diversas 
formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e 
analisando os usos e as 
funções da música em 
diversos contextos de 

Música  

 

Contextos e práticas 

 

Música folclórica 

 

Gêneros nacionais 

● Atividades na quais os estudantes possam 

apreciar música folclórica nacional e verificar 

sua relação com outros gêneros musicais de 

nosso país 

 

● Produção de uma música folclórica em grupos 
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circulação, em especial, 
aqueles da vida 
cotidiana. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR13 

EF.1a5 -ARTE-TH22- 

Experimentar  

possibilidades criativas 

de movimento e de voz 

na criação de um 

personagem teatral 

discutindo estereótipos. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

 

 

Teatro  

 

Processo de criação 

 

Aquecimento corporal 

em grupo 

 

Encenação (som) e 

Escuta de Cena 

 

O jogo e o corpo 

 

O Jogo e o gesto 

 

Teatro de som 

● Atividades de aquecimento corporal e grupal 

Jogos - 02 grupos. Jogo de adivinha. Os grupos 

escolhem um lugar sem que o outro escute. Um 

dos grupos propõe um desafio para o outro 

adivinhar o lugar a partir de ações feitas como 

se estivesse nesse lugar. Quando alguém do 

grupo que está tentando adivinhar acertar o 

lugar, o grupo que desafiou sai correndo e 

aqueles que forem tocados pelo outro grupo 

trocam de grupo. 

 

A área do jogo é definida pelo(a) professor(a). 

Depois de duas rodadas, propor como tema 

“funções sociais” e por fim propor “o que estou 

fazendo” (verbos no gerúndio ou infinitivo). 

 

● Jogo de improvisação 

Nesse jogo, os participantes criam uma cena do 

zero, porém todos os efeitos sonoros serão 

feitos por algum voluntário da plateia. 

O(a) professor(a) pode pedir sugestão para a 

plateia, definir ou deixar que os atores 

decidem: o Onde, O quê e Quem da cena. 

Exemplo: Os atores Mari e Dani interpretam 
um pai que está levando sua filha para floresta 
para aprender a caçar. Eles utilizaram um arco 
e flecha para caçar o urso e uma arma, fazendo 
o voluntário imitar ambos os sons. 

● Teatro de sombra 

Com apoio de projetor, abajur ou lanternas. 

O(a) professor(a) orientador(a) deve utilizar 

uma tela de projeção ou um lençol claro.  A 

proposta é que os estudantes explorem em 

frente à luz os seus gestos e observem o 

resultado com as sombras. É importante que 

não fiquem presos em fazer apenas gestos com 
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as mãos, observem o tamanho da sombra ao se 

aproximar e se afastar da luz. 

EF.1a5 -ARTE-TH22- 

Experimentar  

possibilidades criativas 

de movimento e de voz 

na criação de um 

personagem teatral 

discutindo estereótipos. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.1 a 5 -ARTE-AIH26- 

Explorar diferentes 

tecnologias e recursos 

digitais (multimeios, 

animações, jogos 

eletrônicos, gravações 

em áudio e vídeo, 

fotografia, softwares, 

etc.) nos processos de 

criação artística. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR26 

 

Teatro  

 

Processo de criação 

 

Aquecimento corporal 

em grupo 

 

Encenação (som) e 

Escuta de Cena 

 

O jogo e o corpo 

 

O Jogo e o gesto 

 

Teatro de som 

 

 

 

Teatro 

 

Arte e tecnologia 

● Atividades de aquecimento corporal e grupal 

Jogos - 02 grupos. Jogo de adivinha. Os grupos 

escolhem um lugar sem que o outro escute. Um 

dos grupos propõe um desafio para o outro 

adivinhar o lugar a partir de ações feitas como 

se estivesse nesse lugar. Quando alguém do 

grupo que está tentando adivinhar acertar o 

lugar, o grupo que desafiou sai correndo e 

aqueles que forem tocados pelo outro grupo 

trocam de grupo. 

 

A área do jogo é definida pelo(a) professor(a). 

Depois de duas rodadas, propor como tema 

“funções sociais” e por fim propor “o que estou 

fazendo” (verbos no gerúndio ou infinitivo). 

 

● Jogo de improvisação 

Nesse jogo, os participantes criam uma cena do 

zero, porém todos os efeitos sonoros serão 

feitos por algum voluntário da plateia. 

O(a) professor(a) pode pedir sugestão para a 

plateia, definir ou deixar que os atores 

decidem: o Onde, O quê e Quem da cena. 

Exemplo: Os atores Mari e Dani interpretam 
um pai que está levando sua filha para floresta 
para aprender a caçar. Eles utilizaram um arco 
e flecha para caçar o urso e uma arma, fazendo 
o voluntário imitar ambos os sons. 
 

● Teatro de sombra 

Com apoio de projetor, abajur ou lanternas. 

O(a) professor(a) orientador(a) deve utilizar 

uma tela de projeção ou um lençol claro.  A 

proposta é que os estudantes explorem em 

frente à luz os seus gestos e observem o 

resultado com as sombras. É importante que 

não fiquem presos em fazer apenas gestos com 

as mãos, observem o tamanho da sombra ao se 

aproximar e se afastar da luz. 
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5º ano- Quarto bimestre 

 Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

EF.1a5-ARTE-AVH1- 

Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

Artes visuais  

 

Contextos e práticas 

 

● Atividades nas quais os estudantes possam 

analisar e apreciar esculturas móveis 

Artista Alexander Calder. 

 

● Produção de móbile 

 

● Atividades de produção artística baseadas na 

arte africana e afro-brasileira 

EF.1a5-ARTE-AVH5- 

Experimentar a criação 

em artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

Artes visuais 

 

Processos de criação 

 

EF.1a5-ARTE-AVH3- 

Reconhecer e analisar  a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações 

artísticas das culturas 

locais, regionais e 

nacionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR03 

Artes visuais 

 

Matrizes estéticas e 

culturais 

 

 Esculturas africanas 
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EF.1a5-ARTE-AVH4- 

Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, 

pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo 

uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

Artes visuais 

 

 

Materialidades 

 

EF.1a5-ARTE-DH8- 
Experimentar e apreciar 
formas distintas de 
manifestações da dança 
presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, 
a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
corporal. 
 
Habilidade BNCC - 
EF15AR08 

Dança  

 

Contextos e práticas 

 

Apreciação de artistas 

e espetáculos 

 

Elementos do 

movimento 

 

Repertório corporal 

● Apresentação e análise coletiva de vídeos da 

Companhia Déborah Colker, uma companhia 

contemporânea carioca 

Propõe a síntese do movimento baseado em 

outras práticas do corpo revisitando-as. 

 

● Roda de conversa e análise do vídeo 

Ressaltando opiniões pessoais e identificações 

das crianças referentes a conhecimentos 

prévios da dança. Prática: os alunos sugerem 

atividades corporais cotidianas. Identificam 

elementos constitutivos da dança nestas 

atividades e exploram a criação a partir delas. 

EF.1a5-ARTE-MH13- 

Identificar e apreciar 

criticamente diversas 

formas e gêneros de 

expressão musical, 

reconhecendo e 

analisando os usos e as 

funções da música em 

diversos contextos de 

circulação, em especial, 

aqueles da vida cotidiana. 

Música  

 

Gêneros musicais  

 

Nacionais 

 

Canto índigena 

● Atividades de discussão coletiva ou rodas de 

conversa a respeito da história das músicas 

indígenas brasileiras e das Américas. 

 

● Apresentação e análise de vídeos que 

retratam as diferentes formas de apresentar e 

cantar as músicas indígenas, evidenciando o 

ritmo e sons corporais. 
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Habilidade BNCC - 

EF15AR13 

● Desenvolvendo em grupos, formas de cantar e 

ritmos corporais com base nos vídeos 

indígenas estudados. 

 

●  Apresentação em grupos com ritmos e cantos 

indígenas. 

 

EF.1a5-ARTE-TH22- 

Experimentar  

possibilidades criativas de 

movimento e de voz na 

criação de um 

personagem teatral 

discutindo estereótipos. 

 

Habilidade BNCC - 

EF15AR22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.1a5-ARTE-AIH26- 

Explorar diferentes 

tecnologias e recursos 

digitais (multimeios, 

animações, jogos 

eletrônicos, gravações em 

áudio e vídeo, fotografia, 

softwares, etc.) nos 

processos de criação 

artística. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR26 

 

Teatro 

 

Processo de criação 

 

Aquecimento corporal 

em grupo 

 

 

 Encenação (som) e 

Escuta de Cena 

 

O jogo e o corpo 

 

O Jogo e o gesto 

 

Teatro de sombras 

 

 

 

Teatro 

 

Arte e tecnologia 

 

● Atividades de aquecimento corporal e em 

grupo 

O cego e o mudo: Os alunos são divididos em 

duplas, um é vendado, o outro é amordaçado. 

O guia deve conduzir o cego com cuidado para 

que não se machuque, utilizando apenas o 

toque. Trocam os papéis. 

 

● História coletiva – Ancestralidade 

 Explicar anteriormente aos alunos o que é 

ancestralidade. E pedir para que os alunos 

pesquisem sobre os seus ancestrais, traga um 

objeto para a aula que represente e seja 

importante para a história da sua 

ancestralidade. 

 

● Durante a aula o professor deve recolher os 

objetos, cada aluno irá falar sobre o objeto 

que foi levado e da sua importância. 

 

● Atividade de contação de história coletiva 

Após a apresentação, o professor deve recolher 

os objetos e colocar numa caixa (sacola...). O 

professor irá iniciar uma história e deve 

interromper em determinado momento para 

que um aluno retire um objeto e continue a 

história. E assim sucessivamente. 

 

● Após a elaboração da história, os alunos com 

a orientação do professor, iniciam a 

organização cênica da história. 
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A cultura corporal do movimento na Educação Física 

 
 

[...] O movimento vaivém nas águas-lembranças 
dos meus marejados olhos transborda-me a vida, 

salgando-me o rosto e o gosto. 
Sou eternamente náufraga, 

mas os fundos oceanos não me amedrontam 
e nem me imobilizam [...] 

Conceição Evaristo24 
 
 

INTRODUÇÃO 

Pensar na Educação Física escolar implica em analisá-la numa perspectiva da função 

social da escola e da garantia dos direitos de aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental 

e do desenvolvimento das habilidades relacionadas à cultura do movimento. Além disso, há 

que se considerar a dinâmica do contexto escolar que expressa uma necessidade de reflexão-

ação apoiada nos sujeitos, tempos e espaços que constroem e reconfiguram a Educação Física 

da escola. 

Essa dinâmica implica em considerar uma Educação Física que não só pertença, mas 

que seja parte da escola e de seu projeto político pedagógico, que se diferencie 

pedagogicamente e socialmente das intenções atribuídas a outros espaços de atuação da 

Educação Física, como clubes, academias, espaços de lazer e de saúde, uma vez que, no 

espaço escolar, esse componente curricular assume um papel altamente didático, no que se 

refere às práticas desenvolvidas, bem como, a sua importância na formação integral dos 

alunos.   

Construir uma Educação Física respaldada em princípios educativos possibilita a 

organização de uma nova maneira de agir.  Portanto, “como prática da escola, a Educação 

Física assume o caráter específico desse lugar, encarnando-o. De outro modo, ela é um 

                                                      
24 Trecho do poema “Recordar é preciso”, publicado no livro “Poemas da recordação e outros movimentos”, Editora Malê, 

2017. 
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produto da escola: a ela pertence, por ela define-se, nela constitui-se e realiza-se” (GONZÁLES 

e FENSTERSEIFER, 2010, p.34).  

Assim, tratar da especificidade da Educação Física escolar demanda reflexão quanto 

ao lugar e à dimensão que esta poderá assumir, frente ao alcance dos objetivos gerais 

almejados por todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, qualificando-a como: 

[...] não apenas um constituinte do rol de disciplinas escolares, mas um 
elemento da organização curricular da escola que, em sua especificidade de 
conteúdos, traz uma seleção de conhecimentos que, organizados e 
sistematizados, devem proporcionar ao aluno uma reflexão acerca de uma 
dimensão da cultura e que, aliado a outros elementos dessa organização 
curricular, visa a contribuir com a formação cultural do aluno (SOUZA JÚNIOR, 
2001, p. 83). 

Uma nova compreensão de fazer Educação Física, alicerçada em sua função social e 

apoiada nas ciências sociais e humanas, despontou a partir de 1980, por meio de um 

movimento conhecido como renovador e crítico da Educação Física brasileira, que gerou 

intensas reflexões relacionadas a área e proporcionou novas propostas e abordagens de 

ensino e de aprendizagem para a Educação Física escolar. Este movimento renovador erguia-

se em contraposição a uma Educação Física brasileira caracterizada, em diversos momentos, 

por uma predisposição biológica na fundamentação de suas práticas na escola. 

A aptidão física, por um longo período da história brasileira, foi concebida como 

concepção hegemônica da Educação Física, que fora inserida na escola como forma de 

aprimoramento físico da população. Assim, como aponta Gonzáles e Fensterseifer (p.12, 

2010), “[...] diversos estudos em nossa área têm revelado que originalmente a Educação Física 

entra na escola com o claro propósito de preparação do corpo e/ou, por meio do corpo, do 

caráter”. 

A dicotomia entre corpo e mente, biológico e social, tanto acentuada ao longo dos 

últimos 30 anos na Educação Física brasileira vem cedendo lugar a outros debates. A partir da 

obra Metodologia do Ensino da Educação Física, de 1992, conhecida como Coletivo de 

Autores, foi proposta uma abordagem de Educação Física tendo como referência a Cultura 

Corporal de Movimento. Esta perspectiva de ensino foi adotada posteriormente em um 
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grande referencial para elaboração das propostas de ensino em toda rede pública do país, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Mais atualmente, através da publicação dos textos 

preliminares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que busca uma nova concepção para 

construção do currículo da educação básica brasileira, a concepção de Cultura Corporal foi 

adotada como princípio orientador do currículo da Educação Física. 

A Educação Física escolar, no decorrer de sua história, vem criando metodologias de 

trabalho que vão além da simples prática, gerando aprendizagens que só podem ser 

produzidas com a experiência corporal, produzindo vivências e conhecimentos que são 

pertinentes a sua área de atuação e de estudo. Portanto, tem conteúdo e metodologias 

específicas para seu trabalho. 

Os conteúdos a serem tratados pela Educação Física são aqueles relacionados com a 

cultura corporal de movimento, praticados socialmente nas mais diversas formas de 

expressão (esportes, danças, lazer...). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

“É tarefa da Educação Física escolar, portanto, garantir o acesso dos alunos às práticas da 

cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 

instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente (BRASIL, 1998, p.24) ”. E 

seguindo a mesma linha, a base curricular nacional afirma que “é responsabilidade da 

Educação Física tratar das práticas corporais em suas diversas formas de codificação e 

significação social” (BRASIL, 2016, p. 97). 

A Educação Física Escolar conta hoje com uma série de concepções e metodologias de 

trabalho, que orientam a prática em sala de aula, cada uma com suas especificações e 

objetivos. Darido (2012) elenca as principais concepções: 

● Educação Física como meio: a abordagem construtivista e da psicomotricidade – 

entende a Educação Física como meio para atingir objetivos transversais, como a 

alfabetização, lateralidade, sociabilização, coordenação motora, etc. 

● Educação Física com o objetivo exclusivo de melhoria da saúde e da qualidade de 

vida – entende que a Educação Física escolar deve ser um espaço para o 
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desenvolvimento de aptidões físicas e de hábitos de vida saudáveis, tendo como 

principal perspectiva e justificativa o combate ao sedentarismo. 

● Educação Física como qualidade do movimento e desenvolvimento motor – 

compreende que o objetivo da Educação Física escolar é o aprendizado de habilidades 

motoras, de forma que elas sejam adquiridas em conformidade com padrões 

específicos do desenvolvimento motor. 

● Educação Física como meio de transformação social – entende que, por meio da 

Cultura Corporal de Movimento, a Educação Física se constitui como um espaço de 

compreensão e análise crítica da realidade. 

● Educação Física na perspectiva da cultura – entende que a Educação Física escolar não 

deve se limitar ao ensino dos elementos da cultura corporal de movimento apenas 

pela perspectiva técnica, mas também contextualizando estas práticas, relacionando-

as com as culturas em que se desenvolveram e em que estão inseridas, tendo como 

objetivo não apenas sua vivência, mas também sua valorização. 

Neste documento não temos a pretensão de aprofundar cada uma das concepções, porém 

evidenciar a necessidade de conhecê-las e estudá-las para que nosso trabalho seja bem 

fundamentado. O presente currículo não estabelece prioridade entre uma ou outra 

concepção, pois como afirma Darido (2012, p.35) “[...] na prática pedagógica, as perspectivas 

que se instalam não aparecem de forma pura, mas com características particulares, 

mesclando aspectos de mais de uma linha pedagógica. Em outras palavras, dificilmente 

seguimos uma única abordagem [...]” 

 A Educação Física, além de promover experiências motoras de alta importância para a 

criança, é um espaço extremamente fértil para desenvolvimento socioemocional, por estar 

repleta de situações desafiadoras, por conter jogos onde a possibilidade de vitória ou derrota 

é iminente, por ser um momento favorável para ocorrência de conflitos. Por tudo isto, é nas 

aulas de Educação Física que os alunos têm seus sentimentos aflorados. Desta forma, é papel 

do professor de Educação Física promover mediações que auxiliem a criança a lidar com suas 
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emoções, sejam elas de euforia excessiva, raiva, medo, vergonha, frustração, auto regulação, 

etc. Queremos formar alunos éticos e autônomos, que saibam a maneira mais assertiva de 

agir em diversas situações do cotidiano, que tenham a capacidade de organizar-se como 

grupo, que respeitem seus colegas e que, sobretudo, o façam guiados pelo autogoverno.  

Em meio a um vasto leque de atividades que podem ser trabalhadas como Cultura 

Corporal do Movimento, devemos assegurar que nossos alunos tenham a oportunidade de 

vivenciar uma grande variedade de experiência motoras, e tais experiências devem ser 

administradas de forma a garantir a participação de todos, independentemente de condições 

físicas ou gênero e assegurar compatibilidade das atividades com a faixa etária e o nível de 

desenvolvimento dos alunos. 

   Em todas as aulas é dever do Professor verificar se a atividade ou o local oferecem 

algum tipo de risco à integridade física dos alunos, adaptando ou alterando, caso necessário, 

as regras da atividade para garantir que todos participem de forma segura. 

A Base Nacional Comum Curricular enfatiza a necessidade de organizar a aquisição de 

conhecimento que pode ser adquirido durante as aulas de Educação Física, e o faz 

estabelecendo as “dimensões de conhecimentos”:  

A formulação dos objetivos para cada uma das práticas corporais, em cada 

um dos ciclos, articula, de forma indissociável e simultânea, oito dimensões 

de conhecimento que permitem a tematização dessas práticas como saberes 

escolares: Experimentação, Uso e apropriação, Fruição, Reflexão sobre a 

ação, Construção de valores, Análise, Compreensão e Protagonismo 

comunitário. (BRASIL, 2016 p.109).  

Conforme a Base Nacional Comum Curricular, as dimensões do conhecimento podem 

ser definidas da seguinte maneira: 

● Experimentação – diz respeito à necessidade de se vivenciar corporalmente 

determinado conhecimento para que se possa compreendê-lo efetivamente. 
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● Uso e apropriação – diz respeito à organização e experimentação dos conhecimentos 

de maneira autônoma pelos alunos, tanto no âmbito da aula como em outros 

contextos. 

● Fruição – relacionada diretamente à experimentação e à apropriação, diz respeito à 

capacidade do aluno de desfrutar de determinada prática, seja executando-a ou 

apreciando-a como espectador. 

● Reflexão sobre a ação – diz respeito aos conhecimentos oriundos da experimentação 

e que permitem, por meio da reflexão, a ação direta sobre aquele conteúdo (por 

exemplo, na adaptação e adequação das práticas para contextos específicos). 

● Construção de valores – compreende a apreensão e a socialização de atitudes, 

normas e valores inerentes às práticas corporais trabalhadas e/ou decorrentes de 

sua vivência em aula. 

● Análise – compreende os conhecimentos conceituais sobre as práticas corporais, que 

permitem tanto sua vivência em aula quanto sua relação com outras manifestações 

da Cultura Corporal de Movimento. 

● Compreensão – também concebe um conhecimento conceitual sobre as práticas 

corporais, entretanto, tendo como foco as questões socioculturais. 

● Protagonismo comunitário – diz respeito à reflexão e à possibilidade de atuação do 

aluno, de maneira autônoma, na democratização do acesso aos conteúdos da Cultura 

Corporal de Movimento. 

Como forma de assegurar a variedade de conteúdos vivenciada por nossos alunos ao 

longo do ano, este currículo contará com uma divisão em eixos, sendo eles: Esportes, Lutas, 

Atividades Rítmicas e Expressivas, Jogos e Brincadeiras e Ginástica. É importante ressaltar 

que existem diferentes temas transversais que necessitam ser trabalhados nas aulas de 

Educação Física juntamente com os eixos aqui expostos. É o caso, por exemplo, dos 

conhecimentos sobre o próprio corpo, que consta como um dos blocos de conteúdos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Os conhecimentos a respeito do corpo, da saúde e da estética serão trabalhados de 

maneira concomitante aos demais Objetos de Conhecimento, abordados em momentos nos 

quais, o assunto vier à tona, pelo interesse dos alunos, ou mesmo, por uma necessidade 

apresentada durante as aulas, como também os temas poderão ser planejados para que o 

professor possa abordá-los, junto aos alunos, de forma estruturada e planejada, utilizando-se 

de cartazes, textos, vídeos, etc. Conhecer e aprender sobre o corpo, enquanto ele está em 

movimento trata-se de uma oportunidade que deve ser aproveitada nas aulas. A 

conscientização sobre a importância da prática de exercícios físicos e o combate ao 

sedentarismo são pertinentes ao trabalho do Professor de Educação Física. 

      Este currículo estrutura os conteúdos que necessitam e um trabalho sistemático e 

intencional ao longo do ano, porém não limita a ação do Professor que, tendo cumprido os 

conteúdos previstos e que são direitos de aprendizagem dos alunos, possui a liberdade de 

acrescentar novos conteúdos valendo-se da flexibilidade e da adequação necessárias que o 

currículo possibilita.  

UNIDADE TEMÁTICA ESPORTES 

O esporte pode ser definido como uma prática institucionalizada, cujas regras são 

universais e determinadas por entidades internacionais. Ele busca analisar, quantificar e 

aperfeiçoar o movimento em virtude da obtenção do resultado e principalmente da 

sobreposição do outro, sejam eles times, atletas, federações ou países (BETTI, 1991). 

Em virtude desse embate que ocorre durante a competição esportiva a mídia passou 

a utilizá-lo como produto a ser amplamente vendido e consumido pelo mundo na forma de 

espetáculo. Neste sentido, é necessário que na Educação Física escolar ele seja apresentado, 

orientado e discutido levando em consideração este contexto. Assim, precisamos considerar 

que, apesar de suas regras rígidas e de seus objetivos específicos, o esporte dentro da escola 

deve ser encarado como uma manifestação cultural que deve ser vivenciada, apreciada e 

compreendida pelos alunos. 
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Uma vez compreendidas as necessidades rígidas e institucionalizadas do esporte, é 

possível se fazer alterações para que as práticas esportivas sejam vivenciadas no contexto 

escolar, para que possamos aproximar os alunos dos gestos técnicos próprios de cada 

modalidade, e para que se construa um caminho até a compreensão e entendimento do 

fenômeno esportivo. Neste sentido, na Educação Física escolar os esportes devem ser 

trabalhados como um conteúdo pedagógico, com metodologias e objetivos diferentes 

daqueles utilizados em clubes e escolinhas de esportes. Enquanto estes locais buscam 

preparar a criança para uma modalidade esportiva específica e realizam treinamentos 

voltados para o desempenho, na Educação Física escolar o objetivo é que a criança conheça, 

vivencie e análise uma grande variedade de modalidades. 

Com os esportes podemos reforçar atitudes e valores importantes para a criança, 

como a cooperação, a capacidade de organização e diálogo, o esforço individual em busca de 

superar-se, compreensão de regras, elaboração de estratégia e aprender a controlar 

sentimentos que afloram em momentos de vitória e derrota. Portanto, a vivência do esporte 

vai além da simples prática corporal. 

A competitividade presente nas práticas esportivas deve ser mediada na escola, pois 

caso haja excesso de competição ou de exigência, as crianças menos habilidosas ou que não 

tenham um perfil competitivo podem se frustrar e negar-se a realizar aulas futuras. Assim, 

antes de mais nada, a prática do esporte na escola deve ser prazerosa para todos, ter um 

caráter lúdico e recreativo, tendo o esporte de competição como referência, mas jamais 

tentando reproduzi-lo em sua essência.  Não temos o objetivo de que as crianças desenvolvam 

as habilidades técnicas de cada modalidade esportiva, mas que possam conhecê-las e realizá-

las em contexto de jogo, assim os alunos poderão sentir a emoção que cada modalidade pode 

proporcionar (rebater uma bolinha, saltar um obstáculo, comemorar um gol, etc.). 

A Base Nacional Comum Curricular, apresenta a seguinte organização, baseada nas 

características das modalidades esportivas: 

Esportes de marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os 

resultados registrados em segundos, metros ou quilos (quanto demorou? quanto 
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saltou? Quanto levantou?). Integram esse grupo, entre outras modalidades, a patinação 

de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso, etc. 

Esportes de precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por 

arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em 

movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas, a pontuação 

estabelecida em cada tentativa (maior ou menor do que a do adversário) ou a 

proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou mais longe do que o 

adversário conseguiu deixar). Exemplo: bocha, curling, croquet, golfe, sinuca, tiro com 

arco, tiro esportivo etc. 

Esportes de invasão: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a 

capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta 

ou setor da quadra/campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown), 

protegendo simultaneamente o próprio alvo (meta ou setor do campo). Exemplos: 

basquetebol, corfebol, floorball, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, 

hóquei na grama, lacrosse, polo aquático, rúgbi etc. 

Esportes de campo-e-taco: categoria que reúne as modalidades que se caracterizam por 

rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o 

maior número de vezes as bases, ou a maior distância possível, entre as bases - enquanto 

os defensores não recuperam o controle da bola - e, assim, somar pontos. Exemplo: 

beisebol, críquete, pesapallo, rounders, softbol etc. 

Esportes de rede/parede (abreviação de esportes com rede divisória ou parede de 

rebote): reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a 

bola em direção a setores da quadra adversária em que o rival seja incapaz de devolvê-

la da mesma forma, ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de 

tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Exemplos de esportes com rede 

divisória: voleibol, vôlei de praia, tênis, badminton, padel, peteca, sepaktakraw. 

Exemplos de esportes com parede de rebote: pelota basca, raquetebol, squash. (BRASIL, 

2016, p. 244-245) 
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UNIDADE TEMÁTIA LUTAS 

As lutas são manifestações antigas e seus vestígios podem ser encontrados em quase 

todas as civilizações. Conforme Darido (2007, p.189), “sua origem pode ser rastreada em 

desenhos de até 15 mil anos encontrados em grutas francesas”. Seu desenvolvimento ocorreu 

em virtude de sobrevivência, seja em confrontos com animais ou em situações de guerra.  

As lutas, apesar de seu desenvolvimento para o confronto, trazem consigo questões 

de respeito, disciplina e hierarquia. Conforme Carreiro (2008, p.245), “de modo geral, as artes 

marciais, independente do país em que se originaram, possuem uma menção filosófica em sua 

origem”. Estas questões podem ser trabalhadas pelos professores de educação física, 

especialmente para desenvolver a questão da não-violência, entendendo o oponente como 

aspecto necessário, e não como simples adversário a ser derrotado. 

Há uma enorme relutância em se trabalhar os conteúdos relacionados às lutas, em 

dissociá-los da questão de violência e principalmente do gestual específico que as 

modalidades apresentam. Para que este conteúdo possa ser trabalhado na escola, é preciso 

considerar que todas as modalidades de lutas têm aspectos motores, culturais e 

organizacionais comuns que podem ser explorados pelos professores de educação física. São 

os chamados princípios condicionais das lutas (BAYER, 1994 apud GOMES, 2008.). Estes 

princípios são:  

● Contato proposital: é o ato de tocar o oponente. 

● Fusão ataque/defesa: são os momentos de ataque e defesa que ocorrem 

simultaneamente. 

● Imprevisibilidade: é a condição de ataque/defesa que ocorre de maneira não 

premeditada ou padronizada. Uma não acontece em função da outra. 

● Oponente/alvo: o alvo para o ataque é o oponente, e não a pontuação como ocorre 

nos jogos coletivos.  
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● Regras: as regras existem para que a luta possa acontecer de maneira tática e técnica, 

para que o lutador possa avaliar o outro e determinar a maneira mais eficaz de atingir 

seu alvo.  

Conforme Gomes (2008, as lutas podem ser agrupadas conforme a distância entre os 

oponentes: 

● Lutas de curta distância: lutas em que o objetivo é imobilizar, derrubar ou realizar 

torções e quebramentos. Ex: Judô, Jiu Jitsu, Sumô, Luta greco romana entre outras. 

● Lutas de média distância: são lutas em que desferem golpes com partes do corpo. Ex: 

Kung Fu, Karate, Taekwondo, Boxe, Capoeira entre outras. 

● Lutas de longa distância: são as lutas que se utilizam de implementos para atingir o 

oponente. Ex: Esgrima, Kung fu, Kendô entre outras.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2016) o componente lutas deve ser trabalhado a partir do 

ciclo II do ensino fundamental I, ou seja, 4º e 5º ano. A organização das lutas de acordo com 

sua especificidade e os princípios condicionais mostra que é possível trabalhar este conteúdo 

na escola sem que seja necessária uma formação específica na modalidade, uma vez que o 

entendimento das características em comum e dos tipos de luta promove a facilidade em se 

trabalhar os princípios gerais da luta. Além dos princípios condicionais, as questões filosóficas 

e de valores das lutas podem ser resgatadas e construídas pelo professor e alunos. 

UNIDADE TEMÁTICA DANÇA 

A cultura brasileira é conhecida por seu caráter rítmico, estético e contagiante. 

Vivenciamos diariamente a diversidade cultural rítmica e expressiva do nosso país e do mundo 

em diferentes espaços sociais, por meio da escola, da comunidade, da religiosidade, de 

academias, escolas de dança etc. Devido a sua riqueza de manifestações artísticas e 

expressivas, tanto em nível nacional quanto regional, o patrimônio cultural brasileiro nos 

fornece amplas possibilidades em termos de vivências corporais. 
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Para Darido e Rangel (2005) a dança é considerada uma das formas mais antigas de 

manifestação da expressão corporal. Ela está presente nas manifestações dos povos de todas 

as épocas e espaços geográficos, como forma de expressão e comunicação de suas 

características culturais. Por meio dela é possível conhecer os costumes, representações 

míticas e religiosas de um determinado povo ou cultura. A dança traduz, por meio do corpo e 

de seus movimentos, as mais íntimas emoções do homem; é símbolo de identidade cultural 

e, por ser um bem cultural, é acumulado e transformado historicamente por quem dela se 

apropria. Ainda segundo os autores, a dança pode ser dividida historicamente em: 1. Étnicas; 

2. Folclóricas; 3. Danças de salão ou sociais e 4. Dança Teatral ou artística. 

Na sociedade moderna a dança e as atividades rítmicas são reconhecidas como bens 

culturais, um produto da experiência humana, portanto, o acesso às manifestações artísticas 

e expressivas é concebido como um direito da humanidade. Contudo, com o advento da 

globalização a cultura também se tornou objeto de interesse de mercado, passando a também 

seguir suas tendências de veiculação e produção.  

Como conteúdo da Educação Física escolar, as atividades rítmicas e expressivas estão 

presentes através de brincadeiras cantadas, cantigas de roda, danças, expressão corporal 

(mímicas e teatro de sombras), atividades historiadas (contação de história) e trabalho de 

musicalização e ritmo. 

Nas aulas de Educação Física, a aprendizagem dos conteúdos relacionados às 

atividades rítmicas e expressivas deve proporcionar ao aluno 

[...] conhecer as diversas manifestações dançantes da Cultura Corporal 

de Movimento, discuti-las e atentar para a criatividade de suas 

possibilidades de movimentação corporal [...] Logo, objetiva-se que o 

aluno aprenda a não somente produzir, mas também, e 

principalmente, transformar, produzir, apreciar e ser crítico das obras 

e produções coreográficas. (DARIDO e RANGEL, 2005). 
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Desta forma, é necessário selecionar e organizar esses conteúdos tendo como 

referências as funções sociais da escola e buscando contribuir para a constituição de um 

currículo que valorize o corpo em movimento, mas que seja capaz de refletir e agir com 

autonomia, a partir da interação com a diversidade, explorando a criatividade, a expressão e 

as infinitas possibilidades de comunicação e linguagem. 

UNIDADE TEMÁTICA JOGOS E BRINCADEIRAS 

O Eixo de Jogos e Brincadeiras é definido pela Base Nacional Curricular Comum da 

seguinte forma: 

“Diz respeito àquelas atividades voluntárias, exercidas dentro de 

determinados limites de tempo e espaço, que se caracterizam pela 

criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao 

que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato 

de brincar em si.” (BNCC, 2016). 

Este eixo é extremamente rico em conteúdos e se adequa facilmente aos mais diversos 

objetivos que o professor queira alcançar. Com os jogos e brincadeiras, as crianças aprendem 

noções de respeito às regras e aos colegas. Ao alterar regras, podemos elevar ou diminuir a 

complexidade da atividade, levando em consideração o perfil de cada turma. 

No trabalho com os jogos e brincadeiras devemos dar especial atenção às atividades 

tradicionais, transmitidas de geração em geração. Estas atividades têm valor cultural, fazem 

parte da história da cultura corporal de movimento e não podem cair no esquecimento, sendo 

função da Educação Física zelar pela manutenção deste patrimônio. 

A criança é por natureza uma amante das brincadeiras, e sem dúvida é por meio delas 

que ocorrem a maior parte de suas aprendizagens. Como afirma Freire (1991, p.___), “durante 

o aprendizado, há momentos de imobilidade e momentos de agitação. O fundamental é que 

todas as situações de ensino sejam interessantes para a criança”. Portanto, o prazer é um 

elemento essencial na prática dos jogos e brincadeiras.  
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UNIDADE TEMÁTICA GINÁSTICA 

A imagem que nos vem à mente ao pensarmos em ginástica é, frequentemente, aquela 

de complexas acrobacias em aparelhos, a ginástica competitiva. Entretanto, ela engloba 

diferentes manifestações que vão desde práticas relativas à manutenção da saúde até as 

modalidades de competição que estamos habituados a ver. Devido a esta amplitude, o eixo 

do trabalho “Ginástica” é comumente dividido em categorias. Tendo como referência a 

segunda versão da Base Nacional Curricular Comum – BNCC (2016), temos três categorias que 

compõem este conteúdo: as ginásticas de demonstração, as ginásticas de condicionamento 

físico e as ginásticas de conscientização corporal. 

As ginásticas de demonstração englobam as manifestações não competitivas, como a 

chamada ginástica geral (também conhecida como “ginástica para todos”) e mesmo as 

atividades circenses (PARANÁ, 2008; BRASIL, 2016), prezando pela exploração das 

possibilidades de movimento corporal, pela interação, pela participação de todos e pela 

criação coletiva de séries de exercícios e coreografias. As ginásticas de condicionamento 

físico, como o próprio nome já indica, englobam aquelas práticas cujo objetivo é a melhoria 

do rendimento e do condicionamento físico. Por fim, a categoria das ginásticas de 

conscientização corporal é composta por práticas cuja finalidade é “a solução de problemas 

físicos e posturais” (BRASIL, 2016, p.105). 

Considerando a distribuição do trabalho com a ginástica ao longo do Ensino 

Fundamental I, o conhecimento sobre este conteúdo deve progredir conforme seus diferentes 

graus de complexidade. Conforme a BNCC, sugere-se que durante o Ciclo I o foco do trabalho 

com a ginástica recaia sobre o ensino de seus elementos básicos, enquanto no Ciclo II se 

detenha especialmente na elaboração de combinações de movimentos (BRASIL, 2016). Em 

ambos os ciclos, os alunos devem conhecer as manifestações das três categorias de ginásticas, 

compreendendo os objetivos de cada uma delas e vivenciando as dificuldades e os prazeres 

por elas proporcionados. Estas características fazem com que este conteúdo se constitua 

como um excelente espaço para que as crianças tomem consciência e conhecimento sobre 

seu próprio corpo. 
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Ressaltamos, ainda, que ao lidar com criação de coreografias coletivas e mesmo em 

manifestações expressivas, o eixo Ginástica pode caminhar em alguns momentos, de maneira 

muito próxima com o eixo Atividades Rítmicas e Expressivas.  

Os Quadros Curriculares 

A organização dos Quadros Curriculares do Currículo do Município, que corresponde 

ao componente curricular de Educação Física, contempla os eixos, as habilidades a serem 

desenvolvidas pelos alunos, os objetos de conhecimento, bem como, algumas propostas de 

atividades, que podem se configurar em situações de aprendizagem, além disso, esse rol de 

sugestões sempre poderá ser revisto, adequado, reorganizado em consideração das 

especificidades da região,  aliado ao conhecimento profissional dos professores e dos gestores 

escolares. 
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Educação Física 
1º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Brincadeiras e jogos 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Experimentar e 
fruir diferentes 
brincadeiras e jogos 
da cultura popular 
presentes no 
contexto comunitário 
e regional, 
reconhecendo e 
respeitando as 
diferenças individuais 
de desempenho dos 
colegas.  
Habilidade BNCC - 
EF12EF01 
 
2. Explicar, por meio 
de múltiplas 
linguagens (corporal, 
visual, oral e escrita), 
as brincadeiras e os 
jogos populares do 
contexto comunitário 
e regional, 
reconhecendo e 
valorizando a 
importância desses 
jogos e brincadeiras 
para suas culturas de 
origem. 
Habilidade BNCC - 
EF12EF02 
 
3. Planejar e utilizar 
estratégias para 
resolver desafios de 
brincadeiras e jogos 
populares do 
contexto comunitário 
e regional, com base 
no reconhecimento 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional 

 

Linguagens 

  

● Promoção variada de jogos e brincadeiras, que 
favoreçam a ampliação do repertório motor e a 
valorização de cada prática como momento de 
convivência em grupo.  

● Atividades com brincadeiras populares, de 
modo que em seguida os alunos sejam divididos 
em grupos e tenham que recriar as mesmas 
brincadeiras pensando em deixá-las mais 
divertidas, ou adaptadas, para que sejam 
praticadas em espaços diferentes (reduzido ou 
amplo), ou com muitas e poucas pessoas entre 
outras situações, para que os alunos adquiram 
autonomia de adequar as brincadeiras a 
realidade do ambiente ou de seus interesses 
durante a sua prática dentro ou fora do 
ambiente escolar.  

● Pesquisa em casa com as brincadeiras que seus 
familiares mais brincavam quando eram 
crianças ou as brincadeiras que os alunos 
brincam fora do contexto escolar, para serem 
desenvolvidas nas aulas, deixando que os 
próprios alunos apresentem para a turma 
fazendo uso de diferentes linguagens.  

● Momentos em que os alunos possam assistir os 
amigos brincando, estimulando que façam uma 
apreciação ativa, ou seja, torcendo para os 
amigos, identificando aqueles que não 
compreenderam as regras, quais são as 
melhores estratégias etc. Valorizando sempre o 
respeito às diferenças individuais. 

● Momentos em que os alunos possam expressar 
seu aprendizado e refletir sobre a prática, 
através da oralidade, da escrita, do desenho e 
da expressão corporal.  

● Jogos e brincadeiras desenvolvidas na escola, 
que possam ser selecionadas  para que os 
alunos realizem fora do ambiente escolar junto 
aos amigos ou familiares para depois relatarem 
suas experiências através de diferentes 
linguagens. 
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das características 
dessas práticas.  
Habilidade BNCC - 
EF12EF03 
 
4. Colaborar na 
proposição e na 
produção de 
alternativas para a 
prática, em outros 
momentos e espaços, 
de brincadeiras e 
jogos e demais 
práticas corporais 
tematizadas na 
escola, produzindo 
textos (orais, escritos, 
audiovisuais) para 
divulgá-las na escola e 
na comunidade. 
Habilidade BNCC - 
EF12EF04 
 
5. Vivenciar situações 
de trabalho coletivo, 
valendo-se de jogos 
cooperativos.  

Esportes 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Experimentar e 

fruir, prezando pelo 

trabalho coletivo e 

protagonismo, 

práticas lúdicas 

esportivas de marca e 

de precisão, 

identificando os 

elementos comuns a 

esses esportes.  

Esportes de marca 

 
Esportes de precisão 

 
Trabalho coletivo 

 
Protagonismo 

 

● Atividades que remetam às modalidades dos 

esportes de marca, (como: corridas, arremessos 

e saltos). Durante a prática estimular a 

compreensão das regras dessa modalidade e as 

características que determinam os vencedores 

nas diversas competições (como: velocidade, 

força, etc.).  

● Momentos nos quais sejam proporcionadas 

corridas individuais e de equipes de formas 

diversificadas remetendo as corridas do 
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Habilidade BNCC - 

EF12EF05 

7. Discutir a 
importância da 
observação das 
normas e das regras 
das práticas lúdicas 
esportivas de marca e 
de precisão, para 
assegurar a 
integridade própria e 
as dos demais 
participantes. 
Habilidade BNCC - 
EF12EF06 
 
 

atletismo, abrindo espaço para discussão sobre 

as duas formas de competições, individual e de 

equipe.  

● Jogo de precisão (Boliche, “tiro ao alvo”, bocha 

etc.), de modo que os alunos comparem os 

resultados dos participantes e consigam definir 

os ganhadores de acordo com as regras 

estabelecidas. Pode-se fazer equipes em que se 

somem os pontos dos integrantes. 

● Atividades que abordem os esportes de marca ou 

de precisão, e juntamente com os alunos iniciar 

um processo de construção de regras que 

tornem a atividade segura, e justa para seus 

participantes observando o conceito de 

equidade. 

● Situações de rodas de conversa de modo que os 

alunos tenham que manifestar opiniões, expor 

suas percepções de como a atividade aconteceu 

em relação às regras, combinados e estratégias. 

Ginásticas 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Experimentar, fruir 
e identificar 
diferentes elementos 
básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, 
acrobacias, com e 
sem materiais) e da 
ginástica geral, de 
forma individual e em 
pequenos grupos, 
adotando 
procedimentos de 
segurança.  
Habilidade BNCC - 
EF12EF07 
 

Ginástica geral 
 

Equilíbrio 
 

Saltos 
 

Giros 
 

Rotações 
 

Acrobacia 
 

Limites do corpo 
 

Linguagem corporal 
 
 
 

● Atividades em que sejam montados circuitos 

ou percursos elaborados com bancos suecos, 

cordas, aros, bambolês, pneus, etc., que 

estimulem a realização dos movimentos 

básicos pertencentes à ginástica, como a 

corrida, saltos, rotações e giros. 

● Roda de conversa ou outras formas de 

organização, estimular que os alunos 

identifiquem, reflitam ou se expressem, 

através de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita e audiovisual) os movimentos e as 

relações com as capacidades físicas (força, 

equilíbrio, etc.) utilizados nestes movimentos.  

● Momentos para que os alunos realizem os 

movimentos básicos da ginástica como 
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9. Planejar e utilizar 

estratégias para a 

execução de 

diferentes elementos 

básicos da ginástica e 

da ginástica geral.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF08 

 

10. Participar da 

ginástica geral, 

identificando as 

potencialidades e os 

limites do corpo, e 

respeitando as 

diferenças individuais 

e de desempenho 

corporal.   

Habilidade BNCC - 

EF12EF09 

 

11. Descrever, por 

meio de múltiplas 

linguagens (corporal, 

oral, escrita e 

audiovisual), as 

características dos 

elementos básicos da 

ginástica e da 

ginástica geral, 

identificando a 

presença desses 

elementos em 

distintas práticas 

corporais. 

Habilidade BNCC - 

EF12EF10 

  estrelinha, aviãozinho, rolamentos, etc. 

prezando pelo prazer na vivência e 

transmitindo aos alunos o respeito às 

diferenças individuais e de desempenhos. 

● Atividades em que sejam exploradas imagens 

ou vídeos da ginástica rítmica como forma de 

apreciação, e de acordo com materiais 

disponíveis (alguns podem ser 

confeccionados), permitir que os alunos 

explorem e planejem formas de utilizar os 

materiais, com o intuito de vivenciar a 

manipulação dos objetos junto com a 

realização de elementos da ginástica. A aula 

pode ser organizada em estações para que os 

alunos façam o rodízio entre as mesmas.   
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Danças 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

12. Experimentar e 
fruir diferentes 
danças do contexto 
comunitário e 
regional (rodas 
cantadas, 
brincadeiras rítmicas 
e expressivas), e 
recriá-las, respeitando 
as diferenças 
individuais e de 
desempenho 
corporal. 
Habilidade BNCC - 
EF12EF11   
 
13. Identificar os 
elementos 
constitutivos (ritmo, 
espaço, gestos) das 
danças do contexto 
comunitário e 
regional, valorizando 
e respeitando as 
manifestações de 
diferentes culturas. 
Habilidade BNCC - 
EF12EF12 

Danças do contexto 
comunitário e regional 

 
Desempenho corporal 

 
Ritmo 

 
Espaço 

 
Gestos 

 
 

● Atividades em que sejam exploradas diversas 

cantigas de roda e brincadeiras cantadas, 

verificando quais são conhecidas por eles. Em 

seguida, propor aos alunos que os mesmos 

vivenciem em grupos as cantigas que eles 

conhecem e da forma que eles conhecem.  

● Jogo de mímicas, elaborando vários papéis que 

tenham escrito nomes de animais, tipos de 

danças, ações do dia-a-dia etc., de modo que 

os alunos devam pegar os papeis ler e 

representar gestualmente o que estava escrito, 

para que os outros alunos possam identificar o 

que é. Esta atividade pode ser desenvolvida 

com a turma inteira ou dividida em pequenos 

grupos.  

● Atividades que proporcionam o 

desenvolvimento do ritmo, realizando com os 

alunos algumas brincadeiras cantadas e 

cantigas de roda, que são conhecidas pelos 

mesmos, fazendo a marcação do ritmo com 

bastões, palmas, batidas de pé, etc. Quando os 

alunos assimilarem o ritmo natural da canção, 

realizar a mesma atividade com mudança de 

ritmo, mais lento e mais rápido, podendo ser as 

mudanças realizadas em pequenos grupos.  

● Atividades que tematizem a noção de espaço, 

desenvolvendo diversas formações que podem 

estar inseridas nas danças, dividindo os alunos 

em pequenos grupos, e montando sequências 

de formações (círculos, fileiras, colunas, 

quadrados, triângulos, etc.). Solicitar ao grupo 

que se organize para realizar a sequência 

sugerida, se possível realizar apresentações 

dos grupos para a turma toda. Para 
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contextualizar a atividade pode-se mostrar o 

vídeo de uma dança para que os alunos 

identifiquem as formações realizadas.  

● Atividades de ampliação do repertório gestual, 

dividindo os alunos em grupos que ficarão 

posicionados em círculos. Em seguida, dentro 

de cada grupo, o primeiro aluno irá criar um 

gesto, o segundo deverá repeti-lo e criar um 

segundo gesto, e assim por diante, mantendo os 

gestos anteriores e ampliando, até que todos os 

alunos do grupo criem uma sequência gestual, 

transformando-a em uma coreografia. Durante 

o início da atividade todos os alunos do grupo 

podem repetir os gestos juntos para ajudar na 

memorização. Ao final, os grupos podem 

apresentar suas “coreografias” para toda a 

turma de modo que todos possam realizar as 

mesmas. 
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Educação Física 
2º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Brincadeiras e jogos 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Experimentar, fruir e 

recriar diferentes 

brincadeiras e jogos da 

cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional, 

reconhecendo e 

respeitando as 

diferenças individuais 

de desempenho dos 

colegas.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF01 

 

2. Explicar, por meio de 

múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e 

escrita), as brincadeiras 

e os jogos populares do 

contexto comunitário e 

regional, 

reconhecendo e 

valorizando a 

importância desses 

jogos e brincadeiras 

para suas culturas de 

origem.   

Habilidade BNCC - 

EF12EF02 

 

3. Planejar e utilizar 

estratégias para 

resolver desafios de 

brincadeiras e jogos 

populares do contexto 

comunitário e regional, 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional 

 

● Atividades que promovam uma variedade de 

jogos e brincadeiras, que favoreçam a 

ampliação do repertório motor e a 

valorização de cada prática como momento 

de convivência em grupo, estimulando os 

alunos a analisar as regras dos jogos e se 

possível propor mudanças.  

● Brincadeiras populares, de modo que em 

seguida os alunos sejam divididos em grupos 

e tenham que recriar as mesmas brincadeiras 

pensando em deixá-las mais divertidas, ou 

adaptadas, para que sejam praticadas em 

espaços diferentes (reduzido ou amplo), ou 

com muitas e poucas pessoas entre outras 

situações, para que os alunos adquiram 

autonomia de adequar as brincadeiras à 

realidade do ambiente ou de seus interesses 

durante a sua prática dentro ou fora do 

ambiente escolar.  

● Pesquisa em casa com as brincadeiras que 

seus familiares mais brincavam quando eram 

crianças ou as brincadeiras que os alunos 

brincam fora do contexto escolar, para serem 

desenvolvidas nas aulas, deixando que os 

próprios alunos apresentem para a turma 

fazendo uso de diferentes linguagens.  

● Momentos em que os alunos possam assistir 

os amigos brincando, estimulando que façam 

uma apreciação ativa, ou seja, torcendo para 

os amigos, identificando aqueles que não 

compreenderam as regras, quais são as 

melhores estratégias etc., valorizando o 

respeito às diferenças individuais.  

● Momentos em que os alunos possam 

expressar seu aprendizado e refletir sobre a 
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com base no 

reconhecimento das 

características dessas 

práticas.   

Habilidade BNCC - 

EF12EF03 

 

4. Colaborar na 

proposição e na 

produção de 

alternativas para a 

prática, em outros 

momentos e espaços, 

de brincadeiras e jogos 

e demais práticas 

corporais tematizadas 

na escola, produzindo 

textos (orais, escritos, 

audiovisuais) para 

divulgá-las na escola e 

na comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF12EF04 

  

5. Vivenciar situações 

de trabalho coletivo, 

valendo-se de jogos 

cooperativos.  

prática, através da oralidade, da escrita, do 

desenho e da expressão corporal. 

● Jogos e brincadeiras desenvolvidas na escola e 

que possam ser selecionados para que os 

alunos realizem fora do ambiente escolar 

junto aos amigos ou familiares para depois 

relatar sua experiência através de diferentes 

linguagens. 

 

Esportes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Experimentar e fruir, 

prezando pelo trabalho 

coletivo e pelo 

protagonismo, práticas 

lúdicas esportivas de 

Esportes de marca 

Esportes de precisão 

 

 

● Atividades que remetam as modalidades dos 

esportes de marca, (como: corridas, 

arremessos e saltos) e durante a prática 

estimular a compreensão das regras dessa 

modalidade e as características que 
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marca e de precisão, 

identificando os 

elementos comuns a 

esses esportes.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF05 

7. Discutir a 

importância da 

observação das normas 

e das regras das 

atividades lúdicas 

esportivas de marca e 

de precisão para 

assegurar a integridade 

própria e as dos demais 

participantes. 

Habilidade BNCC - 

EF12EF06 

 determinam os vencedores nas diversas 

competições (como: velocidade, força etc).  

● Atividades que promovam corridas individuais 

e de equipes de formas diversificadas 

remetendo as corridas do atletismo, abrindo 

espaço para discussões sobre as duas formas 

de competições, individual e de equipe.  

● Atividades que abordem jogos de precisão 

(Boliche, “tiro ao alvo”, bocha etc), de modo 

que os alunos comparem os resultados dos 

participantes e consigam definir os ganhadores 

de acordo com as regras estabelecidas. Pode-

se formar equipes em que se somem os pontos 

dos integrantes. 

● Atividades que remetam aos esportes de marca 

ou de precisão, e juntamente com os alunos 

iniciar um processo de construção de regras 

que torne a atividade segura, e justa para seus 

participantes observando o conceito de 

equidade. 

● Rodas de conversa de modo que os alunos 

tenham que manifestar opiniões, expor suas 

percepções de como a atividade aconteceu em 

relação às regras, combinados e estratégias. 

Ginásticas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Experimentar, fruir e 

identificar diferentes 

elementos básicos da 

ginástica (equilíbrios, 

saltos, giros, rotações, 

acrobacias, com e sem 

materiais) e da 

ginástica geral, de 

forma individual e em 

pequenos grupos, 

Ginástica geral 

 

Equilíbrios 

 

Saltos 

 

Giros 

 

Rotações 

 

● Atividades em que os alunos possam vivenciar 

circuitos ou percursos elaborados com bancos 

suecos, cordas, aros, bambolês, pneus, etc., 

que estimule a realização dos movimentos 

básicos pertencentes à ginástica, como a 

corrida, saltos, rotações e giros. Em roda de 

conversa ou em outras formas de organização, 

estimular que os alunos identifiquem, reflitam 

ou se expressem, através de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita e 
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adotando 

procedimentos de 

segurança.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF07 

 

9. Planejar e utilizar 

estratégias para a 

execução de diferentes 

elementos básicos da 

ginástica e da ginástica 

geral.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF08    

 

10. Participar  da 

ginástica geral, 

identificando as 

potencialidades e os 

limites do corpo, e 

respeitando as 

diferenças individuais e 

de desempenho 

corporal.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF09 

 

11. Descrever, por 

meio de múltiplas 

linguagens (corporal, 

oral, escrita e 

audiovisual), as 

características dos 

elementos básicos da 

ginástica e da ginástica 

geral, identificando a 

presença desses 

elementos em distintas 

práticas corporais.  

Habilidade BNCC - 

EF12EF10 

Acrobacias 

 

Limites do corpo 

 

Práticas corporais 

 

 

 

 

 

 

 

audiovisual) os movimentos e as relações com 

as capacidades físicas (força, equilíbrio, etc.) 

utilizados nestes movimentos.  

● Momentos em que os alunos realizem os 

movimentos básicos da ginástica como 

estrelinha, aviãozinho, rolamentos, etc. 

prezando pelo prazer na vivência e 

transmitindo aos alunos o respeito às 

diferenças individuais e de desempenho.  

● Atividades nas quais sejam analisadas imagens 

ou vídeos da ginástica rítmica como forma de 

apreciação, e de acordo com materiais 

disponíveis (alguns podem ser 

confeccionados), permitir que os alunos 

explorem e planejem formas de utilizar os 

materiais, com o intuito de vivenciar a 

manipulação dos objetos junto com a 

realização de elementos da ginástica. A aula 

pode ser organizada em estações para que os 

alunos façam o rodízio entre as mesmas. 
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Danças 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

12. Experimentar e 

fruir diferentes danças 

do contexto 

comunitário e regional 

(rodas cantadas, 

brincadeiras rítmicas e 

expressivas), e recriá-

las, respeitando as 

diferenças individuais e 

de desempenho 

corporal.   

Habilidade BNCC - 

EF12EF11 

 

13. Identificar os 

elementos constitutivos 

(ritmo, espaço, gestos) 

das danças do contexto 

comunitário e regional, 

valorizando e 

respeitando as 

manifestações de 

diferentes culturas. 

Habilidade BNCC - 

EF12EF12 

Danças do contexto 

comunitário e regional 

 

Desempenho corporal 

 

Respeito às diferenças 

● Atividades em eu sejam exploradas diversas 

cantigas de roda e brincadeiras cantadas, 

verificando quais são conhecidas por eles. Em 

seguida, proporcionar aos alunos que os 

mesmos vivenciem em grupos as cantigas que 

eles conhecem e da forma que eles conhecem.  

● Jogo de mímicas, em que sejam elaborados 

vários papéis que tenham escrito nomes de 

animais, tipos de danças, ações do dia-a-dia 

etc., de modo que os alunos devam pegar os 

papeis, ler e representar gestualmente o que 

estava escrito, para que os outros alunos 

possam identificar o que é. Esta atividade 

pode ser desenvolvida com a turma inteira ou 

dividida em pequenos grupos.  

● Atividades em que seja tematizado o 

desenvolvimento do ritmo, realizando com os 

alunos algumas brincadeiras cantadas e 

cantigas de roda, que são conhecidos pelos 

mesmos, fazendo a marcação do ritmo com 

bastões, palmas, batidas de pé, etc. Quando 

os alunos assimilarem o ritmo natural da 

canção, realizar a mesma atividade com 

mudança de ritmo, mais lento e mais rápido, 

podendo ser as mudanças realizadas em 

pequenos grupos.  

● Atividades que abordem a noção de espaço, 

desenvolvendo diversas formações que 

podem estar inseridas nas danças, dividindo 

os alunos em pequenos grupos, e montando 

sequências de formações (círculos, fileiras, 

colunas, quadrados, triângulos, etc.). Solicitar 

ao grupo que se organize para realizar a 

sequência sugerida, se possível realizar 
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apresentações dos grupos para a turma toda. 

Para contextualizar a atividade pode-se 

mostrar o vídeo de uma dança para que os 

alunos identifiquem as formações realizadas.  

● Atividades que possam ampliar o repertório 

gestual, dividindo os alunos em grupos que 

ficarão posicionados em círculos. Em seguida, 

dentro de cada grupo, o primeiro aluno irá criar 

um gesto, o segundo deverá repeti-lo e criar 

um segundo gesto, e assim por diante, até que 

todos os alunos do grupo, criem uma 

sequência gestual, transformando-a em uma 

coreografia. Durante o início da atividade 

todos os alunos do grupo podem repetir os 

gestos juntos para ajudar na memorização. Ao 

final, os grupos podem apresentar suas 

“coreografias” para toda a turma de modo que 

todos possam realizar as mesmas. 
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Educação Física 
3º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Brincadeiras e jogos 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Experimentar e fruir 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

do mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

recriá-los, valorizando 

a importância desse 

patrimônio histórico 

cultural.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF01 

 

2. Planejar e utilizar 

estratégias para 

possibilitar a 

participação segura de 

todos os alunos em 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

de matriz indígena e 

africana.  Habilidade 

BNCC - EF35EF02 

3. Descrever, por meio 

de múltiplas linguagens 

(corporal, oral, escrita, 

audiovisual), as 

brincadeiras e os jogos 

populares do Brasil e 

de matriz indígena e 

africana, explicando 

suas características e a 

importância desse 

patrimônio histórico 

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

do mundo 

Patrimônio histórico 

cultural imaterial 

Matriz africana e 

indígena 

Linguagens 

Cooperação 

   

● Brincadeiras ou jogos realizados em vários 

estados do Brasil, estimular que os alunos 

pesquisem regras e formas de jogar e brincar 

como uma pesquisa a ser feita em casa, e 

promover a vivência de alguns dos jogos ou 

brincadeiras pesquisados, com análise dos 

aspectos culturais que possam permear esses 

jogos e brincadeiras e suas possibilidades de 

realização.  

● Atividade de leitura e compreensão de regras 

do jogo - dividir a turma em grupos, e para 

cada grupo será dado uma ficha com as regras 

de uma brincadeira ou jogo popular do Brasil 

e do mundo, os grupos utilizando as 

informações presentes nas fichas deverão se 

organizar e realizar o jogo ou brincadeira. 

Atentando-se a capacidade de organização do 

grupo para que todos compreendam as 

regras contidas nas fichas.  

● Atividades em que os alunos possam escolher 

uma brincadeira ou um jogo popular do Brasil 

e do mundo, realizar uma vez com a turma 

para que todos conheçam a forma correta de 

se jogar ou brincar, em seguida permitir que 

alunos a recriem e façam adaptações nas suas 

regras. Pedir aos alunos que façam a 

brincadeira ou o jogo em outros espaços de 

convívio social, e depois compartilhem 

através de depoimentos como foi essa prática 

e se existe a necessidade de adaptações.  
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cultural na preservação 

das diferentes culturas.   

Habilidade BNCC - 

EF35EF03 

 

4. Recriar, individual e 

coletivamente, e 

experimentar, na 

escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

do mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

demais práticas 

corporais tematizadas 

na escola, adequando-

as aos espaços públicos 

disponíveis. Habilidade 

BNCC - EF35EF04 

 

5. Vivenciar situações 

desafiadoras de 

trabalho coletivo, 

elaborando estratégias 

através do diálogo, 

valendo-se de jogos 

cooperativos. 

 

Esportes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Experimentar e fruir 

diversos tipos de jogos 

pré-desportivos de 

campo e taco, 

Esportes de invasão 

Jogos pré-esportivos 

Trabalho coletivo e 

colaborativo 

● Atividades em que sejam proporcionados a 

vivência diversificada dos esportes de 

invasão, e a partir destas vivências realizar 

uma análise das capacidades físicas 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 327 

 

rede/parede e invasão, 

identificando seus 

elementos comuns e 

criando estratégias 

individuais e coletivas 

básicas para sua 

execução, prezando 

pelo trabalho coletivo 

e pelo protagonismo.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF05 

7. Diferenciar os 

conceitos de jogo e 

esporte, identificando 

as características que 

os constituem na 

contemporaneidade e 

suas manifestações 

(profissional e 

comunitária/lazer). 

Habilidade BNCC - 

EF35EF06 

Protagonismo da 

criança 

 

 

requeridas por esses esportes, juntamente 

com discussões sobre aspectos técnicos 

necessários à sua prática.  

● Atividades em que sejam exploradas 

modalidades dos esportes de invasão, 

trabalhar a questão das estratégias, com os 

alunos definindo sua função durante o jogo 

(defesa ou ataque) e também 

posicionamento dentro do campo de jogo, 

importante permitir um período para que a 

equipe analise a estratégias escolhidas do 

ponto de vista individual e coletivo. 

Questionar se a estratégia foi executada e se 

teve um resultado esperado, estimular 

também que os alunos analisem as 

estratégias dos adversários.  

● Momentos em que sejam explorados várias 

modalidades dos esportes de invasão, em sua 

forma oficial competitiva, enfatizando o 

conceito esporte para esta forma de prática, 

propor aos alunos que criem jogos com os 

elementos dos esportes referidos ou que 

façam adaptações para possibilitar sua 

realização na escola, enfatizando a 

transformação de um esporte em jogo ou 

esporte de lazer. Para fixar a aprendizagem 

pode-se confeccionar cartazes com imagens 

trazidas pelos alunos do esporte na forma de 

lazer e na forma competitiva. (Pode-se usar 

imagens de outros esportes, pois a habilidade 

a ser desenvolvida é a diferenciar o conceito 

de esporte e jogo). 
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Ginásticas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Experimentar e fruir, 

de forma coletiva, 

combinações de 

diferentes elementos da 

ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, 

giros, rotações, 

acrobacias, com e sem 

materiais), propondo 

coreografias com 

diferentes temas do 

cotidiano.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF07 

 

9. Planejar e utilizar 

estratégias para 

resolver desafios na 

execução de elementos 

básicos de 

apresentações 

coletivas de ginástica 

geral, reconhecendo as 

potencialidades e os 

limites do corpo e 

adotando 

procedimentos de 

segurança.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF08 

Ginástica Geral 

Equilíbrios 

Saltos 

Giros 

Rotações 

Acrobacias 

Coreografias 

Potencialidades e 

limites do corpo 

● Atividades em que sejam explorados 

movimentos que podem pertencer a uma 

apresentação de ginástica geral, através de 

demonstrações, imagens ou vídeos. Permitir 

que os alunos experimentem os movimentos 

livremente e, num segundo momento, 

realizar a formação de grupos que deverão 

escolher cinco movimentos, que devem ser 

realizados por todos de forma simultânea, 

configurando-se em uma apresentação. 

Disponibilizar um momento para que seja 

apresentado para toda turma.  

● Atividades que que sejam analisadas, de 

forma coletiva, aparelhos da Ginástica, 

questionando-os se já os conhecem e como 

são utilizados. Contextualize os aparelhos 

com a modalidade. Organize momentos para 

explorar estes materiais e insira alguns 

movimentos realizados com os mesmos. 

Proporcione a junção dos elementos básicos 

da Ginástica Geral com os movimentos 

básicos dos aparelhos e organize sequências 

simples de apresentações em grupos.  
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Danças 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

10. Experimentar, 

recriar e fruir danças 

populares do Brasil e 

do mundo e danças de 

matriz indígena e 

africana, valorizando e 

respeitando os 

diferentes sentidos e 

significados dessas 

danças em suas 

culturas de origem. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF09 

11. Comparar e 

identificar os 

elementos 

constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, 

espaço, gestos) em 

danças populares do 

Brasil e do mundo e 

danças de matriz 

indígena e africana. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF10 

12. Formular e utilizar 

estratégias para a 

execução de elementos 

constitutivos das 

danças populares do 

Brasil e do mundo, e 

das danças de matriz 

indígena e africana. 

Danças de matriz 

indígena e africana 

Respeito às diferenças e 

a diversidade cultural 

Ritmo 

Espaço 

Gestos 

 

 

 

 

● Apresentação e análise coletiva de trechos de 

danças variadas. Os alunos devem identificar 

quais danças possuem matriz indígena e 

africana, após a identificação os alunos irão 

analisar os elementos comuns nestas danças 

que não estavam presentes nas outras 

(vestimentas, locais, intencionalidade, 

movimentos, etc.) e organizados em grupo 

serão estimulados a recriar as danças de 

matriz indígena e africana vistas em vídeo.  

● Apresentar vídeos com danças de matriz 

indígena e africana, para que os alunos 

percebam os ritmos, os gestos e a organização 

no espaço, comuns nestas danças. Além disso, 

também deverão observar a utilização das 

habilidades motoras durante a dança (força, 

equilíbrio, coordenação motora, etc.). Depois 

da análise os alunos devem recriar a dança, 

sendo que, na apresentação deve ficar nítida a 

prevalência de uma habilidade motora, os 

demais alunos ao assistir a coreografia devem 

identificar a habilidade motora em destaque.  

● Antes de apresentar aos alunos vídeos ou 

atividades sobre danças de matriz indígena e 

africana, pedir que cada um escreva em um 

papel sua opinião sobre esse tipo de dança, 

para facilitar a escrita pode-se fazer uma lista 

de adjetivos (feia, bonita, legal, chata, etc.) 

caso os alunos não conheçam este tipo de 

dança a ponto de ter uma opinião formada, 

pedir para que eles escrevam como imaginam 

ser a dança, após realizar atividades sobre as 

danças de matriz indígena e africana, repetir o 

mesmo processo, e fazer análises sobre a 

opinião inicial (preconceito) com as opiniões 
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Habilidade BNCC - 

EF35EF11 

13. Identificar 

situações de injustiça e 

preconceito geradas 

e/ou presentes no 

contexto das danças e 

demais práticas 

corporais e discutir 

alternativas para 

superá-las.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF12 

tidas pelos alunos depois de conhecerem as 

danças e seus aspectos culturais.   

 

 

Lutas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

14. Experimentar, fruir 

e recriar diferentes 

lutas presentes no 

contexto comunitário e 

regional e lutas de 

matriz indígena e 

africana.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF13 

 

15. Planejar e utilizar 

estratégias básicas das 

lutas do contexto 

comunitário e regional 

e lutas de matriz 

indígena e africana 

experimentadas, 

respeitando o colega 

como oponente e as 

Lutas do contexto 

comunitário e regional 

Lutas de matriz 

indígena e africana 

Práticas corporais 

  

  

  

● Atividades em que os alunos possam 

identificar as lutas que pertencem ao 

contexto comunitário e regional, refletindo 

sobre quem pratica algum tipo de luta, caso 

haja alunos, que eles venham à frente e 

façam um breve comentário sobre sua 

prática, provavelmente irão aparecer lutas 

comuns em academias, realização de 

atividades práticas adaptadas que tenham 

elementos das lutas citadas pelos alunos. 

Exemplos, o rolamento do Judô, a ginga da 

capoeira, os katas do caratê, etc. Se possível 

permitir que os alunos que praticam essa 

luta sejam protagonistas nas atividades. 

Caso nenhum aluno pratique lutas, pode-se 

recorrer a qual eles conhecem ou já tiveram 

a oportunidade de assistir.   

● Atividades em que alunos compreendam as 

regras e valores presentes nas lutas pode-se 
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normas de segurança. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF14 

16. Identificar as 

características das 

lutas do contexto 

comunitário e regional 

e lutas de matriz 

indígena e africana, 

reconhecendo as 

diferenças entre lutas e 

brigas e entre lutas e as 

demais práticas 

corporais.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF15 

  

realizar as lutas de oposição: 1- Luta de 

empurrar do círculo: dois alunos dentro de 

um círculo o objetivo é empurrar o adversário 

para fora. 2- Luta pega fita: os alunos 

colocam fitas ou coletes na cintura, vence o 

aluno que tirar a fita ou colete do oponente. 

3- Luta de desequilibrar: dois alunos sobre um 

objeto ou em um pé só dentro de um 

pequeno círculo, vence o aluno que não 

perder o equilíbrio. Tão importante quanto à 

luta em si é a compreensão dos valores 

presentes nas lutas como: respeitar as regras 

combinadas, ser cuidadoso para não 

machucar o amigo, compreender o 

adversário como alguém necessário para sua 

prática e por isso respeitá-lo, que em uma 

luta não existe o sentimento de raiva, e 

outros valores que sejam pertinentes no 

trabalho com a turma. 
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Educação Física 
4º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Brincadeiras e jogos 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Experimentar e fruir 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

do mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

recriá-los, valorizando 

a importância desse 

patrimônio histórico 

cultural.   

Habilidade BNCC - 

EF35EF01 

 

2. Planejar e utilizar 

estratégias para 

possibilitar a 

participação segura de 

todos os alunos em 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

de matriz indígena e 

africana.   

Habilidade BNCC - 

EF35EF02 

 

3. Descrever, por meio 

de múltiplas linguagens 

(corporal, oral, escrita, 

audiovisual), as 

brincadeiras e os jogos 

populares do Brasil e 

de matriz indígena e 

africana, explicando 

suas características e a 

importância desse 

patrimônio histórico 

Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena e 

africana 

Patrimônio histórico 

cultural imaterial 

Estratégias de jogos 

Respeito à diversidade 

cultural 

Práticas corporais 

 

● Atividades em que sejam exploradas as regras 

de jogos e brincadeiras - dividir a turma em 

grupos, e para cada grupo será entregue uma 

ficha com as regras de uma brincadeira ou 

jogo de matriz indígena e africana, em um 

primeiro momento permitir que o grupo 

realize a brincadeira que lhe foi dada. Em um 

segundo momento os alunos do grupo irão 

explicar para a turma por meio de múltiplas 

linguagens, o jogo ou brincadeira realizado, de 

maneira que o grupo possa transmitir ao 

restante da turma como se joga.   

● Atividades em que os alunos possam escolher 

uma brincadeira ou um jogo de matriz 

indígena e africana, realizar uma vez com a 

turma para que todos conheçam a forma 

correta de se jogar ou brincar, em seguida 

permitir que alunos a recriem e façam 

adaptações nas suas regras. Pedir aos alunos 

que façam a brincadeira ou o jogo em outros 

espaços de convívio social, e depois 

compartilhem através de depoimentos como 

foi essa prática e se existe a necessidade de 

adaptações.  

● Atividades em que os alunos possam criar 

jogos ou brincadeiras - com a turma dividida 

em grupos, dar-lhes a tarefa de criar um jogo 

ou brincadeira, utilizando os materiais 

disponíveis na quadra, as regras do jogo ou 

brincadeira devem ser registradas, o grupo 

deverá ensinar toda a turma como se brinca 

ou se joga, usando para isso as múltiplas 

linguagens.  
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cultural na preservação 

das diferentes culturas.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF03 

4. Recriar, individual e 

coletivamente, e 

experimentar, na 

escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

do mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

demais práticas 

corporais tematizadas 

na escola, adequando-

as aos espaços públicos 

disponíveis.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF04 

 

5. Vivenciar situações 

desafiadoras de 

trabalho coletivo, 

elaborando estratégias, 

por meio do diálogo, 

valendo-se de jogos 

cooperativos. 

Esportes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Experimentar e fruir 

diversos tipos de jogos 

pré-desportivos de 

campo e taco, 

rede/parede e 

Esportes de rede / 

parede e de invasão 

Trabalho coletivo e 

colaborativo 

Protagonismo da criança 

● Atividades que proporcionem vivências 

diversificadas dos esportes de rede/parede, e 

a partir destas vivências realizar uma análise 

das capacidades físicas requeridas por esses 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 335 

 

invasão, identificando 

seus elementos 

comuns e criando 

estratégias individuais 

e coletivas básicas 

para sua execução, 

prezando pelo 

trabalho coletivo e 

pelo protagonismo.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF05 

7. Diferenciar os 

conceitos de jogo e 

esporte, identificando 

as características que 

os constituem na 

contemporaneidade e 

suas manifestações 

(profissional e 

comunitária/lazer). 

Habilidade BNCC - 

EF35EF06 

 

  

 

 

 

 

esportes, juntamente com discussões sobre 

aspectos técnicos necessários à sua prática.  

● Momentos em que sejam exploradas as 

modalidades dos esportes de rede/parede, 

trabalhar a questão das estratégias, com os 

alunos definindo sua função durante o jogo, 

importante permitir um período para que a 

equipe analise as estratégias escolhidas do 

ponto de vista individual e coletivo. Propor 

momentos de observação para que os alunos 

possam identificar as estratégias das outras 

equipes.  

● Apresentação aos alunos uma ou várias 

modalidades dos esportes de rede/parede, em 

sua forma oficial competitiva, enfatizando o 

conceito esporte para esta forma de prática. 

Propor aos alunos que criem jogos com os 

elementos dos esportes referidos ou que 

façam adaptações que possibilitem sua 

realização na escola, enfatizando a 

transformação de um esporte em jogo ou 

esporte de lazer. Para aprofundar os 

conhecimentos, pode-se confeccionar cartazes 

com imagens trazidas pelos alunos do esporte 

na forma de lazer e competitiva e ainda 

construir uma lista com as diferenças entre 

jogo e esporte. 

Ginásticas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Experimentar e fruir, 

de forma coletiva, 

combinações de 

diferentes elementos 

da ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, 

Ginástica Geral 

Equilíbrios 

Saltos 

Giros 

Rotações 

Acrobacias 

● Análise coletiva de vídeos demonstrativos da 

ginástica geral. Após a apreciação os alunos 

em grupo irão reproduzir partes ou a 

totalidade das apresentações vistas, 

organizando momentos para que cada grupo 

possa se apresentar para turma, sempre 
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giros, rotações, 

acrobacias, com e sem 

materiais), propondo 

coreografias com 

diferentes temas do 

cotidiano.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF07 

 

9. Planejar e utilizar 

estratégias para 

resolver desafios na 

execução de elementos 

básicos de 

apresentações 

coletivas de ginástica 

geral, reconhecendo as 

potencialidades e os 

limites do corpo e 

adotando 

procedimentos de 

segurança.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF08 

Limites e 

potencialidades do 

corpo 

Procedimentos de 

segurança 

 

 

pautando pelo respeito às potencialidades 

individuais.  

● Atividades em que sejam apresentados e 

analisados os aparelhos da Ginástica Rítmica 

(bola, arco, corda, fita e maça), questionando-

os se já os conhecem e como são utilizados. 

Contextualizar os aparelhos com a 

modalidade. Organizar momentos para 

explorar estes materiais e inserir alguns 

movimentos realizados com os mesmos 

(balancear, rodar, circundar, espirais, lançar, 

pegar, quicar etc). Propor a junção dos 

elementos básicos da Ginástica Geral com os 

movimentos básicos dos aparelhos e organizar 

sequências simples de apresentações em 

grupos.  

Danças 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

10. Experimentar, recriar 

e fruir danças populares 

do Brasil e do mundo e 

danças de matriz 

indígena e africana, 

valorizando e 

respeitando os 

diferentes sentidos e 

significados dessas 

Danças do Brasil e do 

mundo 

Matriz indígena e 

africana 

Respeito à diversidade 

cultural 

Práticas corporais 

● Atividades em que sejam apresentadas e 

analisados trechos de danças variadas, os 

alunos devem identificar quais danças são 

tipicamente brasileiras e quais pertencem a 

outros países, após a identificação os alunos 

deverão analisar os elementos comuns e 

diferentes entre elas (vestimentas, locais, 

intencionalidade, movimentos, etc.). 
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danças em suas culturas 

de origem. Habilidade 

BNCC - EF35EF09 

11. Comparar e 

identificar os elementos 

constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, 

espaço, gestos) em 

danças populares do 

Brasil e do mundo e 

danças de matriz 

indígena e africana. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF10 

12. Formular e utilizar 

estratégias para a 

execução de elementos 

constitutivos das danças 

populares do Brasil e do 

mundo, e das danças de 

matriz indígena e 

africana. Habilidade 

BNCC - EF35EF11 

13. Identificar situações 

de injustiça e preconceito 

geradas e/ou presentes 

no contexto das danças e 

demais práticas corporais 

e discutir alternativas 

para superá-las. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF12 

Organizados em grupos, serão estimulados a 

recriar as danças vistas em vídeo.  

● Apresentação e análise de vídeos com danças 

do Brasil, para que os alunos percebam os 

ritmos, os gestos e a organização no espaço 

presentes nestas danças e, além disso, 

deverão observar a utilização das habilidades 

motoras durante a dança (força, equilíbrio, 

coordenação motora, etc.). Depois da análise 

os alunos devem recriar a dança, sendo que, 

na apresentação devem aparecer os 

elementos constitutivos das danças (ritmo, 

gestos e espaço).  

● Atividades em que os alunos escolham uma 

dança típica de outros países, porém, antes 

de apresentar aos alunos vídeos ou atividades 

sobre esta dança, pedir que cada um escreva 

em um papel sua opinião sobre ela, caso os 

alunos não conheçam este tipo de dança a 

ponto de ter uma opinião formada, pedir para 

que escrevam como imaginam ser a dança, 

guardar os papéis sem comentá-los. Após 

realizar a atividade e exibir os vídeos sobre a 

dança, fazer a leitura das opiniões, e fazer 

análises sobre a opinião inicial (preconceito) 

com as opiniões tidas pelos alunos depois de 

conhecerem as dança e seus aspectos 

culturais.   
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Lutas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

14. Experimentar, fruir e 

recriar diferentes lutas 

presentes no contexto 

comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena 

e africana.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF13 

 

15. Planejar e utilizar 

estratégias básicas das 

lutas do contexto 

comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena 

e africana 

experimentadas, 

respeitando o colega 

como oponente e as 

normas de segurança. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF14 

16. Identificar as 

características das lutas 

do contexto comunitário 

e regional e lutas de 

matriz indígena e 

africana, reconhecendo 

as diferenças entre lutas 

e brigas e entre lutas e as 

demais práticas 

corporais.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF15 

Lutas de matriz 

indígena e africana 

Normas de segurança 

Práticas corporais 

Respeito 

 

  

● Apresentação de vídeos e imagens de lutas de 

matriz indígena e africana, pedir que os 

alunos observem as vestimentas, os locais das 

práticas, e as intencionalidades presentes nas 

lutas (apresentação, combate, competitiva, 

etc.). Organizar formas de vivências destas 

lutas, com a possibilidade dos alunos 

recriarem as formas de lutar, durante a 

prática é interessante reproduzir os rituais 

pertencentes às lutas como forma de 

contextualização e valorização cultural.  

● Atividades em que sejam exploradas 

compreensão das regras e dos valores 

presentes nas lutas pode-se realizar as lutas 

de oposição: 1- Luta de empurrar do círculo: 

dois alunos dentro de um círculo o objetivo é 

empurrar o adversário para fora. 2- Luta pega 

fita: os alunos colocam fitas ou coletes na 

cintura, vence o aluno que tirar a fita ou 

colete do oponente. 3- Luta de desequilibrar: 

dois alunos sobre um objeto ou em um pé só 

dentro de um pequeno círculo, vence o aluno 

que não perder o equilíbrio. Tão importante 

quanto a luta em si é a compreensão dos 

alunos aos valores presentes nas lutas como: 

respeitar as regras combinadas, ser cuidadoso 

para não machucar o amigo, compreender o 

adversário como alguém necessário à sua 

prática e por isso respeitá-lo, em uma luta não 

existe o sentimento de raiva, e outros valores 

que sejam pertinentes no trabalho com a 

turma.  

● Produção de um cartaz com imagens que 

diferenciem lutas de brigas, com imagens 

trazidas pelos alunos, para cada imagem, os 

alunos irão elencar os sentimentos que 
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pertencem as imagens trazidas, realizar então 

algumas atividades de confronto, para que os 

alunos relatem o que sentiram, e fazer 

correlação aos sentimentos que foram 

elencados no cartaz. 
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Educação Física 
5º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Jogos e brincadeiras 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Experimentar e fruir 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

recriá-los, valorizando a 

importância desse 

patrimônio histórico 

cultural.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF01 

 

2. Planejar e utilizar 

estratégias para 

possibilitar a 

participação segura de 

todos os alunos em 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e de 

matriz indígena e 

africana.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF02  

 

3. Descrever, por meio 

de múltiplas linguagens 

(corporal, oral, escrita, 

audiovisual), as 

brincadeiras e os jogos 

populares do Brasil e de 

matriz indígena e 

africana, explicando suas 

características e a 

importância desse 

patrimônio histórico 

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e 

do mundo 

Brincadeiras e jogos 

de matriz indígena e 

africana 

Patrimônio histórico 

e cultural imaterial 

Linguagens 

Respeito às 

diferenças e a 

diversidade 

Práticas corporais 

● Atividade para o levantamento de 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo e de matriz indígena e africana, 

procurando fazer uma breve correlação com 

o local de origem, promover a vivência destes 

jogos, com análise dos aspectos culturais que 

os permeiam.  

● Atividades de leitura e de análise de regras de 

jogos e de brincadeiras  - dividir a turma em 

grupos, e para cada grupo será dado uma 

ficha com as regras de brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo e de matriz 

indígena e africana, em um primeiro 

momento permitir que o grupo realize a 

brincadeira que lhe foi dada, em um segundo 

momento os alunos do grupo irão explicar 

para a turma por meio de múltiplas 

linguagens, o jogo ou brincadeira realizado, 

de maneira que o grupo possa transmitir ao 

restante da turma como se joga. Pode ser 

interessante pedir que cada grupo 

confeccione um cartaz, com ilustração e as 

regras do jogo.  

● Momentos em que os alunos possam 

escolher uma brincadeira ou jogo do Brasil e 

do mundo e de matriz indígena e africana, 

realizar uma vez com a turma para que todos 

conheçam a forma correta de se jogar ou 

brincar, em seguida permitir que alunos a 

recriem e a façam adaptações nas suas regras. 

Pedir aos alunos que façam a brincadeira ou o 

jogo em outros espaços de convívio social, e 

depois compartilhar os depoimentos de como 

foi essa prática e a necessidade de 

adaptações. 
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cultural na preservação 

das diferentes culturas.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF03 

4. Recriar, individual e 

coletivamente, e 

experimentar, na escola 

e fora dela, brincadeiras 

e jogos populares do 

Brasil e do mundo, 

incluindo aqueles de 

matriz indígena e 

africana, e demais 

práticas corporais 

tematizadas na escola, 

adequando-as aos 

espaços públicos 

disponíveis.   

Habilidade BNCC - 

EF35EF04 

 

5. Vivenciar situações 

desafiadoras de trabalho 

coletivo, elaborando 

estratégias através do 

diálogo, valendo-se de 

jogos cooperativos. 

Esportes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Experimentar e fruir 

diversos tipos de jogos 

pré-desportivos de 

campo e taco, 

rede/parede e invasão, 

identificando seus 

Esportes de campo e 

taco 

Estratégias individuais 

e coletivas 

Protagonismo da 

criança 

● Atividades que proporcionem vivências 

diversificadas dos esportes de campo e taco, 

e a partir destas vivências realizar uma análise 

das capacidades físicas requeridas por esses 
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elementos comuns e 

criando estratégias 

individuais e coletivas 

básicas para sua 

execução, prezando pelo 

trabalho coletivo e pelo 

protagonismo. 

Habilidade BNCC - 

EF35EF05 

7. Diferenciar os 

conceitos de jogo e 

esporte, identificando as 

características que os 

constituem na 

contemporaneidade e 

suas manifestações 

(profissional e 

comunitária/lazer). 

Habilidade BNCC - 

EF35EF06 

Trabalho coletivo e 

colaborativo 

 

 

 

 

esportes, juntamente com discussões sobre 

aspectos técnicos necessários à sua prática.  

● Momentos em que os alunos possam realizar 

uma modalidade dos esportes de campo e 

taco, trabalhar a questão das estratégias, com 

os alunos definindo sua função durante o 

jogo, importante permitir um período para 

que a equipe analise as estratégias escolhidas 

do ponto de vista individual e coletivo. Propor 

momentos de observação para que os alunos 

possam identificar as estratégias das outras 

equipes.  

● Atividades em que sejam apresentadas e 

analisadas uma ou várias modalidades dos 

esportes de campo e taco, em sua forma 

oficial competitiva, enfatizando o conceito 

esporte para esta forma de prática, propor 

aos alunos que criem jogos com os elementos 

dos esportes referidos ou que façam 

adaptações para possibilitar sua realização na 

escola, enfatizando a transformação de um 

esporte em jogo ou esporte de lazer. Para 

fixar a aprendizagem pode-se confeccionar 

cartazes com imagens trazidas pelos alunos 

do esporte na forma de lazer e competitiva e 

ainda construir uma lista com as diferenças 

entre jogo e esporte. 

Ginásticas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Experimentar e fruir, 

de forma coletiva, 

combinações de 

diferentes elementos da 

ginástica geral 

Ginástica Geral 

Equilíbrios 

Saltos 

Giros 

Rotações 

● Momentos em que os alunos sejam 

organizados em grupos para cada um possa 

ser dado um tema, referentes a questões 

regionais, folclore, fenômenos da natureza, 

etc., orientar os alunos para que construam 
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(equilíbrios, saltos, giros, 

rotações, acrobacias, 

com e sem materiais), 

propondo coreografias 

com diferentes temas do 

cotidiano.  

Habilidade BNCC - 

EF35EF07 

 

9. Planejar e utilizar 

estratégias para resolver 

desafios na execução de 

elementos básicos de 

apresentações coletivas 

de ginástica geral, 

reconhecendo as 

potencialidades e os 

limites do corpo e 

adotando 

procedimentos de 

segurança.  

Habilidade BNCC - 
EF35EF08 

Acrobacias 

Coreografias 

Limites e 

potencialidades do 

corpo 

Procedimentos de 

segurança 

 

 

uma coreografia que represente o tema, 

utilizando os elementos básicos da ginástica 

geral, apresentar vídeos demonstrativos da 

ginástica geral pode auxiliar os alunos na 

tarefa. Dentro desta tarefa os alunos devem 

observar as potencialidades individuais, para 

que todos possam participar da coreografia.  

● Atividades em que sejam apresentados e 

analisados os aparelhos da Ginástica Rítmica 

(bola, arco, corda, fita e maça), questionando-

os se já os conhecem e como são utilizados. 

Contextualize os aparelhos com a 

modalidade. Organize momentos para 

explorar estes materiais e insira alguns 

movimentos realizados com os mesmos 

(balancear, rodar, circundar, espirais, lançar, 

pegar, quicar etc.). Proporcione a junção dos 

elementos básicos da Ginástica Geral com os 

movimentos básicos dos aparelhos e organize 

sequências simples de apresentações em 

grupos.  

Danças 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

10. Experimentar, recriar 

e fruir danças populares 

do Brasil e do mundo e 

danças de matriz indígena 

e africana, valorizando e 

respeitando os diferentes 

sentidos e significados 

dessas danças em suas 

culturas de origem. 

Habilidade BNCC -  

EF35EF09 

Danças do Brasil e do 

mundo 

Danças de matriz 

indígena e africana 

Ritmo 

Espaço 

Gestos 

Elementos 

constitutivos das 

danças populares 

● Apresentação de trechos de danças variadas, os 

alunos devem identificar quais são as danças e 

suas origens, (orientar como uma pesquisa a 

ser realizada em casa, caso os alunos acertem o 

nome da dança, mas não saibam sua origem) 

em grupo os alunos irão escolher uma destas 

danças e reproduzi-las e/ou recriá-las, os 

alunos devem se atentar em manter em sua 

coreografia os elementos básicos que 

diferenciavam uma dança das outras.  
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11. Comparar e identificar 

os elementos 

constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, espaço, 

gestos) em danças 

populares do Brasil e do 

mundo e danças de matriz 

indígena e africana. 

Habilidade BNCC -  
EF35EF10 

 

12. Formular e utilizar 

estratégias para a 

execução de elementos 

constitutivos das danças 

populares do Brasil e do 

mundo, e das danças de 

matriz indígena e africana.  

Habilidade BNCC -  
EF35EF11 

 

13. Identificar situações 

de injustiça e preconceito 

geradas e/ou presentes 

no contexto das danças e 

demais práticas corporais 

e discutir alternativas 

para superá-las.  

Habilidade BNCC -  

EF35EF12 

Respeito à 

diversidade e as 

diferenças 

 

 

● Apresentação de vídeos com danças populares 

do Brasil e do mundo e danças de matriz 

indígena e africana, para que os alunos 

percebam os ritmos, os gestos e a organização 

no espaço presentes nestas danças, e além 

disso deverão observar a utilização das 

habilidades motoras durante a dança (força, 

equilíbrio, coordenação motora, etc.). Depois 

da análise os alunos devem recriar a dança, 

sendo que, na apresentação devem aparecer os 

elementos constitutivos das danças (ritmo, 

gestos e espaço).  

● Confecção de cartaz com imagens de várias 

danças, os alunos devem escolher duas danças 

que gostariam de realizar, e duas que não tem 

interesse, conversar com os alunos sobre o 

motivo de suas escolhas, como forma de 

abordar o preconceito (como forma de uma 

opinião sobre algo que não se conhece), realizar 

um trabalho com a dança mais popular e a mais 

“rejeitada” com vídeos e atividades práticas, 

após as vivências retomar a discussão sobre o 

preconceito que podem haver sobre algumas 

danças, e se ao conhecer melhor uma dança eles 

podem mudar de ideia. 

Lutas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

14. Experimentar, fruir e 

recriar diferentes lutas 

presentes no contexto 

comunitário e regional e 

Lutas do contexto 

comunitário e 

regional 

● Roda de conversa com a turma para saber  se 

algum aluno pratica luta fora do contexto 

escolar. Os alunos que praticam podem fazer 

um breve comentário sobre sua prática, 
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lutas de matriz indígena e 

africana.  

Habilidade BNCC -  

EF35EF13 

 

15. Planejar e utilizar 

estratégias básicas das 

lutas do contexto 

comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena e 

africana experimentadas, 

respeitando o colega como 

oponente e as normas de 

segurança. Habilidade 

BNCC -  

EF35EF14 

 

16. Identificar as 

características das lutas do 

contexto comunitário e 

regional e lutas de matriz 

indígena e africana, 

reconhecendo as 

diferenças entre lutas e 

brigas e entre lutas e as 

demais práticas corporais.  

Habilidade BNCC -  

EF35EF15 

Lutas  de matriz 

indígena e africana 

 

Normas de 

segurança 

Respeito 

 

 

 

realizar com a turma elementos básicos das 

lutas que surgirem, Exemplos, o rolamento do 

Judô, a ginga da capoeira, os katas do caratê, 

etc. Se possível permitir que os alunos que 

praticam esta luta sejam protagonistas nas 

atividades práticas, pode-se até pedir que 

façam um cartaz com informações da luta que 

praticam. Caso nenhum aluno pratique lutas, 

pode-se recorrer a qual eles conhecem ou 

que são praticadas pelos pais ou conhecidos.   

● Momentos em que os alunos compreendam as 

regras e valores presentes nas lutas pode-se 

realizar as lutas de oposição: 1- Luta de 

empurrar do círculo: dois alunos dentro de um 

círculo o objetivo é empurrar o adversário 

para fora. 2- Luta pega fita: os alunos colocam 

fitas ou coletes na cintura, vence o aluno que 

tirar a fita ou colete do oponente. 3- Luta de 

desequilibrar: dois alunos sobre um objeto ou 

em um pé só dentro de um pequeno círculo, 

vence o aluno que não perder o equilíbrio. Tão 

importante quanto a luta em si é a 

compreensão dos alunos aos valores 

presentes nas lutas como: respeitar as regras 

combinadas, ser cuidadoso para não 

machucar o amigo, compreender o adversário 

como alguém necessário à sua prática e por 

isso respeitá-lo, em uma luta não existe o 

sentimento de raiva, e outros valores que 

sejam pertinentes no trabalho com a turma. 

● Apresentação de vídeos e imagens de lutas de 

matriz indígena e africana, pedir que os alunos 

observem as vestimentas, os locais das 

práticas, e as intencionalidades presentes nas 

lutas (apresentação, combate, competitiva, 

etc.). Organizar formas de vivências destas 

lutas, com a possibilidade dos alunos 

recriarem as formas de lutar, durante a prática 

é interessante reproduzir os rituais 

pertencentes às lutas como forma de 

contextualização e valorização cultural. 
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O ensino e  a aprendizagem de Matemática nos anos iniciais: um processo de 
constantes reflexões, reorganizações, respeitos aos saberes 

 
 

                                                           [...] que a importância de uma coisa 
                                                                 não se mede com fita  métrica  nem 

                                                            com balanças, nem barômetros, etc.  
                                                              Que a  importância de uma coisa há 
                                                             que ser medida pelo encantamento 
                                                                    que a coisa produza em nós [...] 
                                                                                         Manoel de Barros25 

  
 

 O Currículo do Município para o componente curricular de Matemática baseia-se na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2018, assim como, os 

princípios didáticos e metodológicos prescritos pelo Currículo Paulista, homologado em 

agosto de 2019. Estes documentos serviram como referência para a elaboração de habilidades 

que constam neste currículo, de modo que possa fazer sentido, tanto para os professores em 

seu trabalho diário com os alunos, quanto para os gestores escolares no desenvolvimento da 

formação continuada e do acompanhamento em sala de aula e também como sustentação 

para as escolhas das políticas públicas relacionadas ao avanço da educação municipal e o 

pleno desenvolvimento dos alunos. 

 No que diz respeito ao ensino e a aprendizagem do Componente Curricular de 

Matemática, cabe destacar que o foco do trabalho, no Ensino Fundamental – anos Iniciais, 

trata-se na retomada e na continuidade das vivências cotidianas das crianças, no que diz 

respeito ao contato com os números em seus diferentes contextos e funções, com as mais 

diferentes formas existentes nos espaços vividos, bem como o  reconhecimento espacial de 

seu entorno e o aprofundamento sistemático dos conhecimentos adquiridos durante  a 

Educação Infantil. Clara está a necessidade perene do desenvolvimento de habilidades, ao 

longo dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, que se configuram no saber-fazer 

diário, na produção de múltiplas inteligências relacionadas aos conhecimentos matemáticos, 

                                                      
25 BARROS, M. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2011. 
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na atuação ativa junto às práticas sociais,  mediadas pelo uso sistemático da matemática nos 

mais diferenciados contextos.  

     Nesse sentido, o ensino da matemática não pode ficar restrito apenas aos 

conteúdos dos algoritmos convencionais, sendo estes por muitos anos transmitidos de 

maneira rotineira, mas sim, focado em um trabalho que precisa levar em consideração todos 

os conhecimentos que envolvem a matemática, com o olhar voltado para as diferentes 

temáticas, sendo estes delimitados, para uma maior compreensão e foco dos conteúdos a 

serem ensinados pelos professores e apropriados pelos alunos. Assim, no desenvolvimento 

das habilidades relacionadas ao cálculo e suas diferentes modalidades, principalmente 

aquelas relacionadas às múltiplas estratégias mentais, de aproximações de estimativas, 

devem estar além do aprofundamento do que é escrito, ou seja, do algoritmo convencional. 

Não obstante, o trabalho ainda precisa contemplar os saberes relacionados ao 

tratamento da informação (estatística); às grandezas e medidas convencionais e não 

convencionais e seus instrumentos utilizados em diferentes contextos; ao trabalho com 

situações-problema do campo aditivo e multiplicativo; ao reconhecimento dedutivo de 

formas tridimensionais e bidimensionais e de suas propriedades, além da consciência do 

espaço vivido e às noções de álgebra e probabilidade presentes no dia a dia.  

     Cabe destacar que os anos iniciais do Ensino Fundamental são  marcados em sua 

base pelo desafio, por parte das crianças, em se apropriarem do Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA) e do Sistema de Numeração Decimal (SND), complexos, porém necessários e fundantes 

para a assimilação dos conhecimentos dentro e fora da escola, considerando que o foco do 

aprendizado nos três  primeiros anos da Educação Básica deve ser  na alfabetização, tanto em 

Língua Portuguesa, quanto em Matemática.  Contudo, a necessidade de um trabalho no qual 

situações lúdicas e intencionais, precisam estar presentes no contexto da sala de aula, 

tornando-se fundamental para esta faixa etária. 

     A BNCC, ao considerar todo o percurso realizado pelos alunos no Ensino 

Fundamental, anos iniciais e anos finais, delimita, para o ensino-aprendizagem da 

Matemática, algumas competências que precisam ser desenvolvidas ao longo dos nove anos 
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que compõem essa etapa da Educação Básica. Vale ressaltar que, apesar de se relacionarem 

o tempo todo durante o Ensino Fundamental, é necessário o desenvolvimento parcial delas, 

com direcionamentos específicos e sistemáticos, para que nos anos finais possam ser 

concretizadas.   A seguir estão listadas as referidas competências. 

Competências específicas de Matemática para o Ensino 

Fundamental 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 

de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 

para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 

construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 

atuar no mundo. 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 

conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 

sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações 

relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos 

convincentes. 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para 

modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, 

validando estratégias e resultados. 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não 

diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário; expressar suas respostas e 

sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, 
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além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como 

fluxogramas, e dados). 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de urgência social, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade 

de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento 

e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções 

para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma 

determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

 

Além das questões já apresentadas no Currículo do Município relacionadas ao ensino 

da Matemática, há de se levar em consideração o Letramento Matemático para o pleno 

desenvolvimento dos alunos, aqui considerado, como proposto na BNCC e, por conseguinte, 

no Currículo Paulista, 

 

 

[...] definido como as competências e habilidades de raciocinar, 
representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a 
favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a 
resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. (BRASIL, 
2017, p.264) 

 

 

Portanto, o desenvolvimento do Letramento Matemático está relacionado à 

capacidade do aluno em interagir, de maneira eficiente e autônoma, com as práticas sociais 

promovidas pela vida contemporânea, considerando, ainda, os fundamentos nos letramentos 

e nos chamados “Novos letramentos”,  que incluem inserção, autonomia e a produção de 

conhecimentos no mundo digital e altamente tecnológico, apresentados  nos dias atuais, bem 

como os temas transversais presentes na Base Nacional Comum Curricular. 
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Por fim, salienta-se aqui, que a perspectiva do trabalho com os componentes 

curriculares para o município de Indaiatuba, pauta-se na Educação Matemática,  vista como  

uma área de conhecimento que prioriza a  natureza interdisciplinar, também defendida pela 

professora pesquisadora Célia Carolino Pires (2012), que não poderá ser confundida apenas 

com a mera justaposição dos conhecimentos oriundos da Matemática e da Educação, pois 

trata-se de uma área bastante nova nos meios acadêmicos e nos escolares, que incorpora 

dimensões filosóficas, históricas, psicológicas, políticas, metodológicas e culturais, na busca 

por melhor entendimento a respeito dos processos de ensino e de aprendizagem da 

Matemática, bem como o seu papel social e político. Dessa forma, o trabalho em sala de aula, 

refletido nesta concepção, demonstra a preocupação em considerar os alunos como os reais 

sujeitos da aprendizagem, com o respeito às suas especificidades, seus ritmos de 

aprendizagens, seus conhecimentos prévios a respeito dos conteúdos a serem ensinados, tais 

como os contextos de vivências, suas histórias pessoais, suas compreensões de mundo. Enfim, 

trata-se de um olhar holístico para a criança, de modo que possa se desenvolver de forma 

ampla. 

Os Quadros Curriculares 

A organização dos Quadros Curriculares do Currículo do Município, para o componente 

de Matemática, contempla as unidades temáticas, as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, os objetos de conhecimento, bem como, algumas propostas de atividades, que podem 

se configurar em situações de aprendizagens em sala de aula, além disso, esse rol de sugestões 

sempre poderá ser revisto, adequado, reorganizado em consideração das especificidades da 

região,  aliado ao conhecimento profissional dos professores e dos gestores escolares. 
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Matemática 
1º ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagem 
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Unidade Temática: Números e Operações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de Conhecimento 

(Conteúdos) 
Propostas de Atividades 

Situações de aprendizagem que envolvam: 

1. Ler, escrever e ordenar 
números naturais. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA01 
 
 
 

Reconhecimento e 
registro de números no 

contexto diário: 
quantidades, ordem ou 

código, para a 
organização de 

informações 

● Cantilena numérica em brincadeiras infantis 

(brincar de roda, pular corda, brincar de 

amarelinha, etc.),  que favoreçam a reflexão 

sobre o conhecimento da sequência numérica 

falada. 

● Quantificação de coleções (tampinhas, 

figurinhas, bolinhas). 

● Exploração de códigos em documentos 

pessoais (cópias), em contas de água ou luz, 

código de barras, endereço, placas de carro, 

número de telefones, etc. 

● Exploração de ordem: primeiro, segundo, 

terceiro, etc. 

● Rodas de contagem em que as crianças 

tenham que recitar oralmente a sequência 

numérica, ora usando escalas ascendentes (do 

menor para o maior), ora escalas 

descendentes (do maior para o menor). 

● Função de medir registrando uma medição 

(exemplo: peso e altura).  

● Compartilhamento de pesquisas com dados 

pessoais das crianças, como o número de 

irmãos, número de pessoas que moram em 

sua casa (função cardinal do número), 

observação da ordem numérica na lista de 

chamada (função ordinal do número). 

2. Contar, estimar e 
comparar quantidades de 
maneira exata ou 
aproximada, utilizando 

Quantificação e 
comparação de 

elementos e entre 
conjuntos 

● Comparação de dois números que tenham a 

mesma quantidade ou quantidades diferentes 

de algarismos. 
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diferentes estratégias 
como o pareamento e 
outros agrupamentos. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA02 e  
EF01MA03 

Estimativa 
Comparação entre dois 

números. 
Contagem de rotina 

Contagem ascendente e 
descendente 

Contagem um a um, 
dois em dois 
Pareamento 

Agrupamentos e 
comparação 

● Contagem do total de duas coleções, 

observando a quantidade (de objetos) de cada 

uma delas. 

● Cálculo do número de objetos de uma dada 

coleção à qual foram acrescentados novos 

objetos. 

● Cálculo do número de objetos de uma dada 

coleção à qual foram retirados novos objetos; 

● Práticas cotidianas como distribuir materiais, 

dividir os alunos em grupo, etc. 

● Comparação de quantidades: “quem tem 

mais; quem tem menos, quantos a mais?”. 

3. Contar a quantidade de 
objetos de coleções até 
100 unidades e 
apresentar o resultado 
por registros verbais e 
simbólicos, em situações 
de seu interesse, como 
jogos, brincadeiras, 
materiais da sala de aula, 
entre outros. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA04 

Comparação de 
quantidades 

 
Representação 

numérica 
Leitura, escrita e 
comparação de 

números naturais 
Reta numérica 

● Comparação de diferentes formas de registro 

de um mesmo número escrito pelas crianças e 

reflexão sobre essas diferenças. 

● Comparação de dois números que tenham a 

mesma quantidade de algarismo. 

● Comparação de dois números a partir de suas 

escritas, quando o número de algarismos que 

os compõem é diferente. 

● Uso de sequência numérica como apoio para 

comparação de números e para a produção de 

escritas numéricas. 

● Produção de escritas numéricas com a 

utilização de calculadora, a partir de números 

ditados pelo professor. 

● Produção de escritas numéricas relativas a 

números familiares e sequências, observando 

regularidades e formulando hipóteses sobre a 

escrita numérica. 

● Uso da calculadora para a produção de 

escritas numéricas. 

● Uso da calculadora para o registro de números 

de duas ordens, descobrindo que é preciso 

teclar primeiro o algarismo das dezenas e, na 
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sequência, o algarismo das unidades, sem 

necessidade de uso dessa nomenclatura. 

● Uso de fichas sobrepostas para a produção de 

escritas numéricas.  

● Uso de sequências numéricas na forma oral e 

escrita. 

● Uso de álbum de figurinhas, boliche, bingo 

numérico, entre outros jogos. 

● Registro de números do cotidiano (calçados, 

idade, residência, telefone e etc.), com a 

utilização ou não de  gráficos ou tabelas. 

● Contagem de diferentes quantidades 

relacionando com a escrita numérica. 

● Jogos que proponham a construção dos 

números de diferentes “tamanhos” com o uso 

de 10 algarismos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. 

4. Comparar números 
naturais de até duas 
ordens em situações 
cotidianas, com e sem 
suporte da reta numérica. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA05 

 
 

Leitura, escrita e 
comparação de 

números naturais 
Reta numérica 

Leitura e escrita de 
números naturais 

Ordem crescente e 
decrescente 

● Jogos que proponham a construção de 

números de diferentes composições com o 

uso de 10 algarismos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. 

● Exploração de números por meio de 

comparações e observações de regularidades 

encontradas no quadro numérico (0 à 100). 

● Ditado de números relacionados às escritas 

exploradas nos números familiares e 

sequências, em que a criança revele suas 

hipóteses sobre a escrita numérica, contando 

com a ajuda e intervenção do professor para 

progredir em direção à escrita convencional. 

● Uso de reta numérica, calendário e quadro 

numérico, em que seja possível localizar 

números, comparar e preencher sequências. 

● Sequência numérica na ordem crescente ou 

decrescente para que possam identificá-las, 

bem como, a presença de intervalo simples 

entre os números da sequência: 2 em 2, 5 em 
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5. 

● Identificação e escrita de números em ordem 

crescente ou decrescente utilizando 

diferentes portadores: quadro numérico, reta 

numérica e tabelas. 

5. Construir fatos básicos 
da adição e utilizá-los em 
procedimentos de 
cálculos mentais, escritos 
e para resolver situações-
problema. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA06 

Construção de fatos 
básicos da adição 

Identificação dos sinais 
+ e = 

● Situações-problema envolvendo a ideia de 

adição até 10, utilizando estratégias pessoais 

e cálculo mental. 

● Composição e decomposição de números, 

promovendo a compreensão de que um 

número de até dois algarismos pode ser 

representado por uma escrita aditiva. Ex. 20 

pode ser representado como 10 + 10, 15 + 5 

ou 5 + 5 + 5 + 5, por meio de estratégias 

pessoais e cálculo mental. 

● Jogos como pega vareta, dominó, 

cobrinhas, memória, etc. 

● Soma de diferentes números que possuem o 

mesmo resultado. Ex.: 2 + 6 = 8, 7 + 1 = 8, 4 + 

4 = 8, 5 + 3 = 8, etc. 

6.  Construir fatos básicos 
da subtração e utilizá-los 
em procedimentos de 
cálculos mentais, escritos 
e para resolver situações-
problema. 
 
 

Construção de fatos 
básicos da subtração 

Identificação dos sinais 
de – e = 

● Situações-problema envolvendo a ideia de 

subtração até 10, utilizando estratégias 

pessoais e cálculo mental. 

● Jogos como dominó, trilhas e memória, 

envolvendo a subtração. 

● Subtração de diferentes números que 

possuem o mesmo resultado. Ex.: 6 - 2 = 4, 7 - 

3 = 4, 9 - 5 = 4, 5 - 1 = 4, etc. 

7. Compor e decompor 
número de até três 
ordens, por meio de 
diferentes adições, com o 
suporte de material 

Composição e 
decomposição de 
números naturais 

através de diferentes 
adições 

● Composição e decomposição de números 

promovendo a compreensão que um número 

de dois algarismos pode ser representado por 

uma escrita aditiva, por meio de estratégias 
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manipulável, 
contribuindo para a 
compreensão de 
características do sistema 
de numeração decimal e 
o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo.    
Habilidade BNCC - 
EF01MA07 

 
 

Unidade 
Dezena 
Centena 

pessoais e  cálculo mental. Ex. 20 pode ser 

representado como 10 + 10, 15 + 5 ou 5 + 5 + 

5 + 5. 

● Composição e decomposição de números 

promovendo a compreensão que um número 

de três algarismos pode ser representado por 

uma escrita aditiva, por meio de estratégias 

pessoais e  cálculo mental. Ex. 100 pode ser 

representado como 50 + 50, 95 + 5 ou 25 + 25 

+ 25 + 25. 

● Situações-problema com contagem de objetos 

e registro das estratégias de resolução. Ex. 

agrupar os objetos para contar.  

● Uso de fichas escalonadas e quadro de valor 

de lugar.  

8. Resolver e elaborar 
situações-problema de 
adição e de subtração, 
envolvendo números de 
até dois algarismos, com 
os significados de juntar, 
acrescentar, separar e 
retirar, com o suporte de 
imagens e/ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias e formas de 
registro pessoais. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA08 

 

Situações-problema 
envolvendo diferentes 
significados da adição 
simples e da subtração 

simples (juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar) 
Situações-problema 

envolvendo diferentes 
significados da adição e 
da subtração (comparar 

e completar) 

● Problematizações envolvendo dados 

numéricos elaboradas pelo professor em 

conjunto com os alunos. 

● Problematizações envolvendo dados 

numéricos elaboradas pelos alunos. 

● Situações-problema26 envolvendo a 

composição simples: “se duas coleções de 

objetos forem reunidas, qual será a 

quantidade obtida?”. 

● Situações-problema envolvendo a 

transformação positiva: “se   acrescentarmos 

objetos a uma coleção dada, quantos objetos 

teremos? ”. 

● Situações-problema de transformação 

negativa. Ex. “se   retirarmos objetos de uma 

coleção dada, quantos objetos teremos? ”. 

                                                      
26 Observação: É importante refletir a respeito da necessidade de incentivar diferentes processos / estratégias de resolução, bem 

como, propor a análise coletiva / discussão a respeito das soluções encontradas e os caminhos pessoais que os alunos levaram para 
essa resolução. Os registros diversos também devem ser incentivados e considerados no processo de construção da linguagem 
matemática, da ampliação do raciocínio e da capacidade de argumentação dos alunos. 
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● Situações-problema27 de comparação de 

quantidades: quantos a mais, quantos a 

menos, igualdade. 

● Situações-problema de completar 

quantidades. Ex.: “um álbum de figurinhas 

completo tem 60 figurinhas. Pedro já 

conseguiu 20 delas. Quantas ainda faltam? ”. 

9. Resolver situações-
problema com a ideia de 
multiplicação com o 
suporte de imagens e/ou 
material manipulável, 
utilizando estratégias e 
registros pessoais. 
 
 
 

Situações–problema 
envolvendo os 

diferentes significados 
da multiplicação: 

parcelas iguais, dobro e 
configuração retangular 

● Situações-problema com os diferentes 

significados da multiplicação: parcelas iguais, 

dobro e configuração retangular, utilizando ou 

não materiais manipuláveis. Ex.: “ na caixa de 

lápis de cor temos 12 lápis. Quantos lápis 

temos em 3 caixas iguais a esta? ”; “Bia tem 6 

anos e seu irmão tem o dobro de sua idade. 

Quantos anos tem o irmão da Bia? ”; “José está 

construindo um muro em seu quintal. Ele está 

colocando 8 tijolos em cada fileira e já fez 6 

fileiras. Quantos tijolos ele já gastou? ”. 

10. Resolver situações-
problema com a ideia de 
dividir em partes iguais; 
com suporte de imagens 
e/ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias e formas de 
registro pessoais. 

Situações–problema 
envolvendo diferentes 
significados da divisão: 
divisão em partes iguais 

● Situações-problema com a ideia de divisão 

igual de quantidades, utilizando ou não 

materiais manipuláveis. Ex.: “Dona Maria fez 

15 bombons para dividir com as três filhas. 

Quantos bombons cada filha ganhará?”. 

11. Resolver situações-
problema envolvendo os 
conceitos de dúzia e meia 
dúzia, com suporte de 
imagens e/ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias e formas de 
registro pessoais. 
 

Situações–problema 
Conceito de dúzia e 

meia dúzia 
 
 

● Situações-problema envolvendo o conceito de 

dúzia e meia dúzia, utilizando como portador 

livros de receitas ou propagandas em que os 

alunos encontrem esta nomenclatura. 

● Rodas de conversa para que os alunos reflitam 

a respeito de meia/meio = metade e da 

expressão popular: “trocar 6 por meia dúzia” 

                                                      
27 Sobre o trabalho com situações-problema cabe refletir a respeito da necessidade do incentivo sistemático em sala de aula de 

diferentes processos / estratégias de resolução, bem como, a proposição de análise coletiva / discussão a respeito das soluções 
encontradas e os caminhos pessoais que os alunos levaram para essa resolução. Cabe lembrar que os materiais manipuláveis, 
tais como: tampinhas e palitos de sorvete, entre outros, constituem excelentes recursos na Matemática. 
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refletindo o significado da mesma. 

● Reflexões sobre a palavra dúzia e sua 

"sonoridade'' em relação ao número doze. 

Unidade Temática: Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de Conhecimento 

(Conteúdos) 
Propostas de Atividades 

Situações de aprendizagem que envolvam: 

12. Organizar e ordenar 
objetos familiares ou 
representações por 
figuras, por meio de 
atributos, tais como cor, 
forma e medida.  
Habilidade BNCC - 
EF01MA09 

 

Padrões figurais e 
numéricos 

Regularidades ou 
padrões de sequências 

● Análise e aplicação de padrão observado na 

organização de sequências compostas por 

objetos e imagens. 

● Elaboração/continuação de sequências 

compostas por representação de objetos / 

figuras, de modo a compreender o padrão 

existente.  

13.  Descrever, após o 
reconhecimento e a 
explicitação de um 
padrão (ou regularidade), 
os elementos ausentes 
em sequências recursivas 
de números naturais, 
objetos ou figuras. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA10 

Sequências recursivas28 
Regularidades de 

sequências numéricas 
Incógnita 
 

● Identificação do número seguinte em uma 

sequência expressando a regularidade 

observada em um padrão. 

● Ideia de igualdade. Ex.: situações nas quais 

seja necessário criar um conjunto em que o 

número de objetos seja maior que, menor que 

ou igual ao número de objetos em um outro. 

● Uso de reta numérica para observação, 

localização e comparação de números a partir 

da posição que ocupam. Ex.: “7 é maior ou 

menor que 3”. 

  

                                                      
28 A sequência recursiva (ou recorrente) apresenta-se quando um determinado termo pode ser calculado em função de 

termos antecessores, como, por exemplo, na sequência numérica 0, 2, 4, 6, 8..., na qual cada elemento a partir do segundo 
é obtido da soma do seu antecessor com 2.  
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Unidade Temática: Geometria 

 
Habilidades 

(Objetivos de aprendizagem) 

 
Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

14. Descrever a 
localização de pessoas e 
de objetos no espaço em 
relação à sua própria 
posição, utilizando 
termos como à direita, à 
esquerda, em frente, 
atrás29. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA11 

Localização de objetos e 
de pessoas no espaço, 

utilizando diversos 
pontos de referência e 
vocabulário apropriado 

Pontos de referência 
 

● Descrição da localização de pessoas ou objetos 

no espaço em relação a sua própria posição. 

● Identificação de localizações e 

movimentações no espaço representados na 

malha quadriculada. 

● Cooperação entre alunos para se localizarem 

em um determinado ponto da escola. 

15. Descrever a 
localização de pessoas e 
de objetos no espaço, 
segundo um dado ponto 
de referência, 
compreendendo que, 
para a utilização de 
termos que se referem à 
posição, como direita, 
esquerda, em cima, em 
baixo, é necessário que se 
explicite o referencial. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA12 

 

Localização de objetos e 

de pessoas no espaço 

Pontos de referência 

Vocabulário 

matemático 

 

● Produção de desenhos relativos tanto às 

atividades de localização, como de 

movimentação no espaço. 

● Compartilhamento de opiniões sobre pontos 

de referência importantes para localização 

num dado espaço, como o da escola. 

● Observação de um objeto em algum lugar do 

espaço da escola para descrição de sua 

localização segundo um ponto de referência e 

ou ponto de partida. 

● Percorrer trajetos na escola para depois 

descrever ou representar o percurso. 

● Jogos como “caça ao tesouro”, em que é 

preciso compreender as mensagens que 

indicam posição e movimento (vire à 

                                                      
29 Observações: É necessário que se utilize cotidianamente os significados de termos como em frente, atrás, à direita, à 

esquerda, mais perto, mais longe, entre outros, para realizar a descrição esperada.  
Cabe enfatizar que, esta habilidade se desenvolve, por meio da exploração do espaço pela criança, a partir de si mesma. Para 
isso, faz-se necessária a proposição de situações nas quais, os alunos deem e sigam instruções de direção para localizar 
objetos familiares, bem como, aquelas em que sejam desafiados a descrever as posições relativas de objetos ou pessoas 
utilizando linguagem específica (por exemplo: acima, abaixo, na frente, atrás, dentro, fora, ao lado de, entre, ao longo) ou 
nas quais necessitem descrever as posições relativas dos objetos em mapas produzidos em sala de aula. 
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esquerda, ande 4 passos para frente, vire à 

direita, entre outros). 

16. Relacionar figuras 

geométricas espaciais 

(cones, cilindros, esferas 

e blocos retangulares) a 

objetos familiares do 

mundo físico. Habilidade 

BNCC - EF01MA13 

 

Figuras geométricas 
espaciais 

Objetos do mundo físico 
como figuras espaciais 
Linguagem matemática 
Cubo, cilindro, esfera e 

bloco retangular 
 

● Identificação e nomeação de figuras 

geométricas. 

● Roda de conversa sobre o que há em comum 

entre objetos de forma esférica, cônica e 

cilíndrica (como a bola, o chapéu de palhaço, a 

lata de refrigerante).  

● Produção de desenhos de objetos com forma 

esférica, cônica e cilíndrica. 

● Rodas de conversa sobre o que há em comum 

entre objetos que têm forma de cubo, de 

paralelepípedo, de pirâmide. 

●  Exploração de caixas poliédricas variadas.  

● Produção de desenhos de objetos com forma 

de cubo, de paralelepípedo, de pirâmide. 

● Uso de massa de modelar ou argila para a 

reprodução de objetos que tenham superfícies 

arredondadas e / ou planas. 

● Experimentações para observação de objetos 

que rolam e não rolam. 

● Comparação de características comuns e não 

comuns entre objetos de diferentes formatos. 

Exemplo: O cubo tem “pontas” e a esfera não; 

a esfera parece uma bola e o cubo, um dado.  

● Registro coletivo em listas, das observações e 

comparações realizadas.  

● Identificação da representação de sólidos 

geométricos em objetos e construções. 

17. Identificar e nomear 

figuras planas30 (círculo, 

Figuras geométricas 
planas 

● Identificação e nomeação de figuras 

geométricas planas em sólidos ou desenhos, 

                                                      
30 Observação: As figuras geométricas planas também estão presentes na vida cotidiana dos alunos, assim é  essencial que 

sejam exploradas em conjunto com as formas espaciais. 
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quadrado, retângulo e 

triângulo) em desenhos 

apresentados em 

diferentes disposições ou 

em contornos de faces de 

sólidos geométricos. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA14 

Faces de figuras 
geométricas espaciais 
Quadrado, retângulo, 

triângulo e círculo 
Linguagem matemática 

 

independentemente da posição em que 

aparecem. 

● Classificação e identificação de semelhanças e 

diferenças a partir de vários atributos das 

figuras geométricas. 

● Desafios orais em que o professor recita as 

características de uma determinada figura 

geométrica e os alunos precisam identificá-la. 

Unidade Temática: Grandezas e Medidas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

18. Comparar   
comprimentos, 
capacidades ou massas, 
utilizando termos como 
mais alto, mais baixo, 
mais comprido, mais 
curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais 
pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos, entre 
outros, para ordenar 
objetos de uso cotidiano. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA15 
 

Medidas31 de 

comprimento, massa e 

capacidade 

Comparação entre 

grandezas   

Unidades de medida 

não convencionais 

● Experimentações com medições utilizando 

unidades de medida não convencionais. 

Exemplo: medir comprimentos usando palitos 

de picolé ou partes do corpo; medir a 

capacidade de determinado recipiente usando 

copinhos ou utensílios das próprias crianças, 

etc. 

● Roda de conversa a respeito das diferentes 

formas de registrar medições. 

● Comparações de tamanho entre os alunos da 

sala. 

● Observação de imagens que contribuam para 

que levantem hipóteses de baixo, alto, leve, 

pesado, cabe mais ou menos. 

Exemplo: Imagem de uma fila, para que 
ordenem oralmente do mais alto para o mais 
baixo ou selecionar os mais altos ou mais baixos 
tendo um personagem como referência. 

                                                      
31 Observações: É necessário realizar situações de ensino e de aprendizagem em se sejam utilizados os termos adequados a 

cada situação analisada: mais leve, mais pesado, mais curto, mais comprido, mais largo, mais estreito, mais cheio, mais vazio, 
entre outros.Medir e fazer comparações entre grandezas de mesmo tipo. Medidas de massa comparando com outra massa, 
comprimento com outro comprimento, assim por diante. 
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● Situações-problema relacionadas a medições 

de grandezas. Exemplo: medir altura, ou o 

comprimento de dois barbantes, ou a largura 

da porta da sala, usando os pés, palmos e 

outros instrumentos de medida, mas sem 

necessidade de estabelecer convenções. 

19. Relatar em linguagem 

verbal ou não verbal 

sequência de 

acontecimentos relativos 

a um dia, utilizando, 

quando possível, os 

horários dos eventos.  

Habilidade BNCC - 
EF01MA16 
 

Medidas de tempo32 
Unidades de medida de 

tempo 
Uso do relógio 

 

● Organização da rotina do dia, inicialmente 

utilizando os números com o sentido de 

ordem (primeiro, segundo...), substituindo 

temporariamente o uso de horas. Exemplo: 

primeiro, levantei; depois, me arrumei; saí 

para a escola...). 

● Observação da sucessão das horas num 

determinado dia, a sucessão dos dias da 

semana e dos dias do mês. 

●  Anotações da hora da entrada, saída, recreio 

e aulas de especialistas. 

●  Identificação de unidades de medida de 

tempo,  como hora. 

● Situações-problema com diferentes unidades 

de medida. 

● Anotações de atividades executadas pelas 

crianças em diferentes períodos do dia, com 

registro de horas. 

Exemplo: As crianças anotam em casa o que 
fazem nos períodos dos dias e as horas 
estimadas, na escola será feito o comparativo 
das atividades e dos horários em que são 
executadas. 

20. Reconhecer e 
relacionar períodos do 
dia, dias da semana e 
meses do ano, utilizando 
o calendário quando 
necessário. 

Habilidade BNCC - 

Medidas de tempo 
 

Unidades de medida de 
tempo 

 
Uso do calendário 

 

● Conhecimento dos nomes dos dias da semana, 

dos meses do ano. 

● Compreensão que uma semana tem 7 dias e 

um mês tem trinta dias, e que um ano é 

dividido em doze meses. 

                                                      
32 O registro por escrito de uma sequência temporal está envolvido nesta habilidade, ainda que seja utilizado de 

esquemas e desenhos. É importante utilizar marcadores temporais, tais como antes de, após isso, entre isso e aquilo, 
etc. 
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EF01MA17 

 

● Situações-problema com sucessão de horas no 

dia ou de semanas e mês. 

● Exploração de rotinas escolares, brincadeiras 

e cantigas. 

● Reflexões e comparações a respeito da 

duração de diferentes eventos. 

● Exploração das linhas e colunas do calendário.                                                                                                                                            

21. Produzir a escrita de 
uma data, apresentando 
o dia, o mês e o ano, e 
indicar o dia da semana 
de uma data, 
consultando calendários. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA18 

Medidas de tempo 
Unidades de medida de 

tempo 
Uso do calendário 

 

● Conhecimento do calendário e utilização de 

marcações temporais: dia, mês e ano. 

● Utilização periódica do calendário 

acompanhando a sequência dos dias da 

semana, dias dos meses, analisando o mês que 

vêm antes, o mês que vêm depois, marcando 

datas das avaliações, da feira de ciências e 

outros eventos escolares. 

● Preenchimento do calendário, dando ênfase à 

sequência dos dias da semana e do mês, do 

número de dias da semana e do mês, da 

escrita que identifica o ano, fazendo previsões 

e destacando datas. 

● Produzir agenda com as datas dos 

aniversariantes de cada mês. 

● Situações-problema envolvendo eventos da 

escola, aniversários e outros acontecimentos 

reais em que os alunos precisam identificar 

datas e dias da semana, em calendários. 

● Produção de calendário semanal, onde são 

elencadas atividades diárias na escola. 

22. Relatar em linguagem 
verbal e não verbal, 
utilizando as informações 
a respeito de tempo e 
temperatura. 

Unidades de tempo e 
temperatura 

Instrumentos de 
medida 

 

● Observação de variações do tempo (dias de 

chuva, dias de sol, dias nublados) e do clima 

(elevação da temperatura, queda de 

temperatura). 

● Identificação de instrumentos como 

termômetro. 

● Situações-problema que utilizem informações 

a respeito do tempo, veiculadas na mídia. 
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● Comparações de informações sobre tempo e 

temperatura. 

23. Reconhecer e 
relacionar valores de 
moedas e cédulas do 
Sistema Monetário 
Brasileiro, para resolver 
situações simples do 
cotidiano do estudante. 
Habilidade BNCC - 
EF01MA19 

Sistema monetário 
brasileiro 

Compreensão e uso de 
cédulas e moedas 

Unidades de medida 
 

● Rodas de conversa sobre o tema que utilizem 

situações cotidianas Exemplo: quem já foi 

fazer compras com a mamãe? Quem sabe o 

que é um troco? O que são centavos? 

● Situações-problema com troca de cédulas e 

moedas, explorando o valor de compra do 

dinheiro. Exemplo: vivenciar mercadinhos em 

que os alunos precisam representar os papéis 

de compra e venda.  

● Visitações a mercados e feiras para analisar 

preços de determinados produtos. 

● Elaboração de lista de compras e checagem de 

preços de produtos.  

● Utilização de panfletos de diferentes 

mercados para simulação de compras, 

discutindo o que comprar, quanto se vai 

gastar, como economizar. 

● Rodas de conversa sobre consumo consciente.  

● Jogos de simulação. Exemplo: banco 

imobiliário, jogo da vida e outros. 

● Situações-problema que envolvam 

comparação de valores, quem tem mais, 

menos e a diferença de valores. 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

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

Noção de acaso 
 
 
 
 

● Pesquisas de probabilidade com reflexões a 

respeito do que é provável, muito ou pouco 

provável e improvável. Exemplo: qual é a 

probabilidade de cair neve no estado de São 

Paulo? 

● Rodas de conversa a respeito da probabilidade 
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 Habilidade BNCC - 
EF01MA20 
 

de eventos, considerando o que é certo, 

possível e impossível. 

● Situações-problema que envolvam 
probabilidade. Exemplo: lançamento de 
moeda em que os alunos discutem a 
probabilidade de cada face cair para cima, ou 
como "tem um gato na minha casa, o que é 
provável que ele faça? O que é impossível que 
ele faça? O que é certo que ele faça?".  

25. Ler dados expressos 

em tabelas  e em gráficos 

de colunas simples. 

Habilidade BNCC -  
EF01MA21 

Leitura de tabelas 

simples e gráficos de 

colunas33 

Leitura de dados 

 

● Leitura de tabelas simples em diferentes 

portadores. 

● Leitura de gráfico de coluna simples em 

diferentes portadores. 

● Leitura coletiva de gráficos de colunas e de 

tabelas simples. 

● Análise coletiva dos dados expressos em 
tabelas e gráficos.  

26. Realizar pesquisa, 

envolvendo até duas 

variáveis categóricas de 

seu interesse e universo 

de até 30 elementos, e 

organizar dados por meio 

de representações 

pessoais. 

Habilidade BNCC - 
EF01MA22 

 Coleta, organização e 
escrita de informações 
Registros pessoais para 

comunicação de 
informações coletadas 

 

● Pesquisas34 a respeito de preferências de 

brincadeiras, músicas, desenhos, times de 

futebol, etc. 

● Organização das informações em tabelas ou 

gráficos. 

● Preenchimento de fichas com dados pessoais 

organizados coletivamente em tabela ou 

gráfico. Exemplo: alunos com idade de 7 anos, 

alunos que fazem aniversários em cada mês, 

etc. 

● Jogos nos quais os alunos registrem os pontos 

realizados, para comparações posteriores. 

● Socialização das formas de registro pessoal 
com vistas a avaliar a sua condição de 
comunicação dos alunos. 

                                                      
33 Observação: As tabelas e os gráficos estão presentes nos textos de livros didáticos de matemática e de outros componentes 

curriculares, além de cartazes, jornais e outros portadores.  Claro está, a importância do Professor ensinar os procedimentos 
de leitura considerando o título, informações existentes (números, desenhos, linha coluna, fonte, legendas, escala, direção do 
texto, dados). 
34 Observação: Em propostas que envolvem pesquisa é necessário que o professor oriente sobre qual público será 

entrevistado, quais serão as informações que desejam coletar, quais serão as questões, como farão a pesquisa: entrevista, 
preenchimento de formulário, como os dados serão organizados e publicados. 
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Matemática 
2º ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagem 
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Unidade Temática: Números e Operações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

1. Explorar, reconhecer e 
registrar, de maneira 
convencional, os números 
naturais em múltiplos 
contextos sociais (para 
quantificar em até três 
ordens, ordenar, 
codificar, medir). 
 
 

Números naturais 
Função social dos 

números 
Números cardinais 
Números ordinais 

Recitação numérica 
Contagem ascendente e 

descendente 
Quantificação 

● Cantilena numérica em brincadeiras infantis 

(exemplo: pular corda) que favoreçam a 

reflexão sobre o conhecimento da sequência 

numérica falada. 

● Quantificação de coleções (tampinhas, 

figurinhas, bolinhas). 

● Exploração de documentos pessoais (cópias) 

códigos de barras em contas de água ou luz, 

endereço, placas de carro, número de 

telefones, etc. 

● Exploração de ordem: primeiro, segundo, 

terceiro, etc. 

● Rodas de contagem em que as crianças, 

tenham que recitar oralmente a sequência 

numérica, ora usando escalas ascendentes (do 

menor para o maior), ora escalas 

descendentes (do maior para o menor). 

Exemplo: de 20 em 20, 50 em 50, 100 em 100. 

● Medição e registro de peso e altura.  

● Utilização da ordem numérica em lista de 

chamada (função ordinal do número). 

● Pesquisas de uso de números em textos de 

jornais e revistas. 

● Procedimentos de ordenação, em função da 

quantidade. 
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2. Comparar e ordenar 

números naturais (até a 

ordem de centenas) pela 

compreensão de 

características do sistema 

de numeração decimal 

(valor posicional e função 

do zero). 

Habilidade BNCC - 

EF02MA01 

Leitura, escrita, 

comparação e 

ordenação de números 

Sistema de Numeração 

Decimal 

Valor posicional 

Reta numérica 

● Retomada do conceito de dezena já estudado 

no 1º ano. 

● Estimativas com base em experiências 

vivenciadas e solicitação de escrita numérica e 

comparações. 

● Sistema de numeração decimal e suas regras, 

agrupamentos de unidades em dezenas e 

centenas e comparação de quantidades. 

● Compreensão do sistema decimal: jogos com 

materiais manipuláveis, fichas escalonadas, 

ábaco e quadro de valor de lugar. 

● Comparação de números até três ordens, 

conforme a posição que os números ocupam. 

Ex.: 284, 824, 842, etc. 

● Uso de quadro numérico para análise de 

regularidades na sequência. Exemplo: em 

todas as colunas, a diferença entre um 

número e outro é sempre 10.  

● Uso de quadro numérico com diferentes 

sequências. Exemplo: 100 em 100, 400 a 500, 

750 a 850, etc. 

● Representação na reta numérica para 

identificação, ordenação ou preenchimento 

de números. 

3. Fazer estimativas por 

meio de estratégias 

diversas a respeito da 

quantidade de objetos de 

coleções e registrar, de 

maneira convencional, o 

resultado da contagem 

desses objetos (até 1000 

unidades). 

Habilidade BNCC - 
EF02MA02 

Leitura, escrita, 
comparação e 

ordenação de números 
Estimativa35  

Sistema de numeração 
decimal 

 Valor posicional 

● Jogos de contagem. Exemplo: Organize os 

alunos em pequenos grupos, de modo que 

cada grupo tenha 150 tampinhas plásticas. Em 

seguida, peça que dividam as tampinhas entre 

os membros do grupo, sem recorrer à 

contagem e então, pergunte: “sem contar, 

façam uma estimativa, de quem, no grupo, 

tem mais tampinhas? Quantas tampinhas 

cada um tem?”. Oriente-os a registrar as 

estimativas. 

● Situações-problema com estimativas. 

Exemplo: desafios para que os alunos estimem 

                                                      
35 Observações: A estimativa consiste em formar um juízo / levantar uma hipótese aproximada relativa a um valor, um 

cálculo, uma quantia, uma medida etc. O conhecimento da numeração escrita auxilia no registro de estimativas previsto na 
habilidade, diminuindo o palpite sem reflexão. É importante que o professor socialize as diferentes escritas numéricas 
conforme as estimativas dos alunos, comparando as quantidades. 
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a quantidade de objetos de um pote, ou 

quantos clipes devem ser colocados em uma 

"corrente" para ter o comprimento de seu pé, 

ou quantos feijões cabem em um copo. 

4. Comparar quantidades 

de objetos de dois 

conjuntos, por estimativa 

e/ou por correspondência 

(um a um, dois a dois, 

entre outros), para 

indicar “tem mais”, “tem 

menos” ou “tem a 

mesma quantidade”, 

indicando e registrando 

de maneira convencional, 

quando for o caso, 

quantos a mais e quantos 

a menos. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA03 

Leitura, escrita, 
comparação e 

ordenação de números 
Sistema de numeração 

decimal 
Valor posicional e papel 

do zero 
Conjuntos por 

correspondência 1 a 1, 
2 a 2, entre outros 

Pares e ímpares 
 
 

● Situações-problema com comparação de duas 

quantidades. 

● Proposição de estimativas incentivando-os a 

descobrir se o palpite que eles fizeram se 

aproximou ou não do real. Solicite-lhes que 

registrem a contagem dos itens também. 

● Jogos de correspondência entre quantidades, 

exemplo: coleção de tampinhas: “em qual tem 

mais?”, “quantas a mais?”, “quantas 

“tampinhas faltam para que fiquem com a 

mesma quantidade?”, “quantas tampinhas 

são possíveis retirar da coleção para que 

fiquem com a mesma quantidade?”. 

● Identificação de pares em objetos cotidianos 

(como sapatos, luvas e meias), em coleções, 

em partes do corpo, etc. 

● Comparação de diferentes formas de registro 

de um mesmo número em relação ao seu valor 

posicional. 

● Comparação de dois números que têm a 

mesma quantidade de algarismos. 

● Comparação de dois números a partir de suas 

escritas, quando o número de algarismos que 

os compõem é diferente. 

● Sequências numéricas como apoio para 

comparação de números e produção de 

escritas numéricas. 

● Produção de escritas numéricas com a 

utilização de calculadora, a partir de números 

ditados pelo professor. 

● Produção de escritas numéricas relativas a 

números familiares e sequências, observando 

regularidades e formulando hipóteses sobre a 

escrita numérica. 
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● Uso da calculadora ou fichas sobrepostas para 

a produção de escritas numéricas.  

● Ditado de números de três ordens com 

registro na calculadora, descobrindo que é 

preciso teclar primeiro o algarismo das 

centenas e, na sequência, o algarismo das 

dezenas e unidades, utilizando a 

nomenclatura correta. 

5. Compor e decompor 
números naturais de  três 
ou mais ordens, com 
suporte de material 
manipulável, por meio de 
diferentes adições. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA04 

Composição e 

decomposição de 

números naturais 

Sistema de numeração 

decimal 

Valor posicional e papel 

do zero 

● Composição e decomposição de números 

promovendo a compreensão de que compor 

um número é o mesmo que encontrar as 

partes que o compõe e decompõe e dividir o 

valor em várias partes que podem ou não ser 

iguais.  

● Composição e decomposição de números com 

suporte de material manipulável como: 

quadro de valor de lugar, ábaco e fichas 

sobrepostas.  

6. Construir fatos básicos 

da adição e da subtração 

e utilizá-los, durante o 

processo de resolução, no 

cálculo mental ou escrito. 

Habilidade BNCC - 
EF02MA05 

Construção de fatos 

básicos da adição e da 

subtração 

Identificação dos sinais 

de –, + e = 

 

Operações inversas 

● Adição e subtração, em que os resultados 

sejam memorizados e aplicados em outras 

situações, desenvolvendo o cálculo mental. 

● Jogos como dominó, 7 cobrinhas, memória, 

entre outros que utilizem ideias de adição e 

subtração. 

● Soma de diferentes números que possuem o 

mesmo resultado. Exemplo: 2 + 6 = 8, 7 + 1 = 

8, 4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, etc. 

● Subtração de diferentes números que 

possuem o mesmo resultado. Exemplo: 6 - 2 = 

4, 7 - 3 = 4, 9 - 5 = 4, 5 - 1 = 4, etc. 

● Operações inversas por meio da adição e 

subtração. Exemplo: 5 + 2 = 7, então: 7 – 2 = 5. 

● Uso de reta numérica para  construção dos 

fatos básicos  utilizando adição e subtração. 

● Uso de nomenclatura nas operações de adição 

(parcela, parcela, soma ou total) e de 
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subtração (minuendo, subtraendo, resto ou 

diferença).  

7. Resolver e elaborar 

situações-problema de 

adição e de subtração, 

envolvendo números de 

até três ordens, com os 

significados de juntar, 

acrescentar, separar, 

retirar, utilizando 

estratégias pessoais ou 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 
EF02MA06 

Situações-problema 
 

Adição e subtração  
 

Situações-problema  
(com números até três 

ordens) 
 

Reagrupamento 
 

Campo aditivo  
(adição e da subtração) 

 

● Produção de situações-problema em duplas 

ou grupos, com estratégias variadas. Exemplo: 

elaborar uma pergunta, um problema 

parecido e até uma nova pergunta para o 

problema. Após a elaboração, explorar o texto 

produzido visando aprimorá-lo, modificá-lo ou 

reescrevê-lo. 

● Situações-problema com diferentes 

significados da adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar, retirar). 

● Situações-problema de composição simples. 

Exemplo: “se duas coleções de objetos forem 

reunidas, qual será a quantidade obtida?”. 

● Situações-problema de transformação 

positiva. Exemplo: “se   acrescentarmos 

objetos a uma coleção dada, quantos objetos 

teremos? ”. 

● Situações-problema de transformação 

negativa. Exemplo: “se   retirarmos objetos a 

uma coleção dada, quantos objetos teremos? 

”. 

● Situações-problema do campo aditivo que 

contemplem o sistema monetário. Exemplo: 

Eliana comprou um par de brincos por 57 reais 

e uma camiseta por 35 reais. Quantos reais ela 

gastou? ”. 

● Situações-problema36 de comparação de 

quantidades: quantos a mais, quantos a 

menos, igualdade. 

● Situações-problema de complemento de 

quantidades. Exemplo: “um álbum de 

figurinhas completo tem 160 figurinhas. Pedro 

já conseguiu 90 delas. Quantas ainda faltam? 

”. 

                                                      
36 Observação: É importante refletir a respeito da necessidade de incentivar diferentes processos de resolução de problemas, 

bem como, propor a análise coletiva e a discussão a respeito das soluções encontradas. Os registros diversos precisam ser 
incentivados e considerados no processo de construção da linguagem matemática, da ampliação do raciocínio e da 
capacidade de argumentação dos alunos. 
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8. Resolver e elaborar 

situações-problema de 

multiplicação (por 2, 3, 4 

e 5) com a ideia de adição 

de parcelas iguais por 

meio de estratégias e 

formas de registro 

pessoais, utilizando ou 

não suporte de imagens 

e/ou material 

manipulável. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA07 

 

 

Situações-problema  
(com números até três 

ordens) 
Campo multiplicativo 

Tabuada 
 
 
 

 

● Situações-problema com diferentes 

estratégias de multiplicação, como: parcelas 

iguais e disposição retangular, por meio de 

materiais manipuláveis, exemplo.: “Carlos 

completou 4 páginas do álbum dele com 6 

figurinhas em cada página. Quantas figurinhas 

ele utilizou? - ”Dona Centopeia organizou seus 

sapatos em 4 fileiras com 5 caixas empilhadas. 

Quantas caixas de sapatos ela utilizou? ”. 

● Problematizações com o uso das tabuadas (do 

2 ao 5). 

● Situações-problema do campo multiplicativo 

(adição de parcelas iguais), envolvendo 

sistema monetário. 

9. Resolver e elaborar 

situações-problema 

envolvendo dobro, 

metade, triplo e terça 

parte, com o suporte de 

imagens ou material 

manipulável, utilizando 

estratégias pessoais. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA08 

 

Situações-problema 
Dobro, metade, triplo e 

terça parte 
Campo multiplicativo 

 

● Contagem, situações-problema, jogos e 

exploração de receitas simples. 

● Divisão de grandezas discretas em partes 

iguais (duas ou três partes) utilizando o 

suporte de materiais manipuláveis (coleções 

de botões, figurinhas, etc.). 

● Divisão em duas ou três partes iguais 

utilizando o suporte de materiais 

manipuláveis. 

● Resolução coletiva de situações-problema que 

envolvem dobro, metade, triplo e terça parte.  

10. Interpretar e resolver      
situações-problema, 
compreendendo alguns 
dos significados da 
divisão, com registros 
pessoais, ainda não 
convencionais. 

Situações-problema 
Repartição equitativa 
Campo multiplicativo 

 
 

● Rodas de conversa sobre diferentes formas de 

solucionar situações-problema que envolvam 

a divisão com repartição equitativa e com 

medida (quantos cabem). 

● Situações-problema com divisão em 

repartição equitativa e em média (quantos 

cabem). 

11. Resolver situações-
problema envolvendo os 
conceitos de dúzia e meia 
dúzia; com  suporte de 

Situações–problema  
Campo multiplicativo  
 Dúzia e meia dúzia  
Registros pessoais 

● Conceito de dúzia e meia dúzia, utilizando 

como portador livro de receitas ou 

propagandas. 
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imagens e/ou material 
manipulável, utilizando 
estratégias e formas de 
registro pessoais. 
 

● Rodas de conversa com a temática meia/meio 

= metade. Exemplo: Propor a discussão a 

respeito da expressão popular: “trocar 6 por 

meia dúzia” refletindo o significado da mesma. 

● Reflexão sobre a relação entre a palavra dúzia 

e o número doze. 

 

Unidade Temática: Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

12. Construir sequências 

de números naturais em 

ordem crescente ou 

decrescente a partir de 

um número qualquer, 

utilizando uma 

regularidade 

estabelecida. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA09 

Sequências repetitivas e 
sequências recursivas 

● Uso de quadro numérico para comparação de 

regularidades. 

● Ditado de números37 e de sequências 

numéricas. 

● Leitura e elaboração de sequências numéricas 

em ordem crescente e decrescente.  

13. Descrever um padrão 

(ou regularidade) de 

sequências repetitivas e 

de sequências recursivas, 

por meio de palavras, 

símbolos ou desenhos. 

Habilidade BNCC - 
EF02MA10 

Regularidade de 
sequências repetitivas e 

recursivas 
Elementos ausentes de 

uma sequência 

● Rodas de conversa sobre como identificar 

elementos ausentes em uma sequência. 

● Diferentes formas de localizar os números 

faltantes em uma sequência. 

● Construção de sequências numéricas. 

● Identificação de números ausentes em uma 

sequência numérica. 

● Identificação do padrão de uma sequência e 

dos elementos que lhe completam. 

14. Descrever, após o 
reconhecimento e a 
explicitação de um 
padrão (ou regularidade), 
os elementos ausentes 

Sequências recursivas e 
repetitivas 

Regularidade de 
sequências 

Seriação numérica 

● Compreensão de como se constrói uma 

sequência e seu padrão. 

● Rodas de conversa sobre elementos que 

podem compor uma sequência. Exemplo: 

                                                      
37 Observações: É no ditado de números que a criança revela as suas hipóteses sobre a escrita numérica, desta forma é 

importante que o professor realize intervenções pontuais para que estes avancem em direção à escrita convencional. 
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em sequências recursivas 
e repetitivas de números 
naturais, objetos ou 
figuras. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA11 

Elementos ausentes de 
uma sequência 

formas geométricas, números, objetos, etc. 

● Identificação e construção de sequências 

seguindo a regularidade presente e 

considerando o padrão.  

 

Unidade Temática: Geometria 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

15. Identificar e registrar, 

em linguagem verbal ou 

não verbal, a localização 

e os deslocamentos de 

pessoas e de objetos no 

espaço, considerando 

mais de um ponto de 

referência, e indicar as 

mudanças de direção e 

de sentido. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA12 

Localização e 

movimentação de 

pessoas no espaço 

Pontos de referência 

Mudanças de direção e 

sentido 

● Rodas de conversa sobre como representar no 

papel uma localização na sala de aula ou a 

localização de uma sala no espaço da escola. 

● Rodas de conversa sobre como representar no 

papel a trajetória para chegar a um 

determinado lugar. Exemplo: sair da escola e ir 

até um local próximo que seja uma referência 

de localização na região (uma praça, o correio, 

entre outros). 

● Produção de desenhos relativos à localização 

e a   movimentação no espaço. 

16. Elaborar esboços de 
roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes 
familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns 
pontos de referência. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA13 

Esboço de roteiros 

Deslocamento no 

espaço 

Representação do 

espaço 

Planta baixa simples 

● Rodas de conversa sobre como representar no 

papel a trajetória para chegar a um 

determinado lugar. Exemplo: análise de 

desenhos de planta de casa para locomoção a 

um determinado ponto de referência. 

● Produção de esboço de roteiros e plantas 

simples. 

● Produção da planta da sala de aula.  

17. Reconhecer, nomear 
e comparar figuras 
geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e 
esfera), relacionando-as 

Figuras geométricas 

espaciais 

Cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro 

e esfera 

● Organização de exposições de objetos de 

acordo com as suas características. 

● Montagem e desmontagem de caixas para 

estabelecer relações entre figuras 

tridimensionais e seus moldes. 
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com objetos do mundo 
físico. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA14 

Reconhecimento e 

características 

Linguagem matemática 

  

● Uso de massa de modelar ou argila para 

reprodução de diferentes formas geométricas. 

● Identificação das faces,  arestas e  vértices em 

sólidos geométricos. 

● Construção de sólidos geométricos com 

palitos de churrasco com massa de modelar 

e/ou canudos de refrigerante.  

● Desafios orais em que o professor recita as 

características de uma determinada figura 

geométrica espacial, onde os alunos deverão 

nomeá-las. 

18. Reconhecer, 
comparar e nomear 
figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e 
triângulo), por meio de 
características comuns, 
em desenhos 
apresentados em 
diferentes disposições ou 
em sólidos geométricos. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA15 

Figuras geométricas 
planas: 

reconhecimento e 
características 

Círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo 

Linguagem matemática 

 

● Identificação e nomeação de figuras 

geométricas planas em sólidos ou desenhos, 

independentemente da posição em que 

aparecem. 

● Classificação e identificação de semelhanças e 

diferenças a partir de vários atributos das 

figuras geométricas. 

● Desafios orais em que o professor recita as 

características de uma determinada figura 

geométrica e os alunos precisam identificá-la 

e nomeá-las. 

 

Unidade Temática: Grandezas e Medidas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

19. Estimar, medir e 

comparar comprimentos 

de lados de salas 

(incluindo contorno) e de 

polígonos, utilizando 

unidades de medida não 

padronizadas e 

padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) e 

Medida de 

comprimento 

Unidades de medidas 

não padronizadas e 

padronizadas 

Metro, centímetro e 

milímetro 

 
 

● Experimentação com medições utilizando 

unidades de medida de comprimento não 

convencionais. Exemplo:  palitos de picolé, 

partes do corpo, barbantes, etc. 

● Experimentação com medições utilizando 

unidades de medida de comprimento 

convencionais. Exemplo:  trena, fita métrica, 

régua, etc. 
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instrumentos adequados. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA16 

● Situações-problemas contextualizadas que 

envolvam unidades de medida de 

comprimento. 

● Comparações de medidas de objetos e partes 

do corpo dos alunos. 

20. Estimar, medir, 

comparar e registrar 

capacidade e massa, 

utilizando estratégias 

pessoais e unidades de 

medida não padronizadas 

e padronizadas (litro, 

mililitro, centímetro 

cúbico, grama e 

quilograma). 

Habilidade BNCC - 

EF02MA17 

Medida de capacidade 

e de massa 

Unidades de medida 

não convencionais e 

convencionais 

Litro, mililitro, 

centímetro cúbico, 

grama e quilograma 

 
 

● Rodas de conversa sobre os vários 

instrumentos de medidas e suas utilidades. 

● Organização de exposição com instrumentos 

de medida: ampulheta, relógios, balanças, 

conchas usadas nos mercados para medir 

farináceos e grãos, dispensers, litros e copos 

graduados. 

● Experimentação com medições utilizando 

unidades de medida de capacidade e massa. 

● Construção de tabelas com alimentos e seus 

respectivos pesos para comparar o que tem 

mais e menos. 

● Pesquisa em panfletos de supermercados para 

observar os produtos que podem ser 

comprados por quilo, litros, gramas, etc. 

● Situações-problemas contextualizadas que 

envolvam unidades de medida de massa e 

capacidade. 

● Organização de objetos e alimentos pelo tipo 

de medida que eles são vendidos. 

21. Indicar a duração de 
intervalos de tempo entre 
duas datas, como dias da 
semana e meses do ano, 
utilizando calendário, 
para planejamentos e 
organização de agenda. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA18 

Medidas de tempo 

 Intervalo de tempo 

 Uso do calendário 

 Ordenação de datas 

 

● Identificação de sucessão das horas num 

determinado dia, dos dias em uma semana e 

das semanas em um mês. 

● Identificação de unidades de medida de 

tempo, como: dia, mês, ano, em calendários, 

relógios, etc. 

● Situações-problema com diferentes unidades 

de medida de tempo. 

● Construção de agenda de aniversariantes da 

turma. 

● Organização em tabela de meses do ano com 

30 dias, 31 dias  e menos de 30 dias. 
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22. Medir a duração de 
um intervalo de tempo 
por meio de relógio      
digital e registrar o 
horário de início e do fim 
do intervalo. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA19 

Medidas de tempo 

Intervalo de tempo 

Uso do calendário 

Leitura de horas em 

relógios digitais 

Ordenação de datas 

● Identificação de unidades de medida de 

tempo, como: hora, minuto e segundos em 

relógios digitais e analógicos. 

● Situações-problema com diferentes unidades 

de medida de tempo. 

23. Estabelecer a 

equivalência de valores 

entre moedas e cédulas 

do sistema monetário 

brasileiro para resolver 

situações cotidianas. 

Habilidade BNCC - 
EF02MA20 

Sistema monetário 

brasileiro 

Uso e reconhecimento 

de cédulas e moedas 

Equivalência de valores 

Unidades de medida 

● Rodas de conversa sobre o tema que utilizem 

situações cotidianas Exemplo: quem já foi 

fazer compras com a mamãe? Quem sabe o 

que é um troco? O que são centavos? 

● Situações-problema com troca de cédulas e 

moedas, explorando o valor de compra do 

dinheiro. Exemplo: vivenciar mercadinhos em 

que os alunos precisam representar os papéis 

de compra e venda. 

● Visitações a mercados e feiras para analisar 

preços de determinados produtos. 

● Elaboração de lista de compras. 

● Utilização de panfletos de diferentes 

mercados para simulação de compras, 

discutindo o que comprar, quanto se vai 

gastar, como economizar. 

● Rodas de conversa sobre consumo consciente. 

● Jogos de simulação. Exemplo: banco 

imobiliário, jogo da vida e outros. 

● Brincadeiras de mercadinho com dinheirinho 

(de brinquedo) para identificação de valores. 

● Escrita de quantias em reais e de valores do 

sistema monetário. 

● Comparação de preços. 

● Organização de cédulas diferentes para 

formar um mesmo valor. Exemplo: 50 reais 

formado com duas notas de 20 e uma de 10, 

50 reais formado de cinco notas de 10, etc. 
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Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

24. Classificar resultados 
de eventos cotidianos 
aleatórios como “pouco 
prováveis”, “muito 
prováveis”, “improváveis” 
e “impossíveis”. 
Habilidade BNCC - 
EF02MA21 

Análise da ideia de 
aleatório em situações 

do cotidiano 
Probabilidade de 
acontecimentos 

 
 

● Rodas de conversa a respeito de 

probabilidade de eventos, considerando o 

que é certo, possível e impossível. 

● Situações-problema que envolvam 

probabilidade. Exemplo: jogos, dadinhos, 

combinações de roupas, calçados, etc. 

25. Comparar 

informações de pesquisas 

apresentadas por meio de 

tabelas de dupla entrada 

e em gráficos de colunas 

simples ou barras, para 

melhor compreender 

aspectos da realidade 

próxima. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA22 

Leitura de dados em 

tabelas e gráficos 

Coleta, classificação e 

representação de dados 

em tabelas e gráficos 

Tabela de dupla entrada 

Gráfico de colunas 

Gráfico de barras 

● Situações-problema com localização de 

dados em folhetos de compra e de 

propaganda. 

● Construção de gráficos com os dados 

coletados. 

● Organização de tabelas simples e de dupla 

entrada. Exemplo: condições do tempo e da 

temperatura, tempo de gestação dos animais, 

número de alunos que faltaram à aula 

durante um dado período de tempo, 

aniversariantes do mês.  

26. Realizar pesquisa, em 

universo de até 30 

elementos, escolhendo 

até três variáveis 

categóricas de seu 

interesse, organizando os 

dados coletados em listas, 

tabelas  e gráficos de 

colunas simples. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA23 

Leitura, coleta, 

classificação e 

representação de dados 

em tabelas simples e de 

dupla entrada e em 

gráficos de colunas 

Tabela simples e de 

dupla entrada 

Gráfico de colunas 

● Pesquisa em diferentes portadores de dados 

em universo de até 30 elementos com até 

três variáveis categóricas. 

● Construção de listas, tabelas e gráficos de 

colunas simples com dados pesquisados. 

● Situações-problema com localização de 

dados em universo de até 30 elementos com 

até três variáveis. 
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Matemática 
3º ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagem 
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Unidade Temática: Números e Operações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

1. Ler, escrever, ordenar e 

comparar números 

naturais, de diferentes 

ordens, a partir de seus 

diferentes usos, no 

contexto social (até 

unidade de milhar). 

Habilidade BNCC - 

EF03MA01 

Leitura e escrita de 

números naturais em 

diferentes ordens  

Unidade, dezena, 

centena, milhar 

Registro numérico 

 

● Exploração de documentos pessoais (cópias) 

códigos de barras em contas de água ou luz, 

extratos bancários, placas de carro, número 

de telefones, etc. 

● Pesquisas de uso de números em textos de 

jornais e revistas. 

● Procedimentos de ordenação, em função da 

quantidade. 

2. Identificar 

características do sistema 

de numeração decimal, 

utilizando a composição e 

decomposição de 

números naturais de até 

quatro ordens. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA02 

Leitura, escrita e 

comparação de escritas 

numéricas  

(unidade de milhar) 

Composição e 

decomposição de 

números de até quatro 

ordens 

Valor posicional dos 

números 

 

● Uso de quadro numérico para análise de 

regularidades em uma sequência. 

● Identificação na reta numérica e composição 

de números intermediários. 

● Jogos de contagem. Exemplo: “nunca três”, 

“nunca dez”, “fazendo cem”. 

● Construção de fatos fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação. 

● Identificação de sequências numéricas 

crescentes e decrescentes. 

● Identificação de escritas numéricas em suas 

diversas funções sociais: ordinal, cardinal, 

código e medida. 

● Sistema de numeração decimal e suas regras. 

● Composição e decomposição de números 

com suporte ou não de material manipulável. 

● Uso da calculadora, tapetinho, fichas 

sobrepostas e similares para a produção de 

escritas numéricas. 

3. Construir e utilizar fatos 
básicos da adição, 
subtração e da 
multiplicação para o 
cálculo mental ou escrito. 

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 

subtração e 
multiplicação 

Cálculo Mental 
 

● Uso de técnicas de cálculo mental. 

● Uso das nomenclaturas específicas utilizadas 

nas operações matemáticas (parcela, parcela, 

soma ou total, minuendo, subtraendo, resto 
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Habilidade BNCC - 
EF03MA03 

 ou diferença, multiplicando, multiplicador, 

produto). 

4. Estabelecer a relação 
entre números naturais e 
pontos da reta numérica 
para utilizá-la na 
ordenação dos números 
naturais e também na 
construção de fatos da 
adição e da subtração, 
relacionando-os com 
deslocamentos para a 
direita e para a esquerda. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA04 
 

Reta numérica 
Construção de fatos da 

adição, subtração e 
multiplicação 

Sequência numérica 

● Uso de reta numérica para  ordenação 

numérica e construção dos fatos 

fundamentais  da adição, subtração e 

multiplicação. 

● Uso da nomenclatura das operações 

indicadas (parcela, parcela, soma ou total, 

minuendo, subtraendo, resto ou diferença, 

multiplicando, multiplicador, produto). 

5. Utilizar procedimentos 
de cálculo (mental, 
escrito, exato, 
aproximado), a partir da 
observação de 
regularidades e de 
propriedades das 
operações e pela 
antecipação e verificação 
de resultados, para 
resolver problemas 
significativos envolvendo 
adição e subtração com 
números naturais. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA05 

Utilização de 
procedimentos de 

cálculo e estimativas 
para avaliar a 

adequação do resultado 
Cálculo mental 
Cálculo exato 

Cálculo aproximado 
Resolução de situações-

problema do campo 
aditivo 

 

● Situações-problema com adição e/ou 

subtração com ideia de juntar, acrescentar, 

separar, retirar. 

● Identificação de regularidades e 

propriedades dos fatos fundamentais da 

adição e da subtração. 

● Uso de cálculo mental. 

● Jogos como: dominó, 7 cobrinhas, memória, 

entre outros  que utilizem ideias de adição e 

subtração.  

● Soma de diferentes números que possuem o 

mesmo resultado. Exemplo: 2 + 6 = 8, 7 + 1 = 

8,  

4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, etc. 
● Subtração de diferentes números que 

possuem o mesmo resultado. Exemplo.: 2 - 6 

= 4,  

7 - 3 = 4, 9 - 5 = 4, 5 - 1 = 4, etc. 
● Operações inversas por meio da adição e 

subtração. Exemplo:  

5 + 2 = 7, então: 7 – 2 = 5. 
● Uso de reta numérica para  construção dos 

fatos básicos  utilizando adição e subtração. 
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6. Resolver situações-

problema e construir, a 

partir delas, os 

significados das 

operações fundamentais, 

buscando reconhecer que 

uma mesma operação 

está relacionada a 

problemas diferentes e 

que um mesmo problema 

pode ser resolvido pelo 

uso de diferentes 

operações. 

 
 

Procedimentos de 
cálculo (mental e 

escrito) 
 

Resolução de situações-
problema do campo 

aditivo 
 

Ideias de juntar, 
separar, acrescentar, 

retirar, comparar, 
completar quantidades 

 
Fatos básicos da adição, 
subtração, multiplicação 

e divisão 
 

Situações-problema do 
campo multiplicativo 

 
Ideias de parcelas iguais, 

dobro e triplo e 
disposição retangular 

 
Procedimentos de 
cálculo (mental e 

escrito) 
 

Operações inversas 

● Materiais manipuláveis como: fichas 

escalonadas, ábaco e quadro de valor de 

lugar. 

● Jogos estruturados. Exemplo: ”nunca três”, 

“nunca dez”, “fazendo cem”. 

● Uso do quadro numérico; fichas sobrepostas, 

tapetinho, entre outros. 

● Situações-problema com adição e subtração 

que demandem juntar, acrescentar, separar, 

retirar. 

● Situações-problema com divisões simples e 

exatas. 

● Situações-problema com ideias da 

multiplicação (parcelas iguais, dobro e triplo 

e configuração retangular). 

● Identificação de regularidades e 

propriedades em fatos fundamentais da 

adição e da subtração. 

● Situações-problema que seja necessário a 

utilização de diferentes procedimentos. 

● Rodas de conversa que envolvam a validação 

de princípios do sistema que fundamentam 

as operações aritméticas. 

● Procedimentos de cálculo das operações 

inversas. 

7. Resolver e elaborar 
situações-problema de 
adição e subtração com os 
significados de juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar quantidades, 
utilizando diferentes 
estratégias de cálculo 
exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA06 

Situações-problema de 
adição e subtração 

Ideias de juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 

completar quantidades 
Diferentes estratégias 

de cálculo exato ou 
aproximado, mental 

● Situações-problema com diferentes 

significados da adição e da subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar comparar e 

completar quantidades. 

● Produção de situações-problema individual 

ou em duplas e grupos, com estratégias 

variadas. 

● Uso de técnicas de cálculo mental. 

8. Resolver e elaborar 
situações-problema de 
multiplicação (por 2, 3, 4, 

Situações-problema 
Campo Multiplicativo 

(multiplicação: adição 

● Atividades que envolvam diferentes 

significados da multiplicação, parcelas iguais 
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5 e 10) com os 
significados de adição de 
parcelas iguais e 
elementos apresentados 
em configuração 
retangular, utilizando 
diferentes estratégias de 
cálculo e registros. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA07 

de parcelas iguais, 

configuração retangular) 

 

e disposição retangular, por meio de 

materiais manipuláveis.  

● Situações-problema do campo multiplicativo 

(adição de parcelas iguais). 

● Situações-problema que envolvam a ideia de 

configuração retangular de determinado 

espaço.  

9. Resolver e elaborar 
situações-problema de 
divisão de um número 
natural por outro (até 10), 
com resto zero e com 
resto diferente de zero, 
com os significados de 
repartição equitativa e de 
medida, por meio de 
estratégias e registros 
pessoais. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA08 

Situações-problema 
Divisão de um número 
natural por outro (até 

10) 
Repartição equitativa e 

de medida 
Estratégias e registros 

pessoais 

● Diferentes significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, repartição em 

partes iguais e medida. 

● Situações-problema realizadas de forma  

coletiva, em duplas ou individual, com 

socialização das estratégias e dos caminhos 

que os alunos realizaram para a resolução das 

situações propostas. 

10. Associar o quociente 
de uma divisão com resto 
zero de um número 
natural por 2, 3, 4, 5 e 10 
às ideias de metade, 
terça, quarta, quinta e 
décima parte, em 
situações do cotidiano.  
Habilidade BNCC - 
EF03MA09 

Ideias de metade, terça 
parte, quarta parte, 

quinta parte e décima 
parte 

Parte-todo 

● Contagem, jogos e exploração de receitas 

simples. 

● Rodas de conversa sobre situações-problema 

que envolvam a metade, a terça, a quarta, a 

quinta e a décima partes. 

● Situações-problema que envolvam a metade, 

a terça, a quarta, a quinta e a décima partes. 

● Divisão de grandezas em partes iguais 

(metade, terça, parte, quarta parte, quinta 

parte e décima parte) com ou sem o suporte 

de materiais manipuláveis. 
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Unidade Temática: Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

11. Identificar 
regularidades em 
sequências ordenadas de 
números naturais, 
resultantes da realização 
de adições ou subtrações 
sucessivas, por um 
mesmo número, 
descrever uma regra de 
formação da sequência e 
determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA10 

Sequência numérica 
Regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas 

Elementos faltantes em 
sequências numéricas 

recursivas 
 

● Rodas de conversa sobre como identificar 

elementos ausentes em uma sequência. 

● Diferentes formas de localizar os números 

faltantes em uma sequência. 

● Construção de sequências numéricas. 

● Identificação de números ausentes em uma 

sequência numérica. 

● Identificação do padrão de uma sequência e 

dos elementos que a completam. 

● Identificação e construção de sequências 

seguindo a regularidade presente e 

considerando o padrão. 

12. Compreender a ideia 
de igualdade para 
escrever diferentes 
sentenças de adições ou 
de subtrações de dois 
números naturais que 
resultem na mesma soma 
ou diferença. 
Habilidade BNCC - 
EF03MA11 

Relação de igualdade 
Sentenças numéricas 

 

● Proposições em que a ideia de igualdade para 

escrever sentenças de adições ou subtrações 

de dois números naturais que resultem na 

mesma soma ou diferença, compreendendo 

duas ideias distintas: a primeira é a de que, se 

2 + 3 = 5, então, 5 = 2 + 3. 

● Proposições em que a  ideia de adições ou 

subtrações entre números diferentes deem o 

mesmo resultado. Exemplo: 20 - 10, 30 - 20, 

40 - 30 são subtrações diferentes com 

resultados iguais. Assim 20 – 10 = 30 – 20, 

pois as diferenças são iguais. Do mesmo 

modo, 10 + 20 = 15 + 15, pois as duas somas 

são iguais. 
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Unidade Temática: Geometria 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

13. Descrever e 

representar, por meio de 

esboços de trajetos ou 

utilizando croquis e 

maquetes, a 

movimentação de pessoas 

ou de objetos no espaço, 

incluindo mudanças de 

direção e sentido, com 

base em diferentes 

pontos de referência. 

Habilidade BNCC - 
EF03MA12 

Localização e 
movimentação 

Representação de 
objetos e pontos de 

referência 

Localização e 
deslocamento no 

espaço 

 

● Produção de esboços de trajetos. 

● Análise de maquetes, esboços, plantas e 

croquis. 

● Produção de croquis ou maquetes relativos à 

localização e a   movimentação no espaço.  

 
 
 
 

14. Associar figuras 

geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e 

esfera) a objetos do 

mundo físico e nomear 

essas figuras. 

Habilidade BNCC - 
EF03MA13 

Figuras geométricas 
espaciais 

Corpos Redondos 

Poliedros 

Cubo, bloco retangular 
(paralelepípedo), 
pirâmide, esfera, 

cilindro, cone 

Faces, lados, vértices e 
arestas de poliedros 

● Planificação de sólidos geométricos, como: 

pirâmide, cubo, bloco retangular 

(paralelepípedo), cone e cilindro. 

● Montagem e desmontagem de caixas para 

estabelecer relações entre figuras 

tridimensionais e seus moldes. 

● Identificação de faces, lados, arestas e 

vértices em sólidos geométricos. 

● Representação de figuras geométricas 

espaciais, comparando com corpos redondos 

e poliedros. 

15. Descrever 

características de algumas 

figuras geométricas 

espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, 

cones), relacionando-as 

com suas planificações. 

Habilidade BNCC - 
EF03MA14 

Figuras geométricas 

espaciais (prismas, 

pirâmide, cone, cilindro 

e esfera) 

Reconhecimento, 

análise de 

características e 

planificações 

● Planificação de sólidos geométricos, como: 

prismas, pirâmide, cone e cilindro, 

relacionando-os com objetos do cotidiano. 

● Identificação das partes que compõem os 

sólidos geométricos (lados, vértices e 

arestas). 
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16.  Classificar e comparar 

figuras planas (triângulo, 

quadrado, retângulo, 

trapézio e paralelogramo) 

em relação a seus lados 

(quantidade, posições 

relativas e comprimento) 

e vértices. 

Habilidade BNCC - 
EF03MA15 

Figuras geométricas 

planas 

Triângulo, quadrado, 

retângulo, trapézio e 

paralelogramo 

Reconhecimento e 

análise das 

características 

Lados e vértices  dos 
polígonos 

● Identificação das figuras planas mais comuns: 

triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo. 

● Observação de semelhanças e diferenças 

entre figuras planas e entre elas e os sólidos 

geométricos. 

● Identificação do número de lados que 

compõem cada figura plana, linhas retas 

paralelas, concorrentes, entre outros, 

registrando suas características. 

● Uso de papel quadriculado para o desenho 

das figuras planas. 

● Uso de geoplano para formar as figuras 

planas. 

17. Reconhecer figuras 

congruentes, usando 

sobreposição e desenhos 

em malhas quadriculadas 

ou triangulares, incluindo 

o uso de tecnologias 

digitais. 

Habilidade BNCC - 
EF03MA16 

Congruência de figuras 

geométricas planas 

 

● Identificação e comparação de superfícies 

planas e não planas nas figuras espaciais. 

● Manipulação de materiais, como: tangram, 

geoplano, papel quadriculado. 

● Acesso a recursos digitais que simulam o 

manuseio dos recursos físicos, como: 

https://apps.mathlearningcenter.org/geobo

ard/ 

Unidade Temática: Grandezas e Medidas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

18. Reconhecer que o 

resultado de uma medida 

depende da unidade de 

medida utilizada. 

Habilidade BNCC - 
EF03MA17 

Identificar e diferenciar 

unidades de medidas 

Unidades de medidas 

(padronizadas ou não 

padronizadas) 

● Instrumentos de medidas utilizados para 

comprimento (trena, metro, régua), tempo 

(relógio e calendário) e capacidade (copo 

medidor). 

● Identificação de  unidades de medidas: 

quilômetro, metro, horas, minutos, 

segundos, litro, mililitro. 

19. Escolher a unidade de 

medida e o instrumento 

mais apropriado para 

Unidades de medida 

Grandezas 

● Instrumentos de medidas utilizados para 

comprimento (trena, metro, régua), tempo 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
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medições de 

comprimento, tempo e 

capacidade. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA18 

Instrumentos de 

medidas 

Comprimento, tempo e 

capacidade 

(relógio e calendário) e capacidade (copo 

medidor). 

● Situações problemas que envolvam 

medições, onde os alunos devem chegar aos 

resultados por meio de escolhas de 

instrumentos de medidas ou objetos e partes 

do corpo. 

20. Estimar, medir e 

comparar comprimentos, 

utilizando unidades de 

medida não padronizadas 

e padronizadas mais 

usuais (metro, centímetro 

e milímetro) e diversos 

instrumentos de medida. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA19 

Medidas de 

comprimento (unidades 

não convencionais e 

convencionais) 

Instrumentos de medida 

Estimativa e 

comparação 

 

● Situações-problema que demandem 

estratégias pessoais quanto ao uso de alguns 

instrumentos, como fita métrica, trena e 

régua. 

● Comparação de diferentes medidas. 

Exemplo: medir a altura dos alunos. 

● Experimentação com medições utilizando 

unidades de medida de comprimento. 

21. Estimar e medir 

capacidade e massa, 

utilizando unidades de 

medida não padronizadas 

e padronizadas mais 

usuais (litro, mililitro, 

quilograma, grama e 

miligrama), 

reconhecendo-as em 

leitura de rótulos e 

embalagens, entre outros. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA20 

Medidas de capacidade 

e de massa 

Unidades de medidas 

não convencionais e 

convencionais 

Registro, estimativa e 

comparação 

 

● Situações-problema que demandem 

estratégias pessoais quanto ao uso de alguns 

instrumentos, como balança e recipientes de 

uso frequente que apresentem unidades de 

medida padronizadas. 

● Experimentação com medições utilizando 

unidades de medida de capacidade e massa. 

● Construção de tabelas com alimentos e seus 

respectivos pesos para comparar o que tem 

mais e menos. 

● Pesquisa em panfletos de supermercados e 

meios digitais para observar os produtos que 

podem ser comprados por quilo, litros, 

gramas, etc. 

● Estabelecer equivalências entre grama e 

quilograma ou mililitro e litro. 

● Comparação de medidas trazidas em 

rótulos. 

22. Comparar, 

visualmente ou por 

superposição, áreas de 

Comparação de áreas 

por superposição 

● Jogos de tabuleiro que oportunizem cálculo 

de área. Exemplo: dominó de áreas e 

batalha de áreas. 
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faces de objetos, de 

figuras planas ou de 

desenhos. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA21  

 

 

● Situações-problema que envolvam calcular 

área com ajuda de desenhos em malha 

quadriculada. 

● Comparações de áreas entre duas figuras ou 

mais, visando identificar qual é a maior ou a 

menor. 

● Representação de figuras feitas com 

tangram na malha quadriculada. 

● Representação da medida solicitada pela 

professora e comparação entre os 

diferentes registros. 

● Transpor desenho na malha quadriculada 

para descobrir a área. 

● Jogo de “área”, onde os alunos devem 

construir a maior área possível. Exemplo: 

distribuir para cada grupo 3 figuras (iguais 

para cada grupo) e um tabuleiro (malha 

quadriculada), propondo que os alunos 

façam a disposição das três imagens de 

modo que se ocupe a maior área possível. 

23. Ler e registrar 

medidas e intervalos de 

tempo, utilizando relógios 

(analógico e digital) para 

informar os horários de 

início e término de 

realização de uma 

atividade e sua duração. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA22 

Medidas de tempo 

Leitura de horas em 

relógios digitais e 

analógicos 

Duração de eventos 

● Identificação de unidades de medida de 

tempo como hora, minuto e segundos em 

relógios digitais e analógicos. 

● Situações-problema com diferentes unidades 

de medida de tempo. 

 

24. Relacionar as 

unidades de medida de 

tempo (dia, semana, mês, 

bimestre, trimestre, 

semestre e ano), 

utilizando o calendário em 

situações 

contextualizadas. 

Duração de bimestre, 

trimestre e semestre 

Medida de tempo 

Calendário 

 

● Identificação de sucessão das horas num 

determinado dia, dos dias em uma semana e 

das semanas em um mês. 

● Identificação de unidades de medida de 

tempo como dia, mês, ano em calendários, 

relógios, etc. 

● Situações-problema com diferentes unidades 

de medida de tempo. 
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● Situação-problema que demanda o cálculo de 

bimestre, trimestre e semestre utilizando o 

calendário. 

● Identificação, utilizando o calendário, das 

probabilidades de bimestres e trimestres. 

● Identificação de data final de bimestre, 

trimestre e semestre à partir de data de início 

estabelecida. 

25. Ler horas em relógios 

digitais e em relógios 

analógicos e reconhecer a 

relação entre hora e 

minutos e entre minuto e 

segundos. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA23 

 

Medidas de tempo 

Leitura de horas em 

relógios digitais e 

analógicos 

 

 

● Situações-problema que favoreçam a leitura 

de horas e a relação entre eventos ocorridos, 

transformando segundos em minutos, 

minutos em horas ou vice-versa. 

● Organização de rotina da turma e rotinas 

externas. 

● Organização dos eventos da escola / classe.  

● Passar hora de relógio digital, para relógio 

analógico ou vice versa. 

26. Resolver e elaborar 

situações-problema que 

envolvam a comparação e 

a equivalência de valores 

monetários do sistema 

brasileiro em situações de 

compra, venda e troca. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA24 

 

Sistema Monetário 

Brasileiro 

Cédulas e moedas 

Equivalência de valores 

Unidades de medida 

 

● Situações-problema com troca de cédulas e 

moedas, explorando o valor de compra do 

dinheiro. Exemplo: vivenciar mercadinhos em 

que os alunos precisam representar os papéis 

de compra e venda. 

● Visitações a mercados e feiras para analisar 

preços de determinados produtos. 

● Elaboração de lista de compras. 

● Utilização de panfletos de diferentes 

mercados para simulação de compras, 

discutindo o que comprar, quanto se vai 

gastar, como economizar. 

● Jogos de tabuleiro que tematizem situações 

de compra e venda. Exemplo: piquenique e 

banco imobiliário. 

● Construção de tabela com os produtos de 

diferentes valores para a comparação e 

resolução de situação- problema. 
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Unidade Temática:  Estatística e Probabilidade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

27. Identificar, em 

eventos familiares 

aleatórios, todos os 

resultados possíveis, 

estimando os que têm 

maiores ou menores 

chances de ocorrência. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA25 

Ideia de acaso 

Ideia de frequência 

Situações do cotidiano 

 

●  Situações-problema que envolvam 

probabilidade. Exemplo: jogadas com dados, 

jogadas com moedas, tabela de análise de 

eventos prováveis, etc. 

●  Roda de conversa sobre eventos do cotidiano 

e suas possíveis ocorrências durante 

determinado intervalo de tempo.  

28.  Resolver situações-

problema cujos dados 

estão apresentados em 

tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de 

colunas. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA26 

 

Leitura, interpretação e 

representação de dados 

Tabelas de dupla 

entrada 

Gráficos de barras ou de 

colunas  

 

●  Interpretação de dados referentes a tabelas, 

gráficos de barras ou de colunas a partir de 

situações cotidianas. 

●  Situações-problema que envolvam a 

localização de dados em folhetos de compra 

e de propaganda. 

●  Construção de gráficos com os dados da 

tabela. 

●  Organização de tabelas simples e de dupla 

entrada para registrar observações 

realizadas, como: das condições do tempo e 

da temperatura, do tempo de gestação dos 

animais, do número de alunos que faltaram à 

aula durante um dado período, dos 

aniversariantes do mês, etc. 

29. Ler, interpretar e 

comparar dados 

apresentados em tabelas 

de dupla entrada, gráficos 

de barras ou de colunas, 

envolvendo resultados de 

pesquisas significativas, 

utilizando termos como 

maior e menor 

frequência, apropriando-

Leitura, interpretação e 

representação de dados 

Tabelas de dupla 

entrada 

Gráficos de barras ou de 

colunas 

Pesquisa / coleta de 

dados 

●  Interpretação de dados referentes a tabelas, 

gráficos de barras ou de colunas a partir da 

proposição de situações da realidade. 

●  Uso de jornais e revistas para coleta de 

dados, leitura e interpretação dos mesmos. 

●  Produção de tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras a partir de dados 

provenientes de pesquisas. 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 393 

 

se desse tipo de 

linguagem para 

compreender  aspectos da 

realidade sociocultural 

significativos. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA27 

30. Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis 

categóricas em um 

universo de até 50 

elementos, organizar os 

dados coletados utilizando 

listas, tabelas simples ou 

de dupla entrada e 

representá-los em gráficos 

de colunas, com e sem uso 

de tecnologias digitais. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA28 

Coleta, classificação e 

representação de dados 

Variáveis categóricas 

Tabelas simples e de 

dupla entrada 

Gráficos de colunas 

Pesquisa / coleta de 

dados 

 

●  Pesquisa em diferentes portadores de dados, 

em um universo de até 50 elementos. 

●  Construção de listas, tabelas simples ou de 

dupla entrada com dados pesquisados. 

●  Situações-problema com dados, em universo 

de até 50 elementos. 
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Matemática 
4º ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagem 
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Unidade Temática: Números e Operações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

1. Ler e utilizar os 

números naturais em suas 

diversas funções: ordinal, 

cardinal, código ou 

medida. 

Habilidade BNCC - 
EF04MA01 

Números naturais  
Funções do número: 

cardinal, ordinal, código 
ou medida 

 

● Pesquisa de números do cotidiano: 

números das casas da rua, números em 

folhetos de supermercado, código de barras de 

produtos, números que indicam a ordem de 

chegada num jogo, números que indicam 

placas de carro, números de telefone e etc. 

● Uso de números naturais em suas 

diversas funções. Exemplo: elaboração de uma 

ficha com dados pessoais (idade, medidas de 

peso, altura, endereço, telefone, número de 

irmãos). 

2. Mostrar, por 
decomposição e 
composição, que todo 
número natural pode ser 
escrito por meio de 
adições e multiplicações 
por potências de dez, para 
compreender o sistema 
de numeração decimal e 
desenvolver estratégias 
de cálculo. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA02 

Números naturais na 
ordem dos milhares 
(centena de milhar) 
Escrita e leitura de 

números  
Composição e 

decomposição de 
números 

Reta numérica 
Ordem crescente e 

decrescente 
Pares e ímpares 

 
Antecessor e sucessor 

 
 

● Registro, leitura e escrita numérica de 

grandes quantidades. 

● Contagem utilizando os múltiplos de 10 para 

procedimento de cálculos usando diferentes 

representações. 

● Composição e decomposição numérica de 

diferentes maneiras, relacionando o valor 

posicional do zero à sua decomposição 

polinomial. 

● Uso de ábaco e quadro valor lugar, fichas 

sobrepostas. 

● Indicação de sucessor e antecessor, com 

apoio de quadro numérico. 

● Contagem oral de 1 em 1, de 2 e 2, de 5 em 5, 

de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100, em 

ordem ascendente ou descendente, iniciando 

do número 1 ou de um número qualquer. 

● Comparação, ordenação, estimativa e 

registro de resultados, quantificando  

objetos. 
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● Uso de calendários para sequenciar e prever 

acontecimentos. 

● Ditado de números (ordem de milhar). 

● Localização de números na reta numérica, 

usando como recurso a reta dividida de 1 em 

1 para números até 10; de 10 em 10 para 

números da ordem das dezenas; de 100 em 

100 para números da ordem das centenas. 

3. Resolver e elaborar 

situações-problema com 

números naturais 

envolvendo adição e 

subtração, utilizando 

estratégias diversas, como 

cálculo, cálculo mental e 

algoritmos, além de fazer 

estimativas do resultado. 

● Habilidade BNCC - 

EF04MA03 

Situações-problema 
Campo aditivo 
Cálculo mental 

Operações Inversas 
Estimativa e 

arredondamento 

● Situações-problema que compreendam 

diferentes significados das operações do 

Campo Aditivo. 

● Rodas de conversa que envolvam validação 

de princípios do sistema que fundamentam 

as operações aritméticas. 

● Relação entre adição e subtração para 

obtenção do valor desconhecido de uma 

sentença e o registro por escrito da relação 

percebida. 

● Cálculo de resultado de adições e 

subtrações com números naturais por meio 

de estratégias pessoais e pelo uso das 

técnicas operatórias convencionais. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental e 

da calculadora. 

● Produção e resolução de situações-

problema com números naturais 

envolvendo adição e subtração, utilizando 

estratégias diversas, como cálculo mental e 

algoritmos, além de  estimativas do 

resultado, diagramas, listas, árvores de 

possibilidades e tabelas. 

● Situações-problema que compreendam 

significados de: composição, transformação 

e comparação com operações de adição e 

subtração explorando formas de solução. 
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4. Utilizar as relações 

entre adição e subtração, 

bem como entre 

multiplicação e divisão, 

para ampliar as 

estratégias de cálculo. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA04 

Fatos básicos da 
multiplicação e da 

divisão  
Propriedade 
distributiva. 

Decomposição das 
escritas 

Quatro operações 
Situações-problema 

Estratégias de cálculo 
 

● Identificação das propriedades 

/nomenclaturas das quatro operações. 

● Cálculo com números naturais por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso das técnicas 

operatórias convencionais. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental e 

da calculadora. 

● Construção de estratégias de cálculo rápido 

relativas as quatro operações. 

● Situações-problema que compreendam o 

significado de proporcionalidade das 

operações do Campo Multiplicativo. 

● Procedimentos de cálculo das operações 

inversas. 

● Exploração de regularidades em resultados 

de multiplicações com números naturais. 

● Jogos, como: bingo, dominó de 

multiplicação e divisão. 

● Jogo de STOP de operações matemáticas 

(fatos básicos da multiplicação e da divisão). 

5. Utilizar as propriedades 

das operações para 

desenvolver estratégias 

de cálculos. 

Habilidade BNCC - 
EF04MA05 

Sinal de igualdade 
Incógnitas 

Regularidades 
Uso da calculadora 

Propriedades das quatro 
operações 

Estratégias de cálculos 
com números naturais 

● Cálculo de adições e subtrações com 

números naturais por meio de estratégias 

pessoais e pelo uso das técnicas operatórias 

convencionais. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental e 

da calculadora. 

● Construção de estratégias de cálculo rápido, 

relativas aos fatos básicos da adição e 

subtração. 

● Cálculo de adições e subtrações em que as 

parcelas ou termos sejam maiores que 9. 

Exemplo: decomposição de escritas 

numéricas.  

● Uso de técnica convencional para calcular o 

resultado de adições e subtrações, com 
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recurso à ordem superior (sem ou com 

“empréstimos”). 

● Uso de cartazes de apoio com a 

nomenclatura/propriedades das operações. 

● Identificação da nomenclatura das 

operações em situações-problema. 

● Cálculo de multiplicações e divisões de 

números naturais, por meio de estratégias 

pessoais e pelo uso de técnicas operatórias 

convencionais. 

● Uso de estratégias pessoais para calcular 

resultados de multiplicações e divisões.  

● Situações-problema cotidianas para 

determinar o resultado de multiplicações e 

divisões por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 e 

observação de regularidades que permitam 

sua memorização. 

● Situações-problema cotidianas para 

determinar o resultado das divisões com 

dezenas (divisor). 

6. Resolver e elaborar 
situações-problema 
envolvendo diferentes 
significados da 
multiplicação (adição de 
parcelas iguais, 
organização retangular e 
proporcionalidade), 
utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental 
e algoritmos. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA06 

Situações-problema do 
campo multiplicativo 

Adição de parcelas 
iguais 

Configuração retangular 
Proporcionalidade 

Combinatória 
Multiplicação 

Cálculo mental e escrito 
Cálculo estimativo 

● Situações-problema que 

compreendam operações nas quais os 

números são substituídos por letras ou figuras. 

● Procedimentos de cálculo das 

operações inversas. 

● Situações-problema que 

compreendam diferentes significados da 

multiplicação: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, proporcionalidade, 

combinatória. 

● Uso de técnicas de cálculo mental. 

● Situações de resolução coletiva de 

situações-problema de multiplicação 

envolvendo diferentes ideias.  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 399 

 

● Situações-problema que 

compreendam operações de multiplicação 

com números naturais. 

● Rodas de conversa que envolvam 

validação de princípios do sistema que 

fundamentam as operações aritméticas. 

● Interpretação e resolução de situações-

problema que compreendam o campo 

multiplicativo. 

● Situações-problema com os 

significados de: proporcionalidade, 

configuração retangular, combinatória. 

●  Comparação de multiplicação e divisão 

equitativa. 

● Desafios que requeiram o uso de ideias 

da multiplicação. 

● Uso de estratégias de verificação e 

controle de resultados por meio do cálculo 

mental. 

● Situações-problema para determinar o 

valor desconhecido e tornar verdadeira uma 

igualdade. 

● Estimativas com base em experiências 

vivenciadas e solicitação de escrita numérica e 

comparações. 

7.  Resolver e elaborar 
problemas de divisão cujo 
divisor tenha no máximo 
dois algarismos, 
envolvendo os 
significados de repartição 
equitativa e de medida, 
utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental 
e algoritmos. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA07  

            

Situações-problema do 
campo multiplicativo 

(ideias da divisão) 
Decomposição de 

números 
Divisão 

Cálculo estimativo 

● Situações-problema que 

compreendam operações de divisão com 

números naturais. 

● Rodas de conversa que envolvam 

validação de princípios do sistema que 

fundamentam as operações aritméticas. 

● Interpretação e resolução de situações-

problema que compreendam o campo 

multiplicativo. 

● Situações-problema com os 

significados de proporcionalidade, 

configuração retangular, combinatória. 
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●  Comparação de multiplicação e divisão 

equitativa. 

● Desafios que requeiram o uso de ideias 

da divisão. 

● Uso de estratégias de verificação e 

controle de resultados por meio do cálculo 

mental. 

● Situações-problema para determinar o 

valor desconhecido e tornar verdadeira uma 

igualdade. 

● Estimativas com base em experiências 

vivenciadas e solicitação de escrita numérica e 

comparações. 

8. Resolver, com o 
suporte de imagem e/ou 
material manipulável, 
problemas simples de 
contagem, como a 
determinação do número 
de agrupamentos 
possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma 
coleção com todos os 
elementos de outra, 
utilizando estratégias e 
formas de registro 
pessoais. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA08 

Problemas de contagem 
Princípio multiplicativo 

Agrupamentos 
Combinação de 

elementos 

● Situações-problema que 

compreendam princípios multiplicativos por 

meio de diagramas, listas, árvores de 

possibilidades e tabelas. 

● Materiais manipuláveis diversos. 

● Uso de imagem para dar suporte a 

resolução do problema proposto. 

● Desafios diversos. 

● Jogo boole. 

9. Reconhecer as frações 
unitárias mais usuais (½, 
⅓, ¼, ⅕, 1/10 e 1/100) 
como unidades de medida 
menores que uma 
unidade, utilizando a reta 
numérica como recurso. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA09 

Números racionais na 
forma fracionária 
Representação de 

frações 
Reconhecimento das 
frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3 , 1/4, 

1/5,  1/10 e 1/100) 
Parte de um todo 

Reta numérica 
Números racionais na 

forma decimal 
Quociente 

● Exploração de frações com 

representações de quantidades menores, 

iguais ou maiores que um inteiro. 

● Uso de régua e círculo fracionário para 

reconhecimento de representação fracionária e 

seus significados. 

● Representação de frações usuais de 

quantidade contínua e discreta. 

● Situações nas quais os alunos possam 

representar em desenhos a parte de um todo. 
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Números decimais na 
forma fracionária 

● Localização de números racionais 

representados na forma decimal na reta 

numérica, utilizando diferentes agrupamentos: 

coletivo, em duplas e individualmente. 

● Construção coletiva de reta numérica e 

localização de números racionais na forma 

decimal.  

● Situações nas quais os alunos possam 

reconhecer os significados de parte-todo e de 

quociente de um número racional e sua forma 

fracionária. 

● Uso de malha quadriculada. 

● Composição e decomposição de 

números racionais. 

● Situações-problema envolvendo 

décimos de milésimos representadas por 

números racionais. 

10. Reconhecer que as 
regras do sistema de 
numeração decimal 
podem ser estendidas 
para a representação 
decimal de um número 
racional e relacionar 
décimos e centésimos 
com a representação do 
sistema monetário 
brasileiro. 

● Habilidade BNCC - 

EF04MA10 

Nomenclatura das 
quatro operações 

Números racionais nas 
formas decimais e 

fracionários 
Situações-problema 

Operações com 
números decimais 

 

● Situações-problema que 

compreendam o cálculo das 4 operações de 

números racionais nas formas decimais e 

fracionárias. 

● Uso de panfletos de supermercado 

para produção de situações-problema que 

compreendam cálculos com números racionais. 

● Utilização de gráfico de setores em 

situações-problemas que envolvam as ideias de 

fração.  

● Uso de cartazes de apoio com a 

nomenclatura das operações. 

● Identificação da nomenclatura das 

operações em situações-problema. 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam diferentes significados da 

adição e subtração de números racionais 

expressos na forma decimal. 
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● Resolução coletiva de diferentes 

situações-problema que envolvem números 

racionais em sua forma decimal. 

● Uso de malha quadriculada. 

● Composição e decomposição de 

números racionais. 

● Situações-problema que englobam 

transformações de números racionais. 

● Situações em que os alunos possam 

relacionar os números racionais representados 

na forma de fração com os decimais.  

11. Resolver situações-
problema envolvendo 
noções de porcentagem.  
 

Situações-problema 
Porcentagem 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam noções de porcentagem. 

● Situações-problema que englobem 

significados de expressões como: 25%, 50% e 

100%. 

12. Conhecer os sistemas 
de numeração egípcia, 
maia e romana, 
comparando-os com o 
sistema de numeração 
decimal. 

Sistemas de numeração: 
egípcio, maia e romano 
Sistema de Numeração 

Decimal 
História dos números 

● Identificação de diferentes sistemas de 

numeração (egípcio, maia, romano, dentre 

outros). 

● Elaboração de um novo sistema de 

numeração. 

● Relacionar e comparar esses sistemas 

de numeração com nosso sistema de 

numeração decimal. 

● Uso de números naturais em suas diversas 

funções, como: egípcio, maia e romano, 

assim como, cardinal, ordinal, código ou 

medida. 
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Unidade Temática: Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

13.   Identificar 
regularidades em 
sequências numéricas 
compostas por múltiplos 
de um número natural.  
Habilidade BNCC - 
EF04MA11 

Sequência numérica 
recursiva  

Múltiplos de um 
número natural 

● Completar em sequências dadas os 

números que estiverem faltando. 

● Uso de sequência numérica para análise de 

regularidades. 

14. Reconhecer, por meio 
de investigações, que há 
grupos de números 
naturais para os quais as 
divisões por um 
determinado número 
resultam em restos iguais, 
identificando 
regularidades. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA12 

Sequência numérica 
recursiva 

Divisões por um mesmo 
número natural 

diferente de zero que 
deixam o mesmo resto 

● Análise de fichas contendo operações com 

os mesmos divisores, para fins de 

verificação do resto. 

● Cartões com os mesmos divisores e com os 

dividendos ocultos para identificação do 

número faltante. 

● Tabela de associação de possíveis restos 

conforme as divisões propostas. 

15. Reconhecer, por meio 
de investigações, 
utilizando a calculadora 
quando necessário, as 
relações inversas entre as 
operações de adição e de 
subtração e de 
multiplicação e de divisão, 
para aplicá-las na 
resolução de problemas. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA13 

Quatro operações 
Estratégias de cálculo 

Cálculo mental e escrito 

● Identificação da nomenclatura das quatro 

operações. 

● Situações-problema com a ideia que a 

adição e multiplicação são comutativas, do 

contrário da subtração e divisão, e que a 

propriedade distributiva fundamenta o 

algoritmo da multiplicação. 

● Uso das relações entre adição e subtração, 

bem como entre multiplicação e divisão. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental e 

da calculadora. 

● Situações-problema que compreendam 

multiplicação com dois algarismos. 

● Situações-problema que compreendam 

divisão com dezenas no divisor. 
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● Situações-problema para determinar o 

valor desconhecido e tornar verdadeira 

uma igualdade. 

16. Reconhecer e mostrar, 
por meio de exemplos, 
que a relação de 
igualdade existente entre 
dois termos permanece 
quando se adiciona ou se 
subtrai um mesmo 
número a cada um desses 
termos.  
Habilidade BNCC - 
EF04MA14 

 

Sinal de igualdade 
Incógnitas 

Pensamento algébrico 
Relações entre adição e 

subtração e entre 
multiplicação e divisão 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental 

● Situações-problema para determinar o 

valor desconhecido e tornar verdadeira 

uma igualdade. 

● Estimativas com base em experiências 

vivenciadas. 

17.  Determinar o número 
desconhecido que torna 
verdadeira uma igualdade 
que envolve as operações 
fundamentais com 
números naturais. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA15 

Sinal de igualdade 
 

Incógnita 
 

Pensamento algébrico  
Quatro operações 
Propriedades da 

igualdade 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental. 

● Situações-problema para determinar o 

valor desconhecido e tornar verdadeira 

uma igualdade. 

● Estimativas com base em experiências 

vivenciadas. 

 

Unidade Temática: Geometria 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

18. Descrever 
deslocamentos e 
localização de pessoas e 
de objetos no espaço, por 
meio de malhas 
quadriculadas e 
representações como 
desenhos, mapas, planta 
baixa e croquis, 
empregando termos 
como direita e esquerda, 

Localização e 
movimentação 

Pontos de referências 
Direção e sentido 

Paralelismo/ 
perpendicularismo 

Coordenadas 
cartesianas 

 

● Atividades com o uso de malha quadriculada 

para representar, no plano, a movimentação 

de uma pessoa ou objeto. 

● Situações-problema que envolvam descrever, 

interpretar a posição ou a movimentação de 

uma pessoa ou objeto no espaço. 

● Situações de uso de terminologias adequadas 

numa malha quadriculada para localizar 
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mudanças de direção e 
sentido, intersecção, 
transversais, paralelas e 
perpendiculares. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA16 

objetos ou pessoas ou para explicar um 

itinerário. 

● Situações-problema que compreendam a 

utilização de coordenadas para localização ou 

indicação de movimentação de pontos ou 

pessoas. 

● Atividades de uso de mapas para descrever 

ruas paralelas, perpendiculares e 

concorrentes.  

19.  Analisar a 
representação em malha 
quadriculada usando 
coordenadas para 
localização e indicação de 
movimentação de pontos. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA16 

Localização e 
movimentação 

Pontos de referência, 
direção e sentido 

 
Mapas, planta baixa e 

croquis 
Localização por meio de 

coordenadas 
 

● Atividades de construção de itinerários. 

● Situações de uso de malhas quadriculadas 

para representar, no plano, a movimentação 

de uma pessoa ou objeto. 

● Situações-problema que envolvam 

representar a posição ou a movimentação de 

uma pessoa ou objeto no espaço e construir 

itinerários. 

● Atividades com uso de terminologias 

adequadas numa malha quadriculada para 

localizar objetos ou pessoas ou para explicar 

um itinerário. 

● Situações-problema com representações de 

objetos ou pessoas em malhas quadriculadas 

usando coordenadas para localização ou 

indicação de movimentação de pontos ou 

pessoas. 

● Atividades com o uso de mapas para análise 

de ruas paralelas, perpendiculares e 

concorrentes, analisando os ângulos retos, 

não retos e giros (90°, 180° e 360°). 

20. Associar prismas, 
pirâmides e corpos 
redondos a suas 
planificações e analisar, 
nomear e comparar seus 
atributos, estabelecendo 
relações entre as 

Figuras geométricas 
 Espaciais 

 
Planificações/característ

icas 

● Atividades de identificação de semelhanças e 

diferenças entre corpos redondos e 

poliedros. 

● Situações de representação de figuras 

geométricas espaciais, comparando com 

corpos redondos e poliedros. 
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representações planas e 
espaciais. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA17 

● Atividades de identificação de planificações 

de corpos redondos e poliedros. 

● Acesso a recursos digitais que simulam o 

manuseio dos recursos físicos, como: 

 https://poly-pro.softonic.com.br/ 

21. Reconhecer ângulos 
retos e não retos em 
figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, 
esquadros ou softwares 
de geometria. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA18 

Ângulos retos e não 
retos 

● Situações de uso de esquadros e softwares de 

geometria. 

● Atividades com o uso de mapas para análise 

de ruas paralelas, perpendiculares e 

concorrentes, analisando os ângulos retos, 

não retos e giros (90°, 180° e 360°). 

● Acesso a recursos digitais que simulam o 

manuseio dos recursos físicos, como: 

https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-
angulos/ 
● Momentos de observação de obras de arte 

para análise de polígonos e poliedros. 

22. Reconhecer simetria 
de reflexão em figuras e 
em pares de figuras 
geométricas planas e 
utilizá-la na construção de 
figuras congruentes, com 
o uso de malhas 
quadriculadas e de 
softwares de geometria. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA19 

Simetria de reflexão 
Figuras geométricas 

espaciais 
Figuras congruentes  
Malha quadriculada  

 

● Atividades com o uso de malha quadriculada 

e softwares de geometria, inclusive através 

de recursos digitais, como: 

https://br.ixl.com/matematica 

https://www.geogebra.org/download?lang=pt 
● Identificação de figuras geométricas 

espaciais. 

● Montagem de figuras geométricas espaciais. 

● Identificação de ângulos retos e não retos. 

● Ampliação e redução de figuras poligonais em 

malha quadriculada. 

● Atividades com a exploração de simetria, por 

meio da construção de dobraduras. 

23. Reproduzir figuras 
poligonais em malhas 
quadriculadas observando 
seus elementos, planificar 
os sólidos geométricos, 
identificando as 
superfícies  que os 
compõem.  
 

Figuras  
geométricas espaciais 

Planificações/ 
características 

 
Reprodução  de 

figuras poligonais em 
malha quadriculada 

 

● Atividades de identificação de figuras 

geométricas espaciais. 

● Situações de montagem de figuras 

geométricas espaciais. 

● Atividades de planificação de sólidos 

geométricos. 

https://poly-pro.softonic.com.br/
https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-angulos/
https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-angulos/
https://br.ixl.com/matematica
https://www.geogebra.org/download?lang=pt
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Polígonos ● Reprodução de figuras poligonais em malha 

quadriculada, observando seus elementos. 

● Análise e uso de obras de arte para 

observação de polígonos e poliedros. 

● Ampliação e redução de figuras poligonais em 

malha quadriculada. 

24.  Verificar semelhanças 
e diferenças entre 
polígonos e poliedros, 
usando critérios como 
número de lados e 
número de ângulos. 

Figuras geométricas 
espaciais 

Planificações/ 
características 

 
Reprodução de figuras 
poligonais em malha 

quadriculada 
Polígonos e ângulos 

● Atividade de identificação de figuras 

geométricas espaciais. 

● Montagem de figuras geométricas espaciais. 

● Planificação de corpos redondos e poliedros. 

● Identificação de semelhanças e diferenças 

entre corpos redondos e poliedros. 

● Identificação de semelhanças e diferenças 

entre polígonos. 

● Atividades de uso de esquadros e softwares 

de geometria; 

● Situações de uso de obras de arte para análise 

de polígonos e poliedros. 

 

Unidade Temática: Grandezas e Medidas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

25. Estimar, fazer 
medições, comparar e 
ordenar comprimentos, 
massa e capacidade, 
utilizando as unidades 
convencionais ou não. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA20 

Reconhecimento das 
unidades de medida:  
Comprimento (metro, 

centímetro e 
quilômetro); Massa 
(grama, miligrama e 

quilograma); 
Capacidade (litro e 

mililitro) 
Situações-problema com 

medidas padronizadas 

● Situações-problema com unidades usuais de 

medida de massa. 

● Estimativa de resultados de uma dada 

medição. 

● Comparação de resultados de medições e 

registros. 

● Identificação de unidades de medidas: 

Comprimento (metro, centímetro e 

quilômetro); Massa (grama, miligrama e 

quilograma); Capacidade (litro e mililitro). 
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● Situações-problema de exploração de 

folhetos e rótulos em que aparecem unidades 

usuais de medida com a finalidade de 

identificá-las e usar terminologia adequada. 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam diferentes unidades de 

medidas de massa, capacidade e de 

comprimento. 

● Situações de medida de diferentes espaços 

da escola. 

26. Compreender a noção 
e realizar a medição de 
perímetro e  área de uma 
figura plana simples. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA20 

Perímetro  
Área 

Instrumentos de medida 
Unidades de medida 
Situações-problema 

 

●  Situações-problema com cálculo de 

perímetro e área de figuras planas em malhas 

quadriculadas. 

●  Situações-problema que promovam a 

estimativa de perímetro e área de figuras 

planas. 

● Situações-problema onde se identifique a 

modificação ou não de elementos com o uso 

da malha quadriculada como as medidas de 

lado, área e perímetro. 

27. Compreender a noção 
e comparar a medida de 
área em figuras planas 
desenhadas em malha 
quadriculada pela 
contagem de 
quadradinhos e sua 
metade, reconhecendo 
que duas figuras com 
formatos diferentes 
podem ter a mesma 
medida de área. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA21 

Perímetro 
Área 

Instrumentos de medida 
Unidades de medida 

 
Situações-problema 
Malha quadriculada 

 
 

● Situações-problema onde se identifique a 

modificação ou não de elementos em malha 

quadriculada como: as medidas de lado, área 

e perímetro. 

● Comparação de medida de área em figuras 

planas desenhadas em malha quadriculada 

pela contagem de quadradinhos. 

● Situações-problema que compreendam 

medir área de figuras planas em malhas 

quadriculadas, reconhecendo que duas 

figuras com formatos diferentes podem ter a 

mesma medida de área. 

28. Ler, identificar e 
registrar horas em 
relógios analógicos e 
digitais e calcular 
intervalos de tempo. 

Situações-problema 
Unidades de medida de 

tempo 

● Identificação de unidades usuais de tempo. 

● Situações-problema que compreendam 

unidades de tempo. 
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Habilidade BNCC - 
EF04MA22 

Leitura de horas em 
relógio digital e 

analógico 
Intervalo de tempo 

● Situações-problema de conversões simples, 

entre dias e semanas, horas e dias, semanas 

e meses; 

● Ler informações de tempo e de temperatura 

divulgadas na mídia; 

● Uso de cronômetro para realizar contagem 

regressiva. 

29. Reconhecer 
temperatura como 
grandeza, identificando o 
termômetro como 
instrumento de medida e 
o grau Celsius como 
unidade. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA23 
 

Situações-problema 
Unidades de medida 

Grandezas 

● Identificação de unidades usuais de tempo e 

temperatura (leitura e registro). 

● Situações-problema que compreendam 

unidades de tempo e temperatura. 

● Ler informações de tempo e de temperatura 

divulgadas na mídia. 

● Produzir gráficos de colunas com as variações 

diárias da temperatura. 

● Uso de termômetros. 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam representação de 

temperaturas. 

30. Comparar 
temperaturas em 
diferentes regiões do 
Brasil ou do exterior ou, 
ainda, em discussões que 
envolvam problemas 
relacionados ao 
aquecimento global. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA24 

Tempo e temperatura 
Unidade de medida de 
tempo (grau Celsius) 

Instrumento de medidas 
(termômetro) 

 
 
 
 

● Identificação de unidades usuais de tempo e 

temperatura (leitura e registro). 

● Situações-problema que compreendam 

unidades de tempo e temperatura. 

● Ler informações de tempo e de temperatura 

divulgadas na mídia. 

● Produzir gráficos de colunas ou tabela com as 

variações diárias da temperatura. 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam representação de 

temperaturas. 

● Uso de planilha eletrônica para organização e 

coleta de dados. 

● Pesquisas de temperaturas de determinadas 

regiões brasileiras durante 7 dias e 

comparações. 

31. Resolver e elaborar 
problemas que envolvam 
situações de compra, 
venda e formas de 
pagamento, 

Situações-problema 
Sistema monetário 

brasileiro 
 

● Situações-problema com troca de cédulas e 

moedas, explorando o valor de compra do 

dinheiro. Exemplo: vivenciar mercadinhos em 
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compreendendo termos 
como troco, desconto e 
lucro e enfatizando o 
consumo ético, 
consciente e responsável. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA25 

que os alunos precisam representar os papéis 

de compra e venda. 

● Visitações a mercados e feiras para analisar 

preços de determinados produtos. 

● Elaboração de lista de compras. 

● Uso de panfletos de diferentes mercados 

para simulação de compras, discutindo o 

que comprar, quanto se vai gastar, como 

economizar. 

● Jogos de tabuleiro que tematizem 

situações de compra e venda. Exemplo: 

Piquenique e Banco Imobiliário. 

● Rodas de conversa sobre consumo ético, 

consciente e responsável. 

● Verificação de prazo de validade. 

 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

32. Identificar, entre 
eventos      aleatórios 
cotidianos, aqueles que 
têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo 
características de 
resultados mais prováveis, 
sem utilizar frações. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA26 

Análise e chance de 
eventos aleatórios 

Probabilidade 
Análise combinatória 
Situações-problema 

 

● Situações-problema que envolvam 

probabilidade. Exemplo: jogadas com dados, 

jogadas com moedas, tabela de análise de 

eventos prováveis, etc. 

● Situações-problema que compreendam 

identificação entre eventos aleatórios 

cotidianos aqueles que têm maior chance de 

ocorrência. 

33. Analisar dados 
apresentados em tabelas 
simples ou de dupla 
entrada e em gráficos de 
colunas ou pictóricos, com 
base em informações das 
diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir 

Leitura de dados 
Tabela simples e de 

dupla entrada 
Gráfico de colunas e 

pictóricos 
 
 
 
 

● Organização de dados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colunas ou barras. 

● Interpretação de dados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de barras e colunas ou 

pictóricos. 
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texto com a síntese de sua 
análise. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA27 

 
 

● Situações -problemas com dados coletados 

que estejam representados em gráficos 

(barras, colunas, linhas e setores) e tabelas 

(simples e de dupla entrada). 

● Representação de dados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de barras e colunas. 

● Elaboração de registros pessoais como 

desenhos e códigos para representar dados 

de pesquisas.  

34. Realizar pesquisas 
envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, 
organizar dados coletados 
por meio de tabelas e 
gráficos de colunas 
simples ou agrupados 
com ou sem uso de 
tecnologia digital. 
Habilidade BNCC - 
EF04MA28 

Pesquisa 
Análise de dados   

Variáveis categóricas e 
numéricas 

Gráfico de colunas 
Tabela simples 

● Pesquisa em diferentes portadores de dados. 

● Construção de tabelas e gráficos de colunas 

simples e agrupados com ou sem uso de 

tecnologia digital. 
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Unidade Temática: Números e Operações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

1. Ler, escrever e ordenar 

números naturais até a 

ordem das centenas de 

milhar com compreensão 

das principais 

características do sistema 

de numeração decimal.  

Habilidade BNCC - 

EF05MA01 

Sistema de numeração 

decimal: leitura, escrita 

e ordenação de 

números naturais (de 

até seis ordens) 

Propriedades do SND 

Valor posicional 

Ordens e Classes 

Compor e decompor 

números naturais 

● Exploração de regularidades do SND em 

quadros numéricos. 

● Atividades de leitura e escrita de números de 

diferentes ordens de grandeza, com a 

composição e a decomposição dos números. 

● Uso de material estruturado, fichas 

sobrepostas, quadro valor lugar, reta 

numérica. 

● Situações-problema envolvendo  números 

que representam grandezas maiores, tais 

como: populações, animais e plantas de 

determinado bioma, casos de doenças no 

estado, etc.  

2. Ler, escrever e ordenar 

números racionais na 

forma decimal com 

compreensão das 

principais características 

do sistema de numeração 

decimal, utilizando, como 

recursos, a composição e 

decomposição e a reta 

numérica. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA02 

Números racionais 

expressos na forma 

decimal e sua 

representação na reta 

numérica 

● Situações-problema que compreendam o uso 

de panfletos de supermercado para 

identificação de números racionais. 

● Atividades de comparação entre números 

naturais, realizando ordens crescentes e 

decrescentes entre os mesmos. 

● Localização de números racionais 

representados na forma decimal em reta 

numérica. 

3. Conhecer e utilizar os 

procedimentos de cálculo 

com estimativas e 

aproximações, por meio 

de cálculo mental, cálculo 

escrito ou uso de 

calculadora. 

 

Cálculo escrito e mental 

Operações inversas 

Quatro operações 

(estudo dos termos das 

operações e processo 

de cálculo) 

 

● Identificação de situações que envolvam o 

cálculo das quatro operações. 

● Cálculo com números naturais por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso das técnicas 

operatórias convencionais. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental e da 

calculadora; 
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● Construção de estratégias de cálculo rápido 

relativas às quatro operações. 

● Identificação da nomenclatura das quatro 

operações. 

● Uso de cartazes de apoio com a nomenclatura 

das operações. 

● Situações-problema que compreendam 

multiplicação com dois algarismos. 

● Situações-problema que compreendam 

divisão com dezenas no divisor. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental e da 

calculadora. 

4. Identificar e 

representar frações 

(menores e maiores que a 

unidade), associando-as 

ao resultado de uma 

divisão ou à ideia de parte 

de um todo, utilizando a 

reta numérica como 

recurso. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA03 

Representação 

fracionária dos números 

racionais: 

reconhecimento, 

significados, leitura, 

comparação e 

representação na reta 

numérica 

● Situações-problema que explorem frações 

como representações de quantidades 

menores, iguais ou maiores que um inteiro. 

● Jogos que utilizem ideias de frações. 

● Situações-problema com significados de 

parte, todo e fração de quantidade. 

● Uso de régua e círculo fracionário para 

reconhecer a representação fracionária e 

seus significados. 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam o uso de frações. 

5.Identificar frações 

equivalentes. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA04 

Comparação e 

ordenação de números 

racionais na 

representação decimal 

e na fracionária 

utilizando a noção de 

equivalência 

● Comparação e ordenação de números 

racionais na representação fracionária; 

● Situações-problema que explorem 

regularidades entre frações equivalentes.  

● Situações-problema que explorem frações 

com a ideia de equivalências e desigualdades 

de frações. 

● Situações-problema que utilizem conceitos 

de parte-todo, quociente e razão. 

● Cálculo das operações de adição e subtração 

de frações com denominadores diferentes 

por meio das equivalências. 
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6. Comparar e ordenar 

números racionais 

positivos (representações 

fracionária e decimal), 

relacionando-os a pontos 

na reta numérica. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA05 

 

Comparação e 

ordenação, na reta 

numérica ou não, de 

números racionais na 

representação decimal 

e na fracionária 

● Localização de números racionais 

representados na forma fracionária e decimal 

na reta numérica. 

● Medição da altura dos alunos para ordenação 

de resultados na reta numérica. 

● Ordenação de números racionais na 

representação fracionária e decimal 

utilizando pontos da reta numérica. 

● Uso de material manipulável (ábaco, material 

dourado, discos ou réguas de frações, escala 

cuisenaire) para representação de números 

racionais. 

● Uso da reta numérica para representar a 

fração ou número decimal que pode ser 

maior, menor ou igual a um inteiro e 

considerando ou não diferentes intervalos. 

● Representação na reta numérica, 

relacionando décimos, centésimos e 

milésimos, assim como relacionando com as 

unidades de medidas, exemplo: 

comprimento - decímetro, centímetro e 

milímetro. 

● Situações-problema com uso de panfletos de 

supermercado para identificação e 

comparação entre números decimais. 

● Situações-problema que compreendam 

localização de números decimais em retas 

numéricas.  

7. Associar as 

representações 10%, 25%, 

50%, 75% e 100% 

respectivamente à décima 

parte, quarta parte, 

metade, três quartos e 

um inteiro, para calcular 

porcentagens, utilizando 

estratégias pessoais, 

cálculo mental e 

calculadora, em contextos 

Representação racional, 

por meio de 

porcentagem, 

estabelecendo a relação 

entre fração, número 

decimal e porcentagem 

● Significado da porcentagem através da 

utilização de panfletos, anúncios em geral. 

● Cálculo de porcentagens por meio de 

estratégias pessoais. 

● Identificar representações de porcentagens 

em contextos cotidianos. 

● Associar as representações 10%; 25%; 50%; 

75%; 100%, respectivamente à décima parte, 

quarta parte, metade, três quartos e um 

inteiro. 
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de educação financeira, 

entre outros. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA06 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam cálculo simples de 

porcentagem. 

8. Resolver e elaborar 

situações-problema de 

adição e subtração com 

números naturais e com 

números racionais, cuja 

representação decimal 

seja finita, utilizando 

estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, 

cálculo mental e 

algoritmos.  

Habilidade BNCC - 

EF05MA07 

 

Problemas: adição e 

subtração de números 

naturais e números 

racionais cuja 

representação decimal 

é finita 

 

 

● Uso de estratégias de verificação e 

controle de resultados por meio do cálculo 

mental, escrito ou uso de calculadora. 

● Situações-problema, cotidianas ou não, 

que compreendam diferentes significados das 

operações com números naturais ou 

racionais, utilizando procedimentos pessoais 

e algoritmos. 

● Produzir situações-problema que 

possam ser resolvidas com operações de 

adição e/ou subtração. 

● Situações-problema com troca de 

cédulas e moedas, explorando o valor de 

compra do dinheiro. Exemplo: vivenciar 

mercadinhos em que os alunos precisam 

representar os papéis de compra e venda; 

Análise e pesquisa de preços de determinados 

produtos; Elaboração de listas de compras 

com um determinado valor, etc. 

● Uso de panfletos de diferentes 

mercados para simulação de compras, 

discutindo o que comprar, quanto irá gastar e 

como poderá economizar e, também, para 

criar situações-problema que compreendam 

cálculo de operações de adição e subtração. 

● Jogos de tabuleiro que tematizem 

operações, exemplo: Banco Imobiliário, 

Piquenique, dentre outros. 

9. Resolver e elaborar 
problemas de 
multiplicação e divisão 
com números naturais e 
com números racionais 
cuja representação 
decimal é finita (com 
multiplicador natural e 
divisor natural e diferente 

Problemas: 

multiplicação e divisão 

de números racionais 

cuja representação 

decimal é finita por 

números naturais 

 

 

● Situações-problema que envolvam os 

diferentes significados relacionados a 

multiplicação e divisão. 

● Produzir situações-problema que podem ser 

resolvidas por meio das operações de 

multiplicação e divisão. 

● Situações-problema, cotidianas ou não, 

compreendendo diferentes significados das 
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de zero), utilizando 
estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, 
cálculo mental e 
algoritmos. 
Habilidade BNCC - 
EF05MA08 

 

 

 

operações dos números naturais ou números 

racionais, utilizando procedimentos próprios 

para realização dos cálculos. 

● Situações-problema que compreendam 

diferentes formas de organização como: 

diagramas, listas, árvores de possibilidades e 

tabelas. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental, 

escrito ou uso de calculadora. 

● Situações-problema com troca de cédulas e 

moedas, explorando o valor de compra do 

dinheiro. Exemplo: vivenciar mercadinhos em 

que os alunos precisam representar os papéis 

de compra e venda; Análise e pesquisa de 

preços de determinados produtos; 

Elaboração de listas de compras com um 

determinado valor, etc. 

● Uso de panfletos de diferentes mercados 

para simulação de compras, discutindo o que 

comprar, quanto irá gastar e como poderá 

economizar e, também, para criar situações-

problema que compreendam cálculo de 

operações de adição e subtração. 

● Jogos de tabuleiro que tematizem operações, 

exemplo: Banco Imobiliário, Piquenique, 

dentre outros. 

10. Resolver e elaborar 
problemas simples de 
contagem envolvendo o 
princípio multiplicativo, 
como a determinação do 
número de agrupamentos 
possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma 
coleção com todos os 
elementos de outra 
coleção, por meio de 
diagramas de árvore ou 
por tabelas. 
Habilidade BNCC - 
EF05MA09 

Problemas de contagem 

do tipo: “Se cada objeto 

de uma coleção A for 

combinado com todos 

os elementos de uma 

coleção B, quantos 

agrupamentos desse 

tipo podem ser 

formados?” 

● Situações-problema que 

compreendam princípios de multiplicação por 

meio de diagramas, listas, árvores de 

possibilidades e tabelas. 

● Jogo Boole. 
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11. Calcular o mínimo 

múltiplo comum (MMC) e 

máximo divisor comum 

(MDC). 

Mínimo múltiplo 

comum e máximo 

divisor comum 

 

● Cálculo de mínimo múltiplo comum (MMC) e 

de máximo divisor comum (MDC), 

demonstrando as diferentes possibilidades 

para esse cálculo (decompor em fatores 

primos, dividindo o valor dado pelo 

denominador da fração e multiplicar pelo 

numerador; utilizando o método borboleta; 

encontrando frações equivalentes; ou ainda 

utilizando desenhos). 

12. Analisar, resolver e 

elaborar situações-

problema envolvendo 

MMC e MDC 

Situações-problema 

envolvendo cálculos de 

MMC e MDC 

 

● Situações-problema que compreendam o 

cálculo de mínimo múltiplo comum (MMC) e 

de máximo divisor comum (MDC), 

demonstrando as diferentes possibilidades 

para esse cálculo (decompor em fatores 

primos, dividindo o valor dado pelo 

denominador da fração e multiplicar pelo 

numerador; utilizando o método borboleta; 

encontrando frações equivalentes; ou ainda 

utilizando desenhos). 

 

Unidade Temática: Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

13. Concluir, por meio de 

investigações, que a 

relação de igualdade 

existente entre dois 

membros permanece ao 

adicionar e subtrair, cada 

um desses membros por 

um mesmo número, para 

construir noções de 

equivalência. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA10 

Propriedades da 

igualdade e noção de 

equivalência 

● Situações-problema que compreendam a 

igualdade entre dois membros para 

construção de noção de equivalência. 

● Situações-problema que compreendam 

equivalência de números decimais com 

diferentes números de casas decimais por 

meio de complementação de 0 (zero), 

exemplo: 1,5 = 1,500. 
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14. Resolver e elaborar 

situações-problema cuja 

conversão em sentença 

matemática seja uma 

igualdade com uma 

operação em que um dos 

termos é desconhecido. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA11 

Situações-problema 

Valor desconhecido 

(incógnita) 

Expressões numéricas 

com as quatro 

operações 

Pensamento algébrico 

 

● Situações-problema que compreendam a 

identificação do valor desconhecido em 

sentenças matemáticas. 

● Cálculo de incógnitas. 

● Cálculo de expressões numéricas que utilizem 

as quatro operações e os símbolos de 

parênteses, colchete e chaves, explicando o 

processo de resolução. 

● Uso de estratégias de verificação e controle 

de resultados por meio do cálculo mental, 

algoritmo e calculadora. 

15. Resolver situações-

problema que envolvam 

variação de 

proporcionalidade direta 

entre duas grandezas, 

para associar a 

quantidade de um 

produto ao valor a pagar, 

alterar as quantidades de 

ingredientes de uma 

receita, ampliar ou reduzir 

escala em mapas, entre 

outros. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA12 

Grandezas diretamente 

proporcionais 

 

 

● Situações-problema que envolvam variação 

de proporcionalidade entre duas grandezas, 

como propostas de ampliação e redução de 

escalas em mapas, de associar o valor de um 

produto ao valor que irá pagar, de alterar as 

quantidades de ingredientes em receitas, 

dentre outras possibilidades. 

16. Resolver problemas 

envolvendo a partilha de 

uma quantidade em duas 

partes desiguais, tais 

como dividir uma 

quantidade em duas 

partes, de modo que uma 

seja o dobro da outra, 

com compreensão da 

ideia de razão entre as 

partes e delas com o todo. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA13 

Problemas envolvendo 

a partição de um todo 

em duas partes 

proporcionais 

 

 

● Situações-problema cotidianas que 

compreendam a partilha de quantidade 

relacionados. 

● Situações-problema que compreendam a 

partilha de uma quantidade em duas partes 

desiguais, tais como dividir uma quantidade 

em duas partes.  
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Unidade Temática: Geometria 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

17. Utilizar e 

compreender diferentes 

representações para a 

localização de objetos no 

plano, como mapas, 

células em planilhas 

eletrônicas e coordenadas 

geográficas, a fim de 

desenvolver as primeiras 

noções de coordenadas 

cartesianas. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA14 

Localização/ 

movimentação de 

objetos em mapas, 

croquis e outras 

representações gráficas 

 

●  Situações-problema em que as crianças 

possam analisar representações de objetos 

ou pessoas em malhas quadriculadas usando 

coordenadas para localização ou indicação de 

movimentação de pontos ou pessoas. 

●  Uso de mapas de rua, planilhas eletrônicas e 

GPS. 

●  Construção de trajetos por meio de mapas e 

coordenadas geográficas, a fim de 

desenvolver as noções de coordenadas 

cartesianas. 

●  Jogo de batalha naval. 

18. Interpretar, descrever 

e representar a 

localização ou 

movimentação de objetos 

no plano cartesiano (1º 

quadrante), utilizando 

coordenadas cartesianas, 

indicando mudanças de 

direção e de sentido e 

giros. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA15 

Localização ou 
movimentação de 
objetos no plano 

cartesiano (1º 
quadrante) 

 
Mudanças de direção e 

de sentidos e giros 
Coordenadas 

 
 

● Situações-problema que compreendam a 

análise de representações de objetos ou 

pessoas em malhas quadriculadas usando 

coordenadas para localização ou indicação 

de movimentação de pontos ou pessoas.  

● Construção de trajetos por meio de mapas 

e coordenadas geográficas, a fim de 

desenvolver as noções de coordenadas 

cartesianas. 

19.  Associar figuras 

espaciais a suas 

planificações (prismas, 

pirâmides, cilindros e 

cones) e analisar, nomear 

e comparar seus 

atributos. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA16 

Figuras geométricas 
espaciais 

Planificação 
Reconhecimento de 

semelhanças e 
diferenças entre 

poliedros (prismas, 
pirâmides e outros) 
Propriedades dos 

poliedros (faces, vértices 
e arestas) 

● Planificação de sólidos geométricos como 

pirâmide, cubo, bloco retangular 

(paralelepípedo), cone e cilindro. 

● Acesso a recursos digitais que simulam o 

manuseio dos recursos físicos, como: 

https://poly-pro.softonic.com.br/ 

● Montagem e desmontagem de caixas para 

estabelecer relações entre figuras 

tridimensionais e seus moldes. 

https://poly-pro.softonic.com.br/
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 ● Identificação de faces, lados, arestas e 

vértices em sólidos geométricos. 

● Representação de figuras geométricas 

espaciais, comparando com corpos redondos 

e poliedros. 

● Utilizar os poliedros e analisar quais “rolam” 

e quais “não rolam” comparando suas 

formas, vértices, faces e arestas. 

● Exploração de figuras tridimensionais, 

reconhecendo os polígonos que as compõem, 

a forma de suas faces laterais, os lados e 

ângulos que compõem essas faces. 

● Montagem e desmontagem de caixas com 

diferentes formatos, observando que ao 

desmontá-las suas superfícies se 

‘transformam’ em formas planas, circulares 

ou poligonais. 

20. Reconhecer, nomear e 

comparar polígonos, 

considerando lados, 

vértices e ângulos, e 

desenhá-los, utilizando 

material de desenho ou 

tecnologias digitais. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA17 

Propriedades comuns e 
diferenças entre figuras 

bidimensionais 
Propriedades da figura 

geométrica plana 
Retas paralelas, 
concorrentes e 

perpendiculares 
Composição e 

decomposição de 
figuras planas 

Propriedades e simetrias 
encontradas nos 
quadriláteros e 

triângulos 

●  Exploração de figuras tridimensionais, 

reconhecendo os polígonos que as compõem, 

a forma de suas faces laterais, os lados e 

ângulos que compõem essas faces. 

●  Identificação de semelhanças ou diferenças 

em figuras poligonais quanto ao número de 

lados e ângulos. 

●  Uso do Tangram e Geoplano. 

●  Acesso a recursos digitais que simulam o 

manuseio dos recursos físicos, como: 

https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-
angulos/ 
●  Situações-problema que compreendam a 

identificação de semelhanças ou diferenças 

em figuras poligonais quanto ao número de 

lados e ângulo. 

●  Situações em que analisem as retas e as 

identifiquem em retas paralelas, 

concorrentes e perpendiculares. 

●  Identificação de quadriláteros como 

polígonos de 4 lados, observando as posições 

https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-angulos/
https://www.coquinhos.com/tag/jogos-de-angulos/
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relativas entre seus lados (paralelos, 

concorrentes, perpendiculares). 

●  Identificação do eixo de simetria dos 

quadriláteros. 

●  Análise, classificação e construção de 

triângulos através de seus ângulos. 

●  Construção de figuras a partir dos triângulos. 

●  Construção de quadriláteros com geoplano. 

●  Exploração e reconhecimento dos 

quadriláteros. 

●  Tangram e geoplano. 

●  Acesso a recursos digitais que simulam o 

manuseio dos recursos físicos, como: 

https://rachacuca.com.br/quiz/105245/poligono
s-ii/  

21. Reconhecer a 

congruência dos ângulos e 

a proporcionalidade entre 

os lados correspondentes 

de figuras poligonais em 

situações de ampliação e 

de redução em malhas 

quadriculadas e usando 

tecnologias digitais. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA18 

 

Propriedades comuns 
das  figuras 

bidimensionais 
Ângulo reto, agudos e 

obtusos 
Congruência 

Ampliação e redução de 
figuras poligonais 

Malhas quadriculadas 
 
 

●  Identificação de quadriláteros como 

polígonos de 4 lados, observando as posições 

relativas entre seus lados (paralelos, 

concorrentes, perpendiculares). 

●  Exploração de figuras bidimensionais pelo 

número de lados e em ângulo reto, agudos e 

obtusos. 

●  Situações-problema que compreendam 

identificação de semelhanças ou diferenças 

em figuras poligonais quanto ao número de 

lados e ângulos. 

●  Situações-problema que compreendam o 

cálculo de perímetro e área de polígonos 

desenhados em malhas quadriculadas. 

●  Modificação de elementos (como as medidas 

de lados, do perímetro e da área) quando da 

ampliação e redução de figuras planas pelo 

uso de malhas quadriculadas. 

●  Ampliação e redução de figuras poligonais 

em malha quadriculada. 

 
  

https://rachacuca.com.br/quiz/105245/poligonos-ii/
https://rachacuca.com.br/quiz/105245/poligonos-ii/
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Unidade Temática: Grandezas e Medidas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

22. Resolver e elaborar 
problemas envolvendo 
medidas das grandezas 
comprimento, área, 
massa, tempo, 
temperatura e 
capacidade, recorrendo  a 
transformações entre as 
unidades mais usuais em 
contextos socioculturais. 
Habilidade BNCC - 

EF05MA19 

 

Grandezas 

Unidades de medidas 

convencionais ou não 

Instrumentos de medida 

Comprimento (Km/m; 

m/dm; m/ cm; cm/mm; 

m/ mm) 

Superfície (m2/dm2 e 

dm2/ cm2) 

 Massa (Kg/g; g/mg; 

t/kg) 

 Capacidade (l/ml) 

Temperatura (grau 

Celsius) 

Tempo (hora/minuto; 

minuto/segundo; 

dia/hora; semana/dia; 

mês/dia; ano/dia; 

ano/mês; 

milênio/século/ano; 

semestre/trimestre/bim

estre) 

Frações das principais 

unidades de medida 

Variação de 

proporcionalidade entre 

duas grandezas 

●  Construção e utilização adequada dos 

principais instrumentos de medidas 

presentes no contexto sociocultural (Régua, 

Fita métrica, Balanças, Recipientes 

graduados, termômetro, Calendário e 

Relógios). 

●  Situações-problema que compreendam 

unidades usuais de medida de massa. 

●  Estimar o resultado de uma dada medição. 

●  Comparação de resultados de medições e 

registros. 

●  Identificação de unidades de medidas: 

Comprimento (metro, centímetro e 

quilômetro); Massa (grama, miligrama e 

quilograma); Capacidade (litro e mililitro) 

temperatura (grau Celsius). 

●  Situações-problema de exploração de 

folhetos e rótulos em que aparecem 

unidades usuais de medida com a finalidade 

de identificá-las e usar terminologia 

adequada. 

●  Situações-problema cotidianas que 

compreendam diferentes unidades de 

medidas. 

● Situações-problemas utilizando unidades de 

medidas padronizadas como: 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

● Situações-problema que compreendam 

estabelecer relações de frações das 

principais unidades de medidas. Ex: ½ Metro 

= 50 cm; 1⁄4 L = 250 ml; ½ de hora = 30 min). 

● Uso de cronômetro para realizar contagem 

regressiva. 

● Leitura de informações de tempo e 

temperatura divulgadas na mídia.  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 424 

 

● Uso de unidades de tempo com intervalo de 

um evento em situações-problema.  

● Uso de medidas de tempo em realizações de 

conversões simples, entre dias e semanas, 

horas e dias, semanas e meses. 

23. Estabelecer trocas 
entre cédulas e moedas 
do sistema monetário 
brasileiro, em função de 
seus valores. 
 

Sistema Monetário 

Brasileiro 

Trocas entre cédulas e 

moedas 

Termos específicos: 

troco, lucro, prejuízo, 

compra, venda e formas 

de pagamento 

●  Situações-problema com troca de cédulas e 

moedas, explorando o valor de compra do 

dinheiro. Exemplo: vivenciar mercadinhos em 

que os alunos precisam representar os papéis 

de compra e venda. 

●  Visitações a mercados e feiras para analisar 

preços de determinados produtos. 

●  Elaboração de lista de compras. 

●  Utilização de panfletos de diferentes 

mercados para simulação de compras, 

discutindo o que comprar, quanto se vai 

gastar, como economizar. 

●  Jogos de tabuleiro que tematizem situações 

de compra e venda. Exemplo: piquenique e 

banco imobiliário. 

● Visitações a mercados e feiras para analisar 

preços de determinados produtos. 

● Elaboração de lista de compras. 

● Uso de panfletos de diferentes mercados 

para simulação de compras, discutindo o 

que comprar, quanto se vai gastar, como 

economizar. 

24. Concluir, por meio de 
investigações, que figuras 
de perímetro iguais 
podem ter áreas 
diferentes e que, também, 
figuras que têm a mesma 
área podem ter 
perímetros diferentes. 
Habilidade BNCC - 

EF05MA20 

 

Situações-problema 

Área e perímetro de 

figuras poligonais 

 

● Situações-problema que compreendam o 

cálculo e estimativa de perímetro e área de 

um polígono em malhas quadriculadas. 

● Investigação que figuras de perímetros iguais 

podem ter áreas diferentes e que, também, 

figuras que têm a mesma área podem ter 

perímetros diferentes. 

● Identificação de quadriláteros como 

polígonos de 4 lados, observando as posições 

relativas entre seus lados (paralelos, 

concorrentes, perpendiculares). 

● Ampliação e redução de figuras poligonais em 

malha quadriculada. 
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25. Reconhecer o volume 
como grandeza associada 
aos sólidos geométricos e 
medir volumes por meio 
de empilhamento de 
cubos, utilizando, 
preferencialmente, 
objetos concretos. 
Habilidade BNCC - 

EF05MA21 

Grandezas 

Volume 

Medidas 

Sólidos geométricos 

Cubo e paralelepípedo 

com uso de unidade de 

medida metro cúbico e 

seus submúltiplos 

●  Situações-problema cotidianas que 

compreendam medidas de volume, como 

cm³,  m³. 

●  Identificação de grandeza como volume 

associado a sólidos geométricos, realizando a 

medição por meio de empilhamento de 

cubos. 

●  Cálculo de volume utilizando materiais 

manipuláveis. 

●  Situações-problema que compreendam o 

cálculo de volume. 

●  Situações-problema que compreendam 

despejar o conteúdo de um cubo de aresta 

com 10 cm em um recipiente de 1 litro e 

analisar. 

●  Uso de cubinhos para formar 

paralelepípedos diferentes e analisar a 

quantidade de cubinhos e realizar registro. 

 

Unidade Temática: Estatística e Probabilidade 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
Situações de aprendizagem que envolvam: 

 

26. Apresentar todos os 

possíveis resultados de 

um experimento 

aleatório, estimando se 

esses resultados são 

igualmente prováveis ou 

não. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA22 

Resultados de um 

experimento aleatório 

Probabilidade 

 Situações-problema 

Análise de chances de 

eventos aleatórios 

● Análise de jornais ou outras fontes de 

pesquisa (internet) com a previsão do clima. 

● Situações-problema que compreendam 

identificação entre eventos aleatórios 

cotidianos aqueles que têm maior chance de 

ocorrência. 

● Situações-problema que compreendam 

observação de frequência de ocorrência de 

um dado acontecimento. 

● Identificação de características de 

acontecimentos previsíveis ou aleatórios. 

27. Determinar a 

probabilidade de 

ocorrência de um 

Probabilidade 

Ocorrência de um 

resultado em eventos 

● Situações-problema que compreendam 

determinar a probabilidade de ocorrência de 

um resultado em eventos equiprováveis. 
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resultado em eventos 

aleatórios, quando todos 

os resultados possíveis 

têm a mesma chance de 

ocorrer (equiprováveis). 

Habilidade BNCC - 

EF05MA23 

aleatórios e estimativa 

baseada em 

conhecimento 

probabilístico  

 

● Cálculo de probabilidade de eventos 

equiprováveis. 

28. Interpretar dados 

estatísticos apresentados 

em textos, tabelas e 

gráficos (colunas e linhas) 

referentes a outras áreas 

do conhecimento ou a 

outros contextos e 

produzir textos com 

objetivo de sintetizar 

conclusões. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA24 

Estatística 

Tabelas simples e de 

dupla entrada 

Gráficos de linhas e de 

colunas 

Síntese / conclusão 

●  Pesquisa e organização de dados em tabelas 

e gráficos de colunas, escrevendo um texto 

com a síntese dos resultados. 

●  Interpretação de dados estatísticos das 

diferentes áreas do conhecimento 

apresentados em textos, tabelas e gráficos 

(colunas ou linhas). 

●  Situações-problema que compreendam 

observação de frequência de ocorrência de 

um dado acontecimento. 

●  Interpretação de dados estatísticos 

apresentados em textos, tabelas e gráficos 

(colunas ou linhas), referentes às outras áreas 

de conhecimento. 

●  Interpretação de informações e dados 

apresentados em tabelas simples ou de dupla 

entrada, em gráficos de colunas e de barras. 

●  Uso de planilha eletrônica para organização 

e comparação de dados coletados. 

●  Jogos, como: dados, xadrez e dama. 

29. Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis 

categóricas numéricas, 

organizar dados coletados 

por meio de tabelas e 

gráficos, com ou sem uso 

de tecnologias digitais, e 

apresentar texto escrito 

sobre a finalidade de 

pesquisa e a síntese dos 

resultados. 

Coleta de dados 

Pesquisa 

Variáveis categóricas e 

numéricas 

Tabelas e gráficos 

Leitura, coleta, 

classificação, 

interpretação e 

representação de dados 

 Tabelas de dupla 

entrada 

● Interpretação de informações e dados 

apresentados em tabelas simples ou de dupla 

entrada, em gráficos de colunas e de barras. 

● Interpretação e construção de gráficos 

através de panfletos, jornais, internet e 

pesquisas de opinião. 

● Organização e descrição de dados 

recolhidos por meio de registros pessoais 

(como desenhos, códigos) para comunicação 

das informações coletadas. 
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Habilidade BNCC - 

EF05MA25 

Gráficos de barras, 

colunas (simples e 

agrupadas), linhas, 

pictóricos e setores 

 

 

 

● Leitura, interpretação e síntese de 

conclusões sobre informações presentes nos 

meios de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e gráficos 

(colunas ou linhas). 

●  Produção de tabelas de dupla entrada, 

gráfico de colunas agrupadas, gráficos de 

colunas pictóricos e gráfico de linhas a partir 

de dados coletados. 

●  Produção de gráficos por meio de panfletos, 

jornais, internet e pesquisas de opinião. 

●  Organização de dados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colunas ou barras. 

●  Situações-problema cotidianas que 

compreendam a comparação de dados 

coletados e interpretem suas relações. 

●  Uso de planilha eletrônica para organização 

e comparação de dados coletados. 

●  Jogos, como: dados, xadrez e dama. 

30. Ler e compreender 

uma média aritmética. 

Média aritmética ● Cálculo de média aritmética por meio de 

números familiares como idade e número de 

calçados. 

● Interpretação de informações contidas em 

gráficos e quadros para compreender o 

significado de média aritmética. 

 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 428 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sociedade e Natureza: 
Ciências – Geografia –  

História – Filosofia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CURRíCULO DO MUNICíPIO 

Indaiatuba 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 429 

 

Sociedade e Natureza: o desenvolvimento do pensamento crítico e o 
compromisso na formação do cidadão atuante na sociedade  

 
 

[...] Sábios em vão 
Tentarão decifrar 

O eco de antigas palavras 
Fragmentos de cartas, poemas 

Mentiras, retratos 
Vestígios de estranha civilização [...] 

Chico Buarque de Holanda38 
 
 

 O Currículo do Município para a área denominada Sociedade e Natureza foi baseado 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2018, assim como 

nos princípios didáticos e metodológicos prescritos pelo Currículo Paulista, homologado em 

agosto de 2019. Estes documentos serviram como referência para a elaboração das 

habilidades que constam neste currículo, de modo que possam fazer sentido tanto para os 

professores em seu trabalho diário com os alunos, quanto aos gestores escolares no 

desenvolvimento da formação continuada e do acompanhamento em sala de aula, além é 

claro, de sustentarem as escolhas das políticas públicas relacionadas ao avanço da educação 

municipal e o pleno desenvolvimento dos alunos. 

 Fato é, que a área correspondente aos componentes curriculares do universo 

“Sociedade e Natureza” se configura em conhecimentos, habilidades e capacidades essenciais 

para a vida em sociedade, bem como, ao desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico 

frente às questões, que podem envolver a ação dos seres humanos nos mais diversos espaços, 

contextos sociais e históricos envolvidos, ou as ações relacionadas à dominação, à produção 

de riquezas e à exploração dos recursos naturais e também aqueles produzidos pelos 

humanos, ou as relações sociais existentes, dentre tantos outros fatores que contribuem para 

                                                      
38 Trecho da música “Futuros amantes”, composta por Chico Buarque, na íntegra em: 

https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/, acesso em 10.mar.2020. 
 

https://www.culturagenial.com/maiores-poemas-de-amor-literatura-brasileira/
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a mudança das paisagens, das histórias das pessoas e do ambiente e suas relações com os 

seres vivos e não-vivos. 

  Cabe destacar neste documento o papel fundamental exercido pela Língua 

Portuguesa, assim como a Matemática, que são, em suas essências, articuladoras entre todos 

os componentes do currículo. Podemos tomar como exemplo o uso da leitura e da escrita no 

contato frequente e sistemático com textos que circulam na esfera científica que favorecem 

a capacidade de interação dos alunos com o conhecimento científico. Esse contato, além de 

favorecer aos alunos o aprendizado e a aproximação da estrutura e organização dos gêneros 

do discurso específicos dessa área, também auxilia no desenvolvimento das capacidades de 

leitura envolvidas na interação leitor-texto. Tanto a Ciência, quanto a Geografia, a História e 

a Filosofia são apresentadas para os alunos em linguagem verbal – seja ela oral ou escrita – 

bem como são recheadas de dados, lugares físicos e de fala de diferentes sujeitos. Nesse 

sentido, para que os alunos se comuniquem de forma autônoma em áreas que envolvam o 

conhecimento cientifico e o pensamento crítico, faz-se necessário um domínio da linguagem 

e de como se estruturam os gêneros dos discursos típicos dessa área  citadas, tanto os gêneros 

orais,-fala informal e formal pública-, quanto os gêneros escritos –artigos expositivos para 

comunicar ideias sobre Ciências, Geografia ou História, as narrativas e os relatos típicos da 

história dos povos, os gêneros peculiares da divulgação científica-, assim como aqueles 

considerados multissemióticos, como as plantas, croquis, gráficos, tabelas, infográficos, 

vídeos, entre outros.  

 O trabalho a ser construído durante os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental 

na área de Sociedade e Natureza, necessita prioritariamente que se reconheça o papel 

exercido por cada um dos componentes curriculares envolvidos, o que se pode definir através 

da implicação educacional, em termos das experiências e vivências, que suas categorias e 

procedimentos estruturantes oportunizam. Assim, como, em Geografia e História, as noções 

de tempo, de espaço e de movimentos sociais e históricos, e, em Ciências, os procedimentos 

vinculados à investigação, à observação e à sistematização precisam se articular em quais 

tipos de aprendizagens? Qual a implicação delas numa perspectiva formativa que valoriza a 

colaboratividade e a inserção ativa perante os contextos com os quais se depara na vida? Ou 
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seja, há que se abordar os componentes curriculares como prescreve a BNCC (2018 p. 353), 

considerando que não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação 

humana, às relações sociais e de poder e, especialmente, à produção de conhecimentos e 

saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino de 

Geografia e História [e por conseguinte da Ciência], ao estimular os alunos a desenvolver uma 

melhor compreensão do mundo, não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada 

indivíduo, como também os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em 

que vivem. 

Em se tratando dos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante destacar a 

valorização e a problematização das múltiplas vivências e experiências individuais e familiares, 

bem como, aquelas relacionadas aos lugares de vivências (ou seja, a comunidade) e as 

relações de pertencimento. Esse trabalho precisa ainda, considerar a importância da 

ludicidade, das diferentes trocas de experiências, da escuta atenta por parte do professor, da 

discussão a respeito de temas que envolvem as mudanças e as permanências ocorridas na 

paisagem, na vida das pessoas, nos impactos ambientais, sejam eles provocados pela própria 

natureza ou aqueles provocados pela ação humana. Há que se levar em consideração diversos 

ambientes educativos: a biblioteca da escola ou do bairro; o pátio da escola; as salas de leitura; 

a sala de aula; os diferentes espaços da escola; os ambientes externos; a quadra Poliesportiva; 

quando houver, os espaços destinados à horta educativa; praças; parques; museus; arquivos 

diversos; dentre tantos outros espaços imateriais que podem ser utilizados cotidianamente 

para o desenvolvimento das habilidades prescritas pelo currículo do município.  

     Como se observa, o trabalho aqui discutido, em conformidade com a BNCC, vincula-

se a uma abordagem que privilegia o trabalho de campo, o estudo do meio, a pesquisa em 

diferentes lugares e momentos, as entrevistas, a observação constante, o desenvolvimento 

de análises e de argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o 

pensamento crítico e criativo.  Nesse sentido, não podemos deixar de lado os procedimentos 

relacionados à investigação científica, sejam eles, no campo das Ciências Humanas ou nas 

Ciências da Natureza, que se consolidam na análise de diferentes fontes materiais, imateriais, 

documentais, imagéticas, bem como, a observação e o registo (catalogação), pois segundo a 
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BNCC (2018, p. 355) esses procedimentos são fundamentais para que compreendam a si 

mesmos e àqueles que estão em seu entorno, suas histórias de vida e as diferenças dos grupos 

sociais com os quais se relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta, de 

forma progressiva, a escola, a comunidade, o Estado e o país. É importante também que os 

alunos percebam as relações com o ambiente e a ação dos seres humanos com o mundo que 

os cerca, refletindo sobre os significados dessas relações.  

Em se tratando do desenvolvimento do trabalho em sala e aula, há que se pensar nas 

competências essenciais que os alunos precisam se apropriar ao longo do Ensino 

Fundamental. Fato é, as competências prescritas pela BNCC dizem respeito aos nove anos de 

escolaridade do Ensino Fundamental, e é preciso ter clareza de que nos anos iniciais, o escopo 

do trabalho com as competências precisa se dar no âmbito da sustentação, para que os alunos 

possam ter sucesso em suas trajetórias pessoais e na continuidade de seus estudos. A seguir 

elencamos as competências da BNCC, com ajustes para o trabalho organizado na perspectiva 

da área Sociedade e Natureza.  

Competências específicas de Ciências Humanas e da Natureza 

(Sociedade e Natureza) para o Ensino Fundamental 

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito 

à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos, bem como a 

compreensão de que os conhecimentos da área, se configuram em um empreendimento 

humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Analisar o mundo socioambiental, cultural e digital e o meio técnico-científico-

informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas 

variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se 

posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 

exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 

espacial, ambiental, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida 
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social e compreender os fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e 

tecnológico (incluindo o digital). 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 

tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo 

aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

5. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros 

e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 

promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 

seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

6. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 

eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

7. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas e da Natureza, 

para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e 

a consciência socioambiental, exercitando o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 

valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 

natureza, prezando pela responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

8. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e 

tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-

temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, 

ritmo e conexão com o objetivo de disseminar informações, produzir conhecimentos e 

resolver problemas das Ciências Humanas e da Natureza de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética. 

10. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na 

diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos relacionados à Sociedade e Natureza e às suas tecnologias. 
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Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2018 

 Para finalizar, é sempre importante discutir o papel do professor no desenvolvimento 

do pensamento crítico de seus alunos. Uma vez que os alunos muitas vezes aprendem 

procedimentos e desenvolvem habilidades no contato direto com objetos e também na 

reprodução (ou recriação) de comportamentos observados nos adultos de referência, temos 

que se essa postura, investigativa e crítica, for mediada ou catalisada por um adulto que assim 

age em sua rotina diária, exemplificando-as, quando eles se aproximarem dos temas e 

questões atinentes à Sociedade e à Natureza que os cercam, potencializam-se as chances de 

uma tal formação efetivar-se. Neste sentido, para que os alunos possam ter sucesso em suas 

trajetórias pessoais, precisam ser afetados (de maneira positiva) por um educador que 

também atue como um investigador crítico e se configure em um modelo.  

Os Quadros Curriculares 

A organização dos Quadros Curriculares do Currículo do Município da área Sociedade 

e Natureza, contempla as unidades temáticas, as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, os objetos de conhecimento, bem como, algumas propostas de atividades, que podem 

se configurar em situações de aprendizagens em sala de aula - importante esclarecer que esse 

rol de sugestões sempre poderá ser revisto, adequado, reorganizado em consideração das 

especificidades da região,  aliado ao conhecimento profissional dos professores e dos gestores 

escolares. 
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Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Vida e Evolução 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Localizar, nomear e 
representar as partes do corpo 
humano, por meio de desenhos, 
aplicativos, softwares e/ou 
modelos tridimensionais, entre 
outros, e explicar as funções de 
cada parte. 
Habilidade BNCC - EF01CI02 
 
2. Conhecer e valorizar formas 
de higiene pessoal e do 
ambiente como elementos 
fundamentais para a promoção 
e manutenção da saúde 
individual e coletiva. 
3. Discutir as razões pelas quais 
os hábitos de higiene do corpo 
(lavar as mãos antes de comer, 
escovar os dentes, limpar os 
olhos, o nariz e as orelhas, etc.) 
são necessários para a 
manutenção da saúde.  
Habilidade BNCC  - EF01CI03 
4. Identificar hábitos de higiene 
no corpo e discutir as razões 
pelas quais lavar as mãos antes 
de comer, escovar os dentes, 
limpar os olhos, o nariz e as 
orelhas, são medidas de 
prevenção, necessárias para a 
manutenção da saúde.  
5. Associar a saúde coletiva aos 
hábitos de higiene, como ação 
preventiva ou de manutenção 
da qualidade de vida dos 
indivíduos.  
6. Localizar, nomear e 
representar graficamente  
(por meio de desenhos) partes 
do corpo humano e discutir suas 
funções. 

 
Corpo humano 

Corpo humano e 
saúde: 

Higiene pessoal e 
coletiva 

Alimentação 
Hábitos alimentares 

Alimentação 
saudável e 

balanceada. 
Corpo humano e 
transformações 
Cuidados com o 

corpo 
 
 

 
 
 
 

Corpo humano 
 
 
 
 
 

Respeito à 
diversidade: 

 
Seres vivos e não 

vivos 
 

Ciclo de vida 
 

Diversidade 
biológica 

 
 
 
 

● Atividades nas quais os alunos visualizem e 

explorem o próprio corpo, por meio do uso 

de espelhos, realizando toques e o 

reconhecimento das partes nomeando-as 

(Exemplo: Diante do espelho identificar as 

partes do corpo sob orientação do 

professor). 

● Hábitos de higiene vivenciados na rotina 

diária, com direcionamento e orientação 

do professor. 

● Recortes de imagens do corpo, quebra-

cabeça, desenho da sua imagem refletida 

no espelho, contorno do corpo do colega, 

músicas que citam as partes do corpo.  

● Construção de um cartaz com imagens de 

pessoas com características físicas 

diferentes (abordar questões éticas em 

relação às diferenças). 

● Atividades nas quais os alunos analisem as 

funções desempenhadas por cada órgão 

do sentido e a sua importância para a 

nossa vida diária. Atividades práticas: 

utilização de caixa tátil, diferentes tipos de 

sons e ruídos, diferentes tipos de odores, 

alimentos doces e salgados, atividade com 

olhos vendados para identificar os objetos. 

● Roda de conversa sobre as fases da vida, 

estimulando os alunos a identificar em 

qual delas se encontram. (Sugestão: 

realização de um desenho das fases da vida 

em que o aluno já passou).  

● Leitura coletiva, em duplas ou individual de 

imagens que retratam seres vivos e não 

vivos. 

● Atividade prática: Experiência do feijão.  
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Habilidade BNCC  - EF01CI02 
 
7. Comparar as características 
físicas entre os colegas, 
reconhecendo a diversidade e a 
importância da valorização, do 
acolhimento e do respeito às 
diferenças. 
Habilidade BNCC  - EF01CI04 
 
8. Localizar os principais órgãos 
de sentido do corpo humano e 
suas funções básicas. 
 
9. Investigar o ambiente onde se 
vive, identificando os seres vivos 
e não vivos presentes e as suas 
relações. 
 
10. Mencionar os seres vivos aos 
ambientes de vivência, 
comparando as semelhanças e 
as diferenças existentes na 
análise e comparação de 
diferentes ambientes (escola, 
sala de aula, jardim, praça 
pública, matas, etc.). 
 
11. Reconhecer a importância 
de uma alimentação nutritiva, 
adotando hábitos alimentares 
apoiados em uma alimentação 
balanceada.   
12. Reconhecer as 
transformações que ocorrem no 
corpo humano durante o seu 
desenvolvimento (ciclo da vida). 
13. Reconhecer a sua 
responsabilidade em relação a 
preservação do ambiente, 
evitando os perigos para a 
extinção das espécies,  bem 
como as ações coletivas 
necessárias para a manutenção 
e preservação de um ambiente 
saudável aos seres vivos que o 
compõem. 

● Pesquisa de campo: passeio para 

exploração dos ambientes da Unidade 

Escolar para observação, identificando 

seres vivos e não vivos encontrados. 

● Representação em forma de desenhos e 

comparação com os desenhos de todos os 

alunos da turma em situações de análise 

coletiva.  

● Roda de conversa para levantamento dos 

conhecimentos dos alunos em relação aos 

hábitos de higiene adotados diariamente, 

conversando sobre aqueles que precisam 

ser adotados no cotidiano.  

● Atividades que envolvam situações 

problemas, nas quais os alunos reflitam 

sobre a valorização de formas de higiene 

pessoal e do ambiente no qual vivem, por 

meio da reflexão de suas práticas 

cotidianas. 

● Atividades práticas na quais sejam 

orientadas as ações cotidianas e de 

prevenção: escovação adequada, produtos 

utilizados no banho, utilização correta do 

papel higiênico e prevenção da pediculose 

(piolho). 

● Roda de conversa sobre os hábitos de 

alimentação das crianças e de seus 

familiares, com discussão a respeito da 

escolha por produtos considerados mais 

saudáveis, menos multiprocessados para 

uma alimentação balanceada.  

● Atividades de análise de fotografias das 

crianças em diferentes momentos de suas 

vidas e posterior construção da linha do 

tempo. (Sugestão: o professor poderá 

compartilhar os alunos a sua linha do 

tempo aos alunos). 

● Situações em que as crianças folheiam 

livros com figuras de animais e paisagens de 

ambientes para realizar suas observações 

em duplas e depois contam para a classe, 
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14. Valorizar a diversidade 
biológica, posicionando-se 
contra quaisquer formas de 
discriminação, menosprezo ou 
maltrato com plantas e animais. 

mediante questões desafiadoras colocadas 

pelo professor. 

● Produção coletiva em duplas de lista de 

ações e de resoluções para mudança de 

comportamento e atitude relacionada à 

preservação do meio ambiente. 

● Roda de conversa apoiada em reportagens, 

imagens e relatos que retratam os  maus-

tratos aos seres vivos.  

 

 

Matéria e Energia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

15. Comparar características de 
diferentes materiais presentes 
em objetos de uso cotidiano, 
discutindo sua origem, os 
modos como são descartados e 
como podem ser usados de 
forma mais consciente. 
Habilidade BNCC - EF01CI01 
 
16. Reconhecer e comparar as 
características dos objetos de 
seu uso cotidiano e identificar os 
materiais de que são feitos. 
 
17. Identificar os modos de 
descarte/destinação dos objetos 
de uso cotidiano e como podem 
ser usados e reaproveitados de 
forma consciente e sustentável. 
Habilidade Currículo Paulista -  
EF1CI01B 
 
18. Identificar as formas usuais 
de descarte de resíduos 
produzidos em seu cotidiano, 
compreendendo a importância 
da redução do lixo para a 

Características dos 
materiais e 
ambiente: 

Resíduos sólidos  
Produção e descarte 

do lixo 
Preservação do 

ambiente   

● Atividades em que os alunos montem 

coleção de materiais ou objetos quanto à 

forma, cor, revestimento (liso / áspero) e 

tamanho. 

● Momentos nos quais os alunos classificam 

objetos quanto aos tipos de materiais: 

plástico, vidro, madeira, papel e tecido 

através da confecção de um cartaz. 

● Construção de jogos com materiais 

reutilizáveis e que possam ser utilizados 

como atividade pedagógica. (Exemplo: 

Bilboquê, jogo da velha, tabuleiro de 

xadrez, etc.). 
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manutenção de um ambiente 
sustentável. 
 
19. Reconhecer a sua 

responsabilidade, bem como a 

do seu grupo social em relação à 

preservação do ambiente de 

vivência.  

 

Terra e Universo 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

20. Identificar e nomear 
diferentes escalas de tempo: 
períodos diários (manhã, tarde e 
noite) e a sucessão dos dias, 
semanas, meses e anos. 
Habilidade BNCC - EF01CI05 
 
21. Selecionar exemplos de 
como a sucessão de dias e noites 
orienta o ritmo de atividades 
diárias de seres humanos e de 
outros seres vivos. 
Habilidade BNCC  - EF01CI06 
 
22. Compreender a importância 

de assumir hábitos saudáveis e 

cuidados com bem-estar. 

 

Escalas de tempo: 
 

Sucessão de dias e 
de noites 

Tempo cronológico 
Atividade humana 
Hábitos saudáveis 

 
 

● Roda de conversa sobre as características 

do ambiente observado durante o dia e 

durante a noite.  

● Análise coletiva, por intermédio de 

apresentação de imagens de um mesmo 

local em diferentes períodos 

(manhã/tarde/noite), discutindo as 

semelhanças e as diferenças entre as 

imagens e as ações realizadas pelos seres 

humanos e os demais seres vivos que 

compõem as imagens em cada período.   

● Representação de atividades pessoais 

que se realizam ao longo do dia através de 

desenhos e escrita, ou por relatos 

pessoais de maneira oral em roda de 

conversa.  

● Atividades em que os alunos classifiquem 

os animais de acordo com seus hábitos 

diurnos e noturnos, a partir de pesquisas 

realizadas em portadores impressos ou 

digitais.  

● Análise coletiva de diferentes imagens de 

animais em suas respectivas atividades, 

solicitando a classificação quanto aos 

hábitos (diurno/noturno).  
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● Roda de conversa sobre a importância do 

sono, da socialização (boa convivência), 

as brincadeiras, etc. 
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Sociedade e Natureza: 
Ciências  2º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Vida e Evolução 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Observar e descrever 
características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, 
fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem 
parte de seu cotidiano e 
relacioná-las ao ambiente em 
que vivem. 
Habilidade BNCC - EF02CI04 
 
2. Investigar em diferentes 
ambientes do seu cotidiano ou 
da sua região a importância da 
água e da luz para a manutenção 
da vida de plantas e dos seres 
vivos em geral. 
Habilidade BNCC - EF02CI05 
 
3. Identificar as principais partes 
de uma planta (raiz, caule, 
folhas, flores e frutos) e a função 
desempenhada por cada uma 
delas, e analisar as relações 
entre as plantas, o ambiente e os 
demais seres vivos. 
Habilidade BNCC -  
EF02CI06 
 
4. Localizar e nomear partes do 
corpo humano, identificando 
suas funções. 
 
5. Compreender as principais 
funções dos órgãos do sentido. 
 
6. Analisar alimentos 
combinados em refeições, 
identificando componentes de 
origem animal, vegetal e 
mineral. 

Seres Vivos no 
ambiente/plant

as: 
 

Corpo humano 
 

Órgãos de 
sentido  

 
Higiene pessoal 

 
Alimentação 
balanceada 

 
Atividade física 

 
Composição dos 

materiais e 
alimentos 

 
Fungos e 
bactérias 

 
Propriedade 
dos materiais 

 
Seres vivos 

 
Classificação 
dos animais 

 
Luz e água 

 
Preservação do 

ambiente  
 

Uso consciente 
da água 

 
 As formas da 

água 

● Atividades musicais com os nomes de partes 

do corpo para reconhecimento. 

● Montagem do corpo humano, a partir da 

utilização de boneco de papel, com os 

membros separados evidenciando as 

articulações. 

● Produção de tabela, que apresenta as 

principais funções das partes do corpo. 

● Atividade prática: experiências envolvendo os 

cinco sentidos. 

● Roda de conversa sobre os hábitos de higiene 

pessoal e sua importância para uma vida 

saudável. 

● Trabalho com imagens e recortes desafiando 

os alunos à identificação de práticas de 

higiene no cotidiano. 

● Na quadra ou pátio da escola, realização de 

brincadeiras (atividades físicas) envolvendo 

as diferentes partes do corpo: amarelinha, 

bola, pique-bandeira, vivo ou morto, etc.  

● Sugestão: trabalhar a interdisciplinaridade 

com professor de Educação Física. 

● Pesquisa de brincadeiras inclusivas e 

experimentação dos alunos simulando a 

deficiência. 

● Pesquisa: trazer rótulos e embalagens de 

alimentos em suas diversas origens (animal, 

vegetal e mineral). 

● Montagem de painel separando os rótulos de 

acordo com a origem do alimento. 

● Pesquisa de campo: observação e registro de 

seres vivos e não vivos no entorno escolar. 

● Análise coletiva de vídeos/ documentários, 

ou mesmo canais específicos no youtube,  
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7. Compreender a importância 
da alimentação balanceada para 
o bom funcionamento do corpo 
humano. 
 
8. Compreender a atividade 
física como uma ação 
preponderante para 
manutenção de uma vida 
saudável. 
 
9. Compreender as relações 
existentes entre os seres vivos, 
bem como as relacionadas a 
outros elementos que compõem 
o ambiente. 
 
10. Assumir atitudes de 
preservação do ambiente, a 
partir da análise das 
transformações provocadas pelo 
ser humano que afetam 
determinado ambiente. 
  
11. Discutir sobre o uso 
consciente da água no processo 
de preservação ambiental. 
 
12. Reconhecer a importância do 
descanso para o sucesso do 
aprendizado, bem como o  
desenvolvimento físico e mental.  
 
13. Reconhecer a necessidade de 
uma convivência saudável em 
seu meio social, se apropriando 
de posturas relacionadas ao  
respeito à diversidade e o 
combate a qualquer tipo de 
preconceito. 

  
Plantas 

  
Ambiente 

 
Seres vivos 

 
Corpo humano  

sobre que retratam seres vivos e não vivos 

presentes no ambiente39. 

● Roda de conversa para o levantamento de 

conhecimentos prévios sobre as 

características de plantas e animais. 

● Atividades de comparação de imagens de 

diferentes plantas e animais, analisando 

forma, tamanho, cor, habitat, etc. 

● Atividade prática: observação de uma planta 

em ambiente escuro (sem água), e outra 

exposta ao sol (com água). Ex: feijão, alpiste, 

girassol.  

● Atividades de análise, interpretação e 

comparação de imagens de ambientes 

modificados (poluição, desmatamento, 

queimadas). 

● Pesquisa e/ou entrevista com moradores 

antigos do bairro sobre permanências e 

mudanças ocorridas na fauna e flora local. 

● Músicas e jogos envolvendo conhecimento 

dos componentes dos ambientes. 

● Produção coletiva ou em pequenos grupos  
de cartaz: trazer partes da planta (raízes, 
caules, folhas, flores, frutos, sementes) para 
construção coletiva de mural. 

● Atividade de experimentação: com caroço 
de abacate ou cebola, observar o 
crescimento das raízes e mudas. 

● Roda de conversa sobre hábitos saudáveis, a 
importância do sono e do descanso; 

● Leitura de texto sobre bullying e discussão 
na sala. 

● Atividades de pesquisa com familiares - 
entrevista com parente ou pessoa próxima 
questionando: 
▪ “Você sabe o que é bullying?” (Se o 

entrevistado não souber o aluno deve 
explicar). 

▪ “Você já sofreu bullying?” 
▪ “Você já praticou bullying com alguém? 

” 

                                                      
39 Sugestão: vídeo do canal Hei, Professor!, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=q5F-VINjJlE, acesso em 10 

de fevereiro de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=q5F-VINjJlE
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▪ Apresentação dos resultados das 
entrevistas e produção coletiva de um 
gráfico. 

 

Matéria e energia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

14. Identificar de que materiais 
os objetos utilizados no dia a dia 
são feitos, que fazem parte da 
vida cotidiana  (metais, madeira, 
vidro etc.) como são utilizados e 
com quais materiais eram 
produzidos no passado 
(pesquisar informações 
relacionadas ao uso desses 
objetos no passado). 
Habilidade BNCC - EF02CI01 
 
15. Propor o uso de  diferentes 
materiais para a construção de 
objetos de uso cotidiano, tendo 
em vista algumas propriedades 
desses materiais (flexibilidade, 
dureza, transparência etc.). 
Habilidade BNCC - EF02CI02 
 
16. Identificar possíveis situações 
de risco e discutir os cuidados 
necessários à prevenção de 
acidentes gerais e domésticos,  
tais como os relacionados a 
objetos cortantes e inflamáveis, 
eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos, 
condições climáticas, entre 
outros 
Habilidade BNCC - EF02CI03 

Propriedades e 
usos dos 

materiais: 
Materiais e 

objetos 
variados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriedades e 
usos dos 

materiais/ 
Prevenção 

de acidentes 
domésticos: 

 
Materiais 
cortantes 

 
Materiais 

inflamáveis 
 

Medicamentos 
 

● Roda de conversa analisando os objetos 

existentes em sala de aula, separando em 

conjuntos os objetos comuns para que a 

criança forme grupos conforme os materiais 

de que são feitos. 

● Desenvolvimento de vocabulário descritivo 

sobre materiais e objetos variados. (Os 

objetos são descritos em termos dos 

materiais de que são formados - massa, 

tecido, papel etc. - e suas propriedades físicas 

- cor, tamanho, forma, peso, textura, 

flexibilidade etc.). 

● Montagem coletiva de tabela contendo 

nomes de materiais extraídos da natureza e 

utilizados na fabricação de objetos.  

● Roda de conversa analisando os objetos 

existentes em sala de aula, separando em 

conjuntos os objetos comuns para que a 

criança forme grupos conforme os materiais 

de que são feitos. 

● Desenvolvimento de vocabulário descritivo 

sobre materiais e objetos variados. (Os 

objetos são descritos em termos dos 

materiais de que são formados - massa, 

tecido, papel etc. - e suas propriedades físicas 

- cor, tamanho, forma, peso, textura, 

flexibilidade etc.). 

● Montagem coletiva de tabela contendo 

nomes de materiais extraídos da natureza e 

utilizados na fabricação de objetos. 

● Rodas de conversa a respeito do tema. 
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Materiais 
perfurantes 

 
Solos 

escorregadios 
 

Móveis e 
espaços que 
apresentam 

riscos de 
acidentes 

● Apresentação de vídeos profiláticos. 

● Palestras de prevenção e conscientização 

envolvendo os alunos e os familiares. 

● Elaboração com os alunos de cartazes que 

previnem contra acidentes no ambiente 

escolar e em outros. 

● Orientações pontuais aos alunos  de como se 

locomover nos espaços escolares de modo 

seguro e utilizar corretamente diversos tipos 

de materiais,  evitando acidentes. 

  

Terra e Universo 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

17. Observar e registrar a 
posição do Sol no céu 
relacionando-a às atividades 
realizadas ao longo do dia. 
18. Identificar e nomear 
diferentes escalas de tempo: os 
períodos diários (manhã, tarde e 
noite) e a sucessão dos dias, 
semanas, meses e anos. 
19. Compreender os fatores que 
indicam como está o tempo 
(meteorologia). 
20. Descrever as posições do Sol, 
em diversos horários do dia e 
associá-las ao tamanho da 
sombra projetada. 
Habilidade  da BNCC - EF02CI07 
 
21. Observar e registrar tamanho, 
forma e posição da sombra 
projetada de um objeto e 
descrever suas mudanças em 
relação às posições do Sol em 
diversos horários do dia. 
 22. Observar, registrar e 
comparar o efeito da radiação 
solar (aquecimento e reflexão) 

Movimento 
aparente  do 
Sol no céu: 
Sucessão de 

dias e de noites 
Escalas de 

tempo 
Posição do Sol 

Fases da lua 
Meteorologia 

  
 
 
 
 

O Sol como 
fonte de luz e 

calor: 
Radiação solar 

 
 
 

● Construção coletiva de uma linha do tempo de 

um dia, colocando os horários das refeições, de 

brincar e de outras atividades próprias das 

crianças, com ajuda do professor. 

● Atividades de comparação, em duplas, de linhas 

de tempo de atividades diárias. 

 
● Desenhos, em sequência, das atividades do dia, 

relacionando a posição do sol em cada etapa do 

desenho. (Sugestão: orientar essa atividade 

para que seja realizada no final de semana). 

● Pesquisa na sala de informática: análise da 

previsão do tempo semanal. 

● Atividade prática: utilizando diferentes 

superfícies, testar a influência da radiação solar. 

Sugestão: Colocar no sol vasilhas com: água, 

areia, solo, superfície escura, clara e metálica e 

deixar por 1 hora. Retomar a experiência com 

os alunos, observando as alterações causadas 
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em diferentes tipos de superfície 
(água, areia, solo, superfície 
escura, clara e metálica, etc.). 
Habilidade BNCC - 
 EF02CI08 

pela influência do sol (aquecimento e reflexo da 

luz solar). Registrar as conclusões. 
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Vida e evolução 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar características 
sobre o modo de vida (hábitos 
alimentares, o que comem; 
reprodução, como se 
reproduzem; locomoção, como 
se deslocam; entre outros) dos 
animais do seu cotidiano no 
ambiente próximo, 
comparando-os aos de outros 
ambientes). 
 Habilidade BNCC - 
EF03CI04 
2. Identificar, descrever, 
comparar e comunicar as 
alterações de características 
que ocorrem desde o 
nascimento, em diferentes 
fases da vida dos animais de 
diferentes meios terrestres ou 
aquáticos, inclusive o ser 
humano. 
Habilidade BNCC - 
EF03CI05 
 
3. Comparar alguns animais e 
organizar grupos com base em 
características externas comuns, 
observáveis (presença de penas, 
pelos, escamas, bico, garras, 
antenas, patas etc.). 
Habilidade BNCC - 
EF03CI06 
4. Comparar o desenvolvimento 
pré-natal de diferentes animais: 
dentro do corpo das mães (nos 
mamíferos e alguns répteis) e 
dentro de ovos (em aves, 
insetos etc.). 

Características e 
desenvolvimento 

dos animais: 
Modos de vida 
Alimentação e 

saúde 
Vida dos animais 
Cadeia alimentar 

Ciclo de vida 
Hábitos 

alimentares de 
diferentes seres 

vivos 
Desenvolvimento 

pré-natal 
Características dos 

seres vivos 
 
 

Relações entre 
seres vivos e não 

vivos 
Órgãos de sentido 
 

● Atividades de classificação dos animais 

conforme sua alimentação (herbívoros, 

carnívoros e onívoros), reprodução (ovíparos 

e vivíparos), respiração e locomoção, 

utilizando palavras, figuras e recursos lúdicos, 

como jogo de memória ou de trilha. 

● Atividades nas quais sejam analisados 

vídeos40 / documentários que retratam o ciclo 

vital de diferentes seres vivos, bem como 

suas rotinas alimentares: animais, vegetais, 

insetos, etc.; composição dos diferentes tipos 

de alimentos;  alimentos saudáveis. 

● Elaboração coletiva ou em pequenos 

agrupamentos de cartazes em grupos: cada 

grupo deve apresentar imagens de acordo 

com as características externas definidas pelo 

professor (penas, pelos, escamas, bico, 

garras, antenas, patas, etc.). 

● Roda de conversa: “Por quê classificar?” 

Adaptações que os seres vivos fazem para 

viver nas condições impostas em seus 

ambientes, relacionando-as aos fatores não 

vivos. 

● Lista de atividades diárias, compreendendo 

as diversas classificações utilizadas no 

cotidiano (talheres na gaveta, roupas no 

armário, alimentos por setores no mercado, 

etc.), associando com a classificação dos 

animais 

● Atividades em que sejam analisados vídeos 

educativos ou documentários em vídeo a 

respeito das características básicas dos 

animais e sua classificação.   

                                                      
40 Sugestão: https://www.youtube.com/watch?v=ljGhGQO_y_4,  

https://www.youtube.com/watch?v=ljGhGQO_y_4
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5. Caracterizar diferentes 
grupos de seres vivos, 
considerando suas principais 
características: vertebrados e 
invertebrados (insetos, 
aracnídeos, moluscos, etc.).  
6. Reconhecer alguns animais 
que são parasitas, venenosos e  
peçonhentos.  
7. Identificar os órgãos 
responsáveis pelos sentidos e 
sua função no  organismo dos 
seres humanos. 

● Atividades em grupos para análise e 

organização de imagens de seres vivos de 

acordo com suas características. 

● Situações de aprendizagem na sala de 

informática: pesquisa sobre animais parasitas 

causadores de doenças (lombriga, piolho, 

sarna, carrapato, etc.) e peçonhentos (cobra, 

escorpião, etc.), destacando as doenças mais 

comuns na escola como a ascaridíase, a 

pediculose e outras de relevância local, com a 

descrição de sintomas e modos de 

prevenção. 

 

Matéria e energia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Identificar e discutir hábitos 
individuais necessários para a 
manutenção da saúde auditiva e 
visual considerando as 
condições do ambiente em 
termos de som e luz. 
Habilidade BNCC - EF03CI03 
 
9. Produzir diferentes sons a 
partir da vibração de variados 
objetos e identificar variáveis 
que influem nesse fenômeno. 
Habilidade  da   BNCC - EF03CI01 
 
10. Experimentar e descrever, 
relatar, o que ocorre com a 
passagem da luz através de 
objetos transparentes (copos, 
janelas de vidro, lentes, prismas, 
água etc.), no contato com 
superfícies polidas (espelhos) e 
na intersecção com objetos 
opacos (paredes, pratos, pessoas 
e outros objetos de uso 
cotidiano). 

Saúde auditiva e 
visual 

Produção do som: 
Sons 

Vibrações sonoras 
 

Efeito da luz nos 
materiais: 

Luz 
Reflexos 

 
 

 
 

● Atividade prática: Com os olhos vendados 

(ou fechados), observação de sons do 

ambiente e dos objetos levados pelo 

professor (apito, chocalho, buzina, etc.). 

● Atividade prática: Confecção de instrumento 

musical utilizando garrafa PET e feijões, 

identificando o som e a vibração resultantes 

do movimento realizado. 

● Atividades em que sejam observadas a 
reflexão da luz em espelhos e metais, 
discutindo as semelhanças e as diferenças 
entre elas.  

● Roda de conversa: reflexão sobre as 

condições de luminosidade e exposição a 

níveis intensos de ruídos no cotidiano que 

podem prejudicar a saúde. 

● Experimentações para verificação de como 

ocorre a interação entre luz e materiais. 

Exemplo: formação de sombras, disco de 

Newton, arco-íris, etc. 
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Habilidade da BNCC - EF03CI02 

Terra e universo 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

11. Identificar características da 
Terra (como seu formato 
geóide, esférico, a presença de 
água, solo, etc.) com base na 
observação, manipulação e 
comparação de diferentes 
formas de representação do 
Planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.) incluindo os 
aspectos culturais de diferentes 
povos. 
Habilidade BNCC  - EF03CI07 
 
12. Caracterizar a Terra como um 
planeta que possui atmosfera, 
água e temperaturas adequadas 
à vida, que podemos ajudar a 
preservar. 
13. Classificar e comparar 
diferentes amostras de solo do 
entorno da escola e reconhecer, 
com base em características cor, 
textura, cheiro, tamanho das 
partículas, permeabilidade, etc. 
Habilidade BNCC -  EF03CI09 
14. Identificar os diferentes usos 
do solo (plantação e extração de 
materiais, dentre outras 
possibilidades), reconhecendo a 
importância do solo para a 
agricultura e para a vida. 
Habilidade BNCC – EF03CI10 
 
15. Identificar os impactos 
ambientais resultantes da 

Características da 
Terra/Usos do 

solo: 
Solo 

Usos do solo 

Desperdício, 

produção e 

reciclagem do lixo 

Uso dos recursos 

naturais 

Água 

Planeta Terra 

Propriedades da 

Terra 

Vida no planeta 

O tempo e o clima 

Impactos 

ambientais 

● Atividades de análise do globo terrestre 

para observação e identificação da 

quantidade de água e terra no planeta. 

● Situações nas quais os alunos possam 

discutir de maneira coletiva a incidência da 

porção continental e da aquática do 

planeta Terra, por meio da reflexão: 

“Planeta Terra ou Planeta Água?”. 

● Análise coletiva ou em duplas de vídeos 

orientadores / documentários / 

videoclipes41 que retratem a importância 

da água para a manutenção da vida no 

planeta e os cuidados que devem ser 

adotados.   

● Roda de conversa com a retomada e 

discussão coletiva a respeito dos lugares 

apresentados no vídeo onde a água é 

encontrada no planeta, assim como a 

importância da preservação para 

manutenção da vida, incluindo a prática 

consciente para aquisição de objetos 

novos e/ ou o destino daqueles que estão 

em desuso. 

● Aula expositiva-dialogada sobre a 

presença do ar no ambiente evidenciando 

que o vento é o ar em movimento. 

(exemplo: folhas das árvores, ventilador, 

roupa no varal, cortina na janela, etc.).  

● Atividades de Experimentação: “Como 

podemos perceber o ar?”. Com folhas de 

                                                      
41  Sugestão Videoclipe da música Planeta Água, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=j4ftqCUzFCE 

https://www.youtube.com/watch?v=j4ftqCUzFCE
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produção de bens de consumo, 
diferenciando-os daqueles 
resultantes da ação da própria 
natureza. 
16. Observar, identificar e 
registrar os períodos diários (dia 
e/ou noite) em que o Sol, 
demais estrelas, Lua e planetas 
estão visíveis no céu. 
Habilidade BNCC  - EF03CI08 
 
17. Identificar e descrever como 
os ciclos diários e os corpos 
celestes são representados em 
diferentes culturas valorizando a 
construção do conhecimento 
científico ao longo da história 
humana. 
18. Reconhecer como os 
avanços tecnológicos (lunetas, 
telescópios, mapas, entre 
outros) possibilitam a 
compreensão científica sobre o 
céu.  
19. Reconhecer alguns astros 
presentes no céu comparando 
suas dimensões, por meio da 
observação. 
20. Compreender o movimento 
que o planeta Terra realiza 
(rotação) e sua influência nos 
dias e noites. 

decorrentes da 

ação humana 

 
 
 
 
 

Características da 
Terra / 

Observação do 
céu: 

Dia e noite 
Sucessão dos dias 

e das noites 
Movimentos do 

planeta Terra 
Observando 
fenômenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

revista, montar aviões de papel e lançar no 

ar ou confeccionar leques; 

● Atividade de recorte e colagem individual 

de ações causadoras de impactos 

ambientais no solo (queimadas, lixo, 

desmatamento, uso de agrotóxicos, etc.), 

para a produção de um cartaz da turma 

sobre os impactos ambientais.  

● Confecção de instrumentos para medir a 

chuva e pesquisas na lousa interativa a 

respeito das regiões brasileiras que 

apresentam diferenças climáticas. 

● Pesquisa em grupos sobre a importância 

do solo para a vida, integrando com um 

texto coletivo. Passeios em ambientes 

naturais para a percepção das 

possibilidades de retirada consciente dos 

recursos disponíveis na natureza que 

oferecem benefícios à vida dos seres 

humanos. 

● Atividades de desenho em folha sulfite: o 

que é visível no céu durante o dia e 

durante a noite. Apresentação dos 

trabalhos realizados e exposição. 

● Roda de conversa: Elementos visíveis no 

céu durante o dia e à noite e os 

movimentos da Terra. Questão 

norteadora: “Onde está o Sol durante a 

noite?”. 

● Experiências com materiais diversos, 

como pilhas; lâmpadas; folhas; lápis; 

espelhos e outros para a compreensão de 

fenômenos através de observação e 

comprovação. 

● Atividades na Sala de informática: 

Pesquisa sobre astros luminosos e astros 

iluminados. 

● Atividade prática: apresentação dos 

alunos simulando o movimento de 

rotação do planeta (Sol, Terra e Lua). 
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Vida e evolução 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Analisar e construir cadeias 
alimentares simples, 
reconhecendo a posição 
ocupada pelos seres vivos 
nessas cadeias e o papel do Sol 
como fonte primária de energia 
na produção de alimentos. 
Habilidade BNCC -  EF04CI04 
 
2. Descrever, destacar  e 
associar semelhanças e 
diferenças entre o ciclo da 
matéria e o fluxo de energia 
que se estabelecem entre os 
componentes vivos e não vivos 
de um ecossistema. 
Habilidade BNCC -  EF04CI05 
 
3. Reconhecer e relacionar a 
participação de fungos e 
bactérias no processo de 
decomposição, reconhecendo a 
importância ambiental desse 
processo. 
Habilidade BNCC - EF04CI06 
 
4. Investigar as relações entre 
seres vivos de um mesmo meio 
ambiente, verificando que 
plantas servem de abrigo e 
alimento para animais e fungos 
(cadeia e teia alimentar).  
5. Identificar as plantas como 
produtoras do seu próprio 
alimento - conceitos básicos de 
fotossíntese. 
6. Reconhecer a existência e a 
importância da presença de 
seres vivos conhecidos como 
microrganismos. 

Cadeias alimentares 
simples/ 

Microrganismos: 
Seres vivos 

Vírus, bactérias, 
protozoários e fungos 

Consciência 
ambiental  

Ciclo de vida 
Cadeia alimentar  

Teia alimentar 
Fotossíntese  

Fungos 
Plantas  

 
 
 
 
 

Microrganismos: 
 

Organismos vivos/ 
Dependência e 

utilização 
 

Microrganismos/ 
Saúde: 

Prevenção de 
doenças 

 
Hábitos alimentares 
que causam doenças 
 

● Pesquisa na sala de informática a respeito 
da função e as partes do microscópio. 

● Leituras de textos informativos a respeito 
da célula e o seu papel nos organismos 
vivos. 

● Atividades de análise de imagens de 
diferentes células, observando forma e 
estrutura. 

● Atividades com espelho; comparação de 
fotos e  linha do tempo. 

● Atividades nas quais sejam analisados 

vídeos / documentários que retratam o 

ciclo vital de diferentes seres vivos, bem 

como suas rotinas alimentares: animais, 

vegetais, insetos, etc., composição dos 

diferentes tipos de alimentos; alimentos 

saudáveis e nocivos. 

● Roda de conversa diferenciando os tipos 
de microrganismos. 

● Atividade prática - respiração das 
plantas: deixar um vaso de planta guardado 
em uma caixa escura por uma semana, e 
um segundo vaso em ambiente aberto e 
arejado durante o mesmo tempo. 
Comparar as duas plantas observando o 
processo de respiração. 
● Atividade prática – transpiração das 

plantas: envolver um vaso de planta com 

saco plástico e observar a formação de 

gotículas em seu interior no dia seguinte. 

● Elaboração de esquemas de cadeias 

alimentares em ambientes aquáticos e 

terrestres. 

● Atividade prática: observação das 

sementes que germinam no claro e no 

escuro (fototropismo) destacando a 

importância da luz para o 

desenvolvimento das plantas. 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 454 

 

7. Explicar e verificar a 
participação de microrganismos 
na produção de alimentos, 
combustíveis, medicamentos, 
entre outros. 
Habilidade BNCC - EF04CI07 
 
8. Propor, a partir do 
conhecimento das formas de 
transmissão de alguns 
microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários), 
atitudes e medidas adequadas 
para prevenção de doenças a 
eles associadas. 
Habilidade BNCC   - EF04CI08 
 
9. Identificar as atitudes de 
prevenção relacionadas a 
algumas patologias 
infectocontagiosas com maior 
incidência no Estado de São 
Paulo e comunicar informações 
sobre elas em sua comunidade 
como uma ação de saúde 
pública. 
 
10. Identificar as atitudes de 
prevenção relacionadas a 
algumas patologias 
infectocontagiosas com maior 
incidência no Estado de São 
Paulo e comunicar informações 
sobre elas em sua comunidade 
como uma ação de saúde 
pública. 
 
11. Compreender o papel das 
vacinas na prevenção de 
doenças infectocontagiosas e a 
importância da imunização da 
população no combate a 
determinadas doenças.  

● Verificação do pigmento verde das 

plantas por meio de extração da 

clorofila em álcool, utilizando papel 

filtro. 

● Atividade de experimentação: produção 
de iogurte. 

● Situações de cultivo experimental de 
bolores e fungos, usando diferentes 
substratos (alimentos, solo, papel, etc.) 
em câmaras úmidas (meio de cultura). 

● Experimentação científica sobre a ação 
dos microrganismos: fermento 
biológico 

● Pesquisa sobre os alimentos: 

propriedades, composição e benefícios 

para a saúde. 

● Roda de conversa com a retomada da 
análise da caderneta de vacinação, 
identificando as diferentes finalidades 
das vacinas. 

● Em grupos, montar tabela de doenças 
causadas por microrganismos (agente 
causador, transmissão e prevenção). 

● Recorte de imagens de animais de 

acordo com a sua alimentação 

(herbívoros, carnívoros, onívoros), 

criando uma tabela de classificação. 

● Atividade de análise e de transcrição da 

caderneta individual de vacinação, 

observando as vacinas que já foram 

aplicadas. 

● Roda de conversa: tipos de relações 

entre seres vivos (mutualismo, 

parasitismo e competição). 

● Pesquisa em grupos sobre parasitismo: 

pediculose, escabiose, ascaridíase, 

teníase, etc. 
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Matéria e Energia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

12. Identificar misturas na vida 
diária, com base em suas 
propriedades físicas 
observáveis, reconhecendo sua 
composição. 
Habilidade BNCC  - EF04CI01 
 
13. Investigar e compreender as 
transformações que ocorrem 
nos materiais quando expostos 
a diferentes condições 
(aquecimento, resfriamento, 
luz e umidade), registrando as 
evidências observadas em 
experimentos e diferenciando 
os resultados obtidos. 
Habilidade BNCC – EF04CI02 
 
14. Concluir que algumas 
mudanças causadas por 
aquecimento ou resfriamento 
são reversíveis (como as 
mudanças de estado físico da 
água) e outras irreversíveis 
(como o cozimento do ovo, a 
queima do papel etc.). 
Habilidade BNCC – EF04CI03 
15. Reconhecer o lixo como 
uma produção individual e 
coletiva, que contribui para a 
degradação ambiental, 
prejudicando a qualidade de 
vida da população.  
16. Valorizar a redução no 
consumo, a reutilização e a 
reciclagem de materiais como 
ações ambientalmente 
sustentáveis. 

Misturas: 

Propriedades 
físicas da matéria 

 
 

Transformações 
reversíveis e não 

reversíveis: 
Mudança de estado 

físico da 
água/temperatura 
Transformações da 

matéria  
Tipos de solos 

Misturas 
Transformações 
reversíveis e não 

reversíveis: 
Mudanças 

reversíveis e não 
reversíveis do estado 

da matéria 
Produção do lixo  

Consumo 
sustentável 
Mudanças 
ambientais 

Agressões ao meio 
ambiente 

● Realização de experimento para 

verificação das substâncias homogêneas e 

heterogêneas.  

- Sugestão: 

▪ copo 1: água do mar ou água e 

sal; 

▪ copo 2: água e areia; 

▪ copo 3: água e álcool; 

▪ copo 4: água e gelo; 

▪ copo 5: água e óleo; 

▪ copo 6: areia. 

● Atividades nas quais os alunos 

identifiquem identificação de misturas no 

cotidiano: café, gasolina, etc. 

● Experimentações com 

água/temperatura. 

● Análise de diversos tipos de solos- 

(amostras coletadas). 

● Produção textual coletiva de um relatório 

de experimento, a partir das observações 

e conclusões referentes ao experimento 

realizado. 

● Investigação em casa (pesquisa) sobre a 

produção diária de resíduos sólidos (lixo), 

destacando os tipos e a quantidade 

produzida por aluno. 

● Roda de conversa sobre as causas e 

consequências da produção excessiva de 

lixo, problematizando a perda de recursos 

naturais e financeiros, bem como os 

problemas ambientais a ele associados.  

● Confecção de fichas com nomes de 

diferentes materiais (lixo). Utilizando os 

coletores de resíduos da escola, separar o 

lixo (fichas) em suas devidas cores. 
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● Atividade prática: reciclagem de papel, 

reutilização de materiais como latas, 

garrafas, etc., para confecção de 

brinquedos, jogos ou presentes. 

 

Terra e Universo 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos vivenciarem: 

17. Analisar e acompanhar as 
projeções de sombras de 
prédios, torres, árvores, tendo 
como referência os pontos 
cardeais e descrever as 
mudanças de projeções nas 
sombras ao longo do dia e 
meses. 
Habilidade BNCC - EF04CI09 
 
18. Relacionar as projeções das 
sombras à posição aparente do 
Sol no céu. 
19. Identificar os pontos 
cardeais, com base no registro 
de diferentes posições relativas 
ao Sol e da sombra de uma 
vara (gnômon). 
20. Comparar as indicações dos 
pontos cardeais resultantes da 
observação das sombras de 
uma vara (gnômon) com 
aquelas obtidas por meio de 
uma bússola. 
Habilidade BNCC  -  EF04CI10 
 
21. Explicar a relação entre os 
movimentos observáveis do 
Sistema Sol, Terra e Lua e 
associá-los a períodos 
regulares de marcação do 
tempo na vida humana. 
22. Reconhecer a referência do 
movimento do Sol, da Terra e 

Pontos cardeais: 
Posição aparente do 

Sol  
Instrumentos de 
medida: bússola 

 
 

Calendários, 
fenômenos cíclicos e 

cultura: 
 
 

Movimentos da 
terra, do Sol e da 

Lua. 
Localização 

Observação do céu 
Fases da lua 

 
 

● Atividades    de identificação do Sol 

nascente e Sol poente em relação à sala 

de aula (observação no pátio da escola). 

Conhecer o relógio do Sol da cidade de 

Indaiatuba. 

● Exploração de uma bússola levada pelo 

professor, identificando os principais 

pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e 

Oeste. 

● Pesquisa monitorada de astros celestes, 

observando os astros vistos durante o dia 

e à noite. Apresentação dos resultados 

obtidos, em grupos. 

● Análise coletiva de vídeos / 

documentários/ videoclipes que 

retratam as diferenças existentes entre 

os satélites naturais e artificiais que 

orbitam sobre o planeta Terra.   

● Atividade prática: utilizando lanterna, 

posicionar um objeto simulando a Lua ao 

redor do globo terrestre. Iluminar o 

centro do globo, mudando a “Lua” de 

posição para observar suas fases. 

● Análise e apresentação de um calendário 

constando as fases da Lua e identificação 

de suas mudanças ao longo do mês. 

● Roda de conversa sinalizando as 

diferentes culturas e seus respectivos 

calendários. 
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da Lua na construção de 
diferentes calendários em 
diversas culturas. 
23. Identificar e explicar a 
relação entre os movimentos 
observáveis do Sistema Sol, 
Terra e Lua e associá-los a 
períodos regulares de marcação 
do tempo na vida humana.  
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Vida e evolução 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Selecionar argumentos que 
justifiquem porque os sistemas 
digestório e respiratório são 
considerados corresponsáveis 
pelo processo de nutrição do 
organismo, com base na 
identificação das funções desses 
sistemas. 
Habilidade BNCC  - EF05CI06 
 
2. Identificar e registrar de 
diferentes formas (ilustrações, 
vídeos, simuladores e outros) o 
processo de digestão dos 
alimentos, considerando o 
caminho percorrido pelos 
alimentos no sistema digestório 
ou pelo gás oxigênio no sistema 
respiratório. 
 
3. Descrever e representar o 
sistema circulatório e seu 
funcionamento (por meio de 
ilustrações ou representações 
digitais) e justificar e  a relação 
entre o funcionamento do 
sistema circulatório, a 
distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos 
resíduos produzidos. 
Habilidade BNCC  - EF05CI07 
 
4. Organizar um cardápio 
equilibrado com base nas 
características dos grupos 
alimentares (nutrientes e 
calorias) e nas necessidades 
individuais (atividades 
realizadas, idade, sexo etc.) para 
a manutenção da saúde do 
organismo. 

Nutrição do 
organismo 

Integração entre 
os sistemas 
digestório, 

respiratório e 
circulatório 

Hábitos 
alimentares: 

Sistema 
digestório 

Nutrição do 
organismo 

Sistema 
respiratório 

Sistema 
Circulatório 

Integração entre 
os sistemas 
digestório, 

respiratório, 
circulatório e 

urinário 
Produtores das 

cadeias 
alimentares 

Hábitos 
alimentares 
Distúrbios 

alimentares 
Células e 
organelas 
Sistemas 

esquelético e 
muscular 

Sistema nervoso 
 

 
 
 
 

● Construção de pirâmide alimentar individual, 

de acordo com as atividades e alimentação 

diária de cada um, com posterior discussão 

coletiva sobre os hábitos alimentares. 

● Análise coletiva de tabela nutricional 

destacando os nutrientes e calorias dos 

alimentos. 

● Atividade de Pesquisa: separação de rótulos 

de alimentos em casa contendo tabela de 

valores nutricionais e valores de referência. Na 

sala, análise das tabelas dos rótulos dos 

diferentes alimentos trazidos pelos alunos e 

elaboração de um único gráfico comparativo 

destacando os componentes (sódio, gorduras, 

vitaminas, etc.). 

● Roda de conversa: a partir do gráfico 

construído, discutir sobre alimentos mais 

saudáveis ou menos saudáveis. 

● Atividade em parceria com o professor de 

educação física, análise de tabela referência 

de IMC (índice de massa corpórea) e cálculo de 

cada aluno. 

● Análise coletiva de vídeos orientadores / 

documentários em vídeos / videoclipes 

musicais que abordam a alimentação 

saudável. 

  
● Atividades de análise de imagens de 

diferentes células, observando forma e 

estrutura. 

● Roda de conversa: levantamento de 

hipóteses e conhecimentos prévios sobre 

órgãos e regiões do corpo humano: do que é 

constituído, localização e funções. 
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Habilidade BNCC - EF05CI08 
 
05. Discutir a ocorrência de 
distúrbios nutricionais (como 
obesidade, subnutrição etc.) 
entre crianças e jovens a partir 
da análise de seus hábitos (tipos 
e quantidade de alimento 
ingerido, prática de atividade 
física, etc.). 
Habilidade BNCC – EF05CI09 
 
06. Definir o conceito de célula, 
sua constituição e as principais 
características. 
07. Reconhecer sistemas 
esquelético e muscular como 
fundamentais para sustentação 
do corpo humano. 
08. Conhecer os órgãos e células 
pertencentes ao sistema 
nervoso, associando ao 
funcionamento do corpo 
humano. 

 ● Momentos de estudos em pequenos grupos 

ou de maneira coletiva, em atlas anatômicos 

e corpo humano sintético para ampliar 

conhecimentos sobre o corpo como um 

todo. 

● Montagem de esqueleto de papel, 

evidenciando as articulações. 

● Atividade prática: construção de um sistema 

respiratório utilizando garrafa PET, bexigas, 

canudos e fitas adesivas. 

● Experimentação: simulação do processo 

digestivo e ação das substâncias sobre os 

alimentos e demonstração dos movimentos 

peristálticos realizados pelos órgãos 

(esôfago e intestinos). 

● Atividade prática: demonstração da 

contração do coração com bexiga e água. 

Encher a bexiga de água, e sem dar o nó na 

ponta apertá-la, observando sua expulsão.  

 

Matéria e Energia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

9. Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem 
propriedades físicas dos 
materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e 
elétrica, respostas a forças 
magnéticas, solubilidade, 
respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre 
outras. 
Habilidade BNCC - EF05CI01 

 
10. Identificar e relatar o uso de 
materiais em objetos mais 

Propriedades 
físicas  e 

químicas dos 
materiais: 

Energia elétrica e 
magnética 

Energia térmica 
 

 
 
 
 
 
 

●  Roda de conversa: comparação de materiais 
que permitem ou não a condutibilidade, 
forças magnéticas, materiais de diferentes 
densidades, etc. 

● Experimentação sobre densidade: flutua ou 
não flutua (objetos na água). 

● Atividade prática: construção de mini 
circuito elétrico utilizando fios e pilhas. 

● Experimentação evidenciando a atração de 
materiais pelo ímã (magnetismo). 

● Leitura de texto informativo abordando o 
tema energia térmica. 

● Experimentos de preservação de 
temperaturas. 
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utilizados no cotidiano e associar 
as escolhas desses materiais às 
suas propriedades para o fim 
desejado como, por exemplo, a 
condutibilidade elétrica em 
fiações, a dureza de 
determinados materiais em 
aplicações na infraestrutura de 
casas ou construção de 
instrumentos de trabalho no 
campo, na indústria, dentre 
outras. 
 
11. Reconhecer as mudanças de 
estado físico da água, aplicar os 
conhecimentos sobre as 
mudanças de estado físicos da 
água para explicar e estabelecer 
relações com o ciclo hidrológico 
e analisar suas implicações na 
agricultura, no clima, na geração 
de energia elétrica, na produção 
tecnológica, no provimento de 
água potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas em diferentes 
escalas (local, regional  ou 
nacional). 
Habilidade da BNCC  - EF05CI02 
12. Selecionar argumentos que 
justifiquem a importância da 
cobertura vegetal para a 
manutenção do ciclo da água, a 
conservação dos solos, dos 
cursos de água e da qualidade do 
ar atmosférico. 
 
13. Identificar os efeitos 
decorrentes da ação do ser 
humano sobre o equilíbrio 
ambiental relacionando a 
vegetação com o ciclo da água e 
a conservação dos solos, dos 
cursos de água e da qualidade do 
ar atmosférico. 
Habilidade  da BNCC - EF05CI03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo 
hidrológico/ 

Consumo 
Consciente/ 
Reciclagem: 

 
Estados físicos da 

água 
 

A importância da 
água 

 
Propriedades da 

água 
 

Usos da água 
 

Ciclo hidrológico 
ETA: processos 

desde a captação 
à distribuição de 

água. 
 

Recursos 
renováveis 
Consumo 

consciente 
 

Biomas 
brasileiros 

(equilíbrio dos 
ecossistemas) 

 
Tecnologias 
sustentáveis 

 
Reciclagem 

 

● Apresentação  e análise coletiva, ou em 
duplas do globo terrestre identificando os 
oceanos. 

● Comparação do globo com o mapa-múndi 
evidenciando os principais rios, mares, 
oceanos, etc. 

● Roda de conversa sobre o lixo, 
problematizando a perda de recursos 
naturais e financeiros, bem como os 
problemas ambientais a ele associados.   

● Debate sobre a qualidade de vida 
relacionada ao saneamento básico . 

● Atividade de desenho de representação do 
ciclo hidrológico, contendo as seguintes 
etapas: evaporação, evapotranspiração, 
condensação, precipitação e escoamento). 
 

● Análise de vídeo orientador / documentários 
em vídeos que retratam o ciclo hidrológico42.   

 
● Atividades de demonstração das fases do 

processo de tratamento da água, utilizando 
garrafas PET’s, água barrenta e resíduos: 
captação, decantação, sedimentação, 
filtração e cloração. 

 
● Atividades de investigações sobre a 

produção de resíduos sólidos (lixo), suas 
causas e consequências. 

 
● Investigação sobre formas de reuso de 

objetos e reciclagem de materiais. 
 

● Produção (a partir de leituras e outras 
formas de coletar informação) de esquemas 
das etapas de transformação de matéria-
prima, de origem animal, vegetal ou de 
componentes do solo, ou petróleo, em 
produtos manufaturados ou 
industrializados. 

 
● Construção coletiva de maquete 

simbolizando uma ETA, utilizando material 
reciclável. 
 

 

                                                      
42Sugestão  https://www.youtube.com/watch?v=9iw9SrH0LUk, Acesso em 05/07/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iw9SrH0LUk
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14. Identificar os principais usos 
da água e de outros materiais nas 
atividades cotidianas, do campo, 
no transporte, na indústria, no 
lazer e na geração de energia, 
para discutir e propor formas 
sustentáveis de utilização desses 
recursos. 
Habilidade da BNCC - EF05CI04 
 
15. Comunicar por meio da 
tecnologia a importância das 
ações sustentáveis para a 
manutenção do equilíbrio 
ambiental na comunidade em 
que vive, como um modo de 
intervir na saúde coletiva. 
 
16. Construir propostas coletivas 
incentivando um consumo mais 
consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte 
adequado e a reutilização ou 
reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou 
demais espaços de vivência, na 
vida cotidiana. 
Habilidade BNCC – EF05CI05 
 
17. Assumir posturas baseadas 
na ideia de  sustentabilidade em 
seu meio social, compreendendo 
a necessidade do 
desenvolvimento e do uso de 
tecnologias sustentáveis. 
 
18. Reconhecer a importância da 
reutilização e da reciclagem dos 
materiais para poupar recursos 
naturais. 
 
19. Investigação de processos de 
tratamento de água utilizados 
em uma ETA - Estação de 
tratamento de água. 
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Terra e Universo 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

20. Identificar algumas 
constelações no céu, com o 
apoio de recursos como mapas 
celestes e aplicativos digitais, 
entre outros, ou mesmo por 
meio da observação e 
visualização direta do céu e os 
períodos do ano em que elas são 
visíveis no início da noite. 
Habilidade BNCC - EF05CI10 
 
21. Relacionar  o movimento 
aparente diário do Sol e das 
demais estrelas no céu ao 
movimento de rotação da Terra 
e a sucessão de dias e de noites. 
22. Concluir sobre a 
periodicidade das fases da Lua, 
com base na observação e no 
registro das formas aparentes da 
Lua no céu por um determinado 
período de tempo (ao longo de, 
pelo menos, dois meses). 
Habilidade BNCC  - EF05CI12 
23. Projetar e construir 
dispositivos para observação à 
distância (luneta, periscópio 
etc.), para observação ampliada 
de objetos (lupas, microscópios) 
ou para registro de imagens 
(máquinas fotográficas) e 
discutir usos sociais desses 
dispositivos. 
Habilidade BNCC - EF05CI13 
24. Observar o movimento de 
translação da Terra e dos outros 
planetas ao redor do Sol. 

Constelações e 
mapas celestes: 

 
Constelações e 
mapas celestes 

 
Instrumentos 
astronômicos 

 
 
 
 

Movimento de 
rotação e 

translação da 
Terra/ 

Periodicidade 
das fases da Lua: 

 
Sistema Solar 

 
 
 
 
 

Instrumentos 
ópticos 

● Roda de conversa e análise de conhecimento 
prévio sobre astros celestes e figuras 
imaginárias (constelações). 

● Produção individual, em duplas ou coletiva de 
constelações, a partir de mapa celeste 
atualizado oferecido pelo docente, contendo 
apenas as estrelas. 

● Atividade prática com alunos e lanterna. O 

primeiro aluno (Terra) gira em seu próprio eixo 

e ao redor do segundo aluno (Sol). O terceiro 

aluno (Lua) gira ao redor do primeiro. A 

lanterna deve estar na mão do segundo aluno, 

evidenciando o dia e a noite, assim como as 

fases da Lua. Essa atividade representa os 

movimentos de rotação e translação da Terra 

● Análise coletiva de video orientador / clipes 

musicais / vídeo documentários sobre os 

astros celestes, suas especificidades, seus 

movimentos no Sistema Solar43.  

● Montagem de maquete apresentando o 

Sistema Solar em escala, utilizando massinha 

de modelar. 

● Atividade de experimentação: construção de 

periscópio utilizando materiais reutilizáveis 

(caixa de papelão, tubo de PVC, espelhos 

quebrados, caixa de creme dental, etc). 

 
 

 

                                                      
43 Sugestão: https://www.youtube.com/watch?v=Wk7-IDzwmY4 , (Acesso em 05/07/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk7-IDzwmY4
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Identidade, convivência e diversidade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Perceber que o nome 

concede identidade aos seres e 

às coisas. 

 

Nome próprio 

 

Identidade 

● Atividades com a utilização dos nomes das 

crianças. 

● Roda de conversa sobre a história dos nomes 

dos alunos, as narrativas, os motivos da 

escolha. 

● Elaboração coletiva da enciclopédia dos 

nomes da turma, com curiosidades, histórias e 

informações importantes a respeito do nome 

de cada aluno. 

● Conversa coletiva “Do que eu gosto em meu 

nome?”. 

● Entrevista com pais / responsáveis a respeito 

da história do nome da criança para 

compartilhar com os colegas em classe.    

2. Reconhecer a diversidade 

étnica, física, cultural e de 

gênero em seus espaços de 

convivência. 

Habilidade BNCC – EF01GE01 

 

Diversidade 

 

Convivência 

● Elaboração coletiva do “Carômetro” da sala de 

aula, composto por fotos de cada aluno e 

informações e curiosidades. 

● Roda de conversa a respeito das diferenças 

físicas apresentadas pela turma e pelas 

pessoas que compõem o espaço escolar e o 

familiar dos alunos. 

● Produção de cartaz com colagens de fotos de 

jornais e revistas, que represente a 

diversidade cultural, física e de gênero da 

população brasileira. 

3. Valorizar o respeito às 

diferenças. 

 

Respeito às 

diferenças  

● Roda de conversa a respeito das diferenças 

existentes entre as pessoas e a importância de 

respeitar cada um.  

● Elaboração coletiva de lista com as palavras 

que devemos utilizar para descrever ou falar a 

respeito de outras pessoas: respeito, 

cooperação, diálogo, carinho, afeto, amor, 

confiança, entre outras.  
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● Trabalho com músicas que retratem o tema, 

para que os alunos possam cantá-la, se 

apropriar de seu conteúdo, produzir 

ilustrações, etc.  

4. Desenvolver a consciência 

corporal. 

Habilidade BNCC – EF01GE09 

Consciência 

corporal  

 

Conhecimento do 

próprio corpo 

● Atividades nas quais os alunos possam 

reconhecer seu próprio corpo e o dos colegas, 

observando as semelhanças e as diferenças, 

conversando sobre essas questões, sua 

natureza, e o respeito. 

● Atividades em que os alunos possam 

reconhecer seu próprio corpo e o espaço que 

ele ocupa na sala de aula, os colegas que estão 

/ sentam-se na sua frente, atrás, ao lado, o 

lugar ocupado pelo professor na sala, etc. 

● Análise coletiva de fotografias da turma, em 

diferentes ambientes, para discussão do 

espaço ocupado por cada criança na 

fotografia: quem está ao lado de..., em frente 

de..., junto com... etc.  

5. Reconhecer a posição do 

próprio corpo ou de objetos no 

espaço. 

Habilidade BNCC – EF01GE09 

 

Localização  

 

Corpo como 

referência 

 

Reconhecimento 

espacial  

 

● Atividades de análise das posições ocupadas 

pelos alunos e o professor na própria sala de 

aula, e em outros espaços da escola, na aula de 

Educação Física, em atividades extraclasses, 

etc. 

● Situações nas quais os alunos reflitam a 

respeito de sua posição na sala, e os objetos 

que podem ser utilizados como pontos de 

referências (lousa, lixo, carteira, porta, janelas, 

filas, carteiras, cadeiras, etc.). 

● Atividades em que os alunos reflitam a 

respeito da distância entre seu corpo em 

relação a diferentes objetos ou crianças na 

sala, ou outros espaços, calculando e contando 

a quantidade de passos entre essas distâncias.  

● Elaboração coletiva do croqui da sala de aula 

para ser exposto na parede para apreciação de 

toda a turma.       

6. Reconhecer os grupos de 

convivência dos quais faz parte. 

Grupos sociais  

 

● Roda de conversa a respeito dos lugares de 

vivência e de frequência dos alunos no bairro, 
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Habilidade BNCC – EF01GE07 Convivência 

 

Pertencimento  

 

  

 

 

quais lugares costumam frequentar depois das 

aulas, nos finais de semana, com os familiares, 

colegas, etc. 

● Elaboração coletiva de lista dos lugares que os 

alunos costumam frequentar em suas horas 

vagas, bem como os locais que mais gostam na 

escola.  

● Produção de desenhos / ilustrações dos 

lugares que costumam frequentar no bairro e 

conversa coletiva a respeito de cada um 

desses locais.  

● Atividades de passeio coletivo para 

reconhecer os locais de convivência existentes 

no bairro, com a possibilidade de fotografar 

esses locais para a produção de um cartaz da 

turma para ser exposto no pátio da escola.  

7. Conhecer brincadeiras e 

brinquedos atuais, antigos e de 

outros lugares. 

Habilidade BNCC – EF01GE02 

Mudanças e 

permanências  

 

Brincadeiras  

 

Brinquedos  

 

Diferentes culturas  

● Roda de conversa sobre os brinquedos e as 

brincadeiras que os alunos mais gostam.  

● Elaboração coletiva de lista de brinquedos e de 

brincadeiras preferidas dos alunos. 

● Pesquisa junto aos familiares sobre as 

brincadeiras e os brinquedos que costumavam 

brincar quando tinham a mesma idade das 

crianças, para discussão em roda de conversa 

sobre essas brincadeiras e brinquedos, quais 

não conheciam, quais permanecem até hoje, 

quais modificações aconteceram. 

● Elaboração coletiva, ou em pequenos 

agrupamentos, de cartaz com imagens de 

brincadeiras e brinquedos antigos. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

vivenciar as brincadeiras antigas indicadas 

pelos familiares, os próprios poderão ser 

convidados a brincar com seus filhos na escola 

“Dia da brincadeira com familiares”. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

vivenciar a forma de brincar e brincadeiras de 

outras culturas e de outros povos; indígena, 

afro-brasileira e africanas, ou mesmo de 

outros países.  
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Espaços de convivência e moradia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

8. Reconhecer a casa como 

espaço de convivência. 

Habilidade BNCC – EF01GE01 

Espaços de 

convivência 

 

Identidade 

● Roda de conversa a respeito do lugar onde os 

alunos vivem, quem vive com eles, a casa, os 

hábitos dos familiares, o que costumam fazer 

a noite, a convivência, etc.  

● Elaboração de lista sobre as atividades que os 

alunos costumam realizar em casa com seus 

familiares, nos períodos que não estão na 

escola. 

● Elaboração de cartazes com recortes de 

jornais e de revistas, ou mesmo fotografias dos 

momentos com familiares, com atividades 

realizadas pelos familiares em casa, para ser 

exposto no mural da classe ou do pátio da 

escola.    

9. Reconhecer características 

de uma moradia. 

Habilidade BNCC – EF01GE06 

Moradia 

 

Núcleo familiar  

● Roda de conversa a respeito das diferentes 

formas de moradia, com a utilização de 

recursos imagéticos, casas de alvenaria, de 

madeira, de palafita, de palha, apartamentos, 

ocas indígenas, iglus, dentre tantas outras 

apresentações de moradia, para discussão 

coletiva a respeito da diversidade existente 

nas formas de orar das pessoas. 

● Roda de conversa a respeito das moradias que 

existem no bairro que vivem, suas 

semelhanças e suas diferenças, relacionadas a 

tamanho, materiais utilizados, cores, formas, 

entre outros atributos. 

● Elaboração coletiva de uma lista a respeito do 

que os alunos mais gostam do lugar onde 

vivem e suas moradias.   

● Produção do desenho da casa, para exposição 

no mural da turma.  

10. Reconhecer a função dos 

ambientes da casa. 

Ambiente familiar  

 

● Roda de conversa sobre os ambientes que 

compõem uma casa, bem como, as relações 
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Habilidade BNCC – EF01GE06 Identificação dos 

ambientes da casa  

existentes em cada espaço, lugar onde 

almoçam e jantam, assistem TV, produzem os 

alimentos, dormem, tomam banho, 

descansam, etc. 

● Discussão coletiva a respeito do lugar que mais 

costumam ficar e gostam do local onde 

moram, o que costumam fazer, por que 

gostam, quase sensações costumam ter nesse 

lugar.  

● Produção de desenho do lugar que mais 

gostam em suas moradias. 

● Elaboração coletiva de uma planta de casa.   

11. Compreender que o 

material utilizado em 

diferentes construções provém 

de recursos naturais. 

Habilidade BNCC – EF01GE06 

Recursos naturais  

 

Materiais  

 

Diferentes 

construções  

 

● Roda de conversa a respeito dos materiais 

utilizados para a construção de uma casa, 

quais são os materiais, de onde eles vêm, 

como chegam até o lugar da construção, quem 

constrói.  

● Produção coletiva de lista dos materiais que 

são utilizados para a construção de uma casa. 

● Atividades nas quais os alunos reflitam a 

respeito da procedência dos materiais 

utilizados na construção de uma casa, por 

exemplo madeira, tijolos, blocos, areia, 

cimento, pedra, etc.  

12. Valorizar a pluralidade 

cultural ao reconhecer as 

semelhanças entre os diversos 

tipos de moradia. 

Habilidade BNCC – EF01GE06 

Tipos de moradias 

 

Pluralidade 

cultural 

● Roda de conversa a respeito dos diferentes 

tipos de moradia e sua relação com a cultura 

local, com a utilização de imagens de 

diferentes moradias. 

● Produção de cartaz, em grupos ou coletivo, 

sobre os diferentes tipos de moradia e suas 

relações com a localidade.  

● Leitura e discussão de textos de curiosidades 

do gênero “Você sabia que?” sobre diferentes 

tipos de moradia e a cultura envolvida, por 

exemplo a indígena, a africana, a ribeirinha 

etc.  

13. Entender que todos os 

moradores podem ajudar na 

Colaboração  

 

Respeito  

● Roda de conversa sobre os papéis assumidos 

por cada um no espaço familiar, a rotina 

estabelecida, as atividades desempenhadas, 
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limpeza, na organização e na 

manutenção da casa. 

Habilidade BNCC – EF01GE04 

 

Empatia  

 

 

as ações para a manutenção da limpeza e da 

organização dos espaços e as possíveis 

contribuições. 

●  Produção coletiva de cartaz com as ações 

desempenhadas pelos alunos em casa para a 

manutenção e organização dos espaços 

“Como manter o ambiente saudável”. 

14. Refletir sobre a importância 

do respeito às regras de 

convivência construídas por 

um grupo. 

Habilidade BNCC – EF01GE04 

Convivência  

 

Respeito  

 

Empatia  

● Roda de conversa a respeito das regras de 

convivência no espaço familiar e na escola. 

● Produção coletiva dos combinados da turma 

para a convivência social.  

● Análise de situações-problema envolvendo a 

convivência entre as pessoas, com proposta de 

resolução ou melhoria. 

● Elaboração coletiva de lista de palavras que 

contribuem para a boa convivência entre as 

pessoas, por exemplo: respeito, pedir licença, 

agradecer, gentileza, etc.   

 

Deslocamentos, ambientes e vivências 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

15. Reconhecer os ambientes 

da escola e suas funções. 

 

Espaços de 

convivência 

 

Identidade 

● Roda de conversa a respeito dos ambientes 

que compõem o espaço escolar e as funções 

de cada um deles.  

● Passeio com a turma, para reconhecer os 

espaços da escola, conversando com as 

pessoas que responsáveis por cada espaço, 

por exemplo: a merendeira, na cozinha; a 

secretaria, na secretaria; o diretor da escola, 

na diretoria; o professor coordenador, na 

coordenação pedagógica; o professor 

responsável pela biblioteca; etc. com a 

possibilidade de fotografar esses espaços para 

a produção coletiva de cartaz. 
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● Elaboração coletiva de uma tabela com os 

espaços da escola e suas funções. 

16. Refletir sobre o papel de 

cada profissional para o bom 

funcionamento da escola. 

Habilidade BNCC – EF01GE07 

Reconhecimento 

de diferentes 

papéis sociais  

 

Relações sociais  

● Elaboração coletiva de cartaz com o nome dos 

profissionais da escola e as suas funções para 

o seu funcionamento.  

● Entrevista com profissionais da escola a 

respeito do papel que desempenham e suas 

apreciações em relação à escola, aos alunos, o 

seu trabalho, e como poderão auxiliar os 

alunos em determinadas situações.  

● Produção coletiva do croqui da escola 

apresentando os espaços estudados pela 

turma. 

17. Reconhecer  a escola como 

espaço de convívio e de 

aprendizado ao qual todos 

devem ter acesso. 

 

Espaços de 

convivência 

 

Identidade   

 

 

● Roda de conversa a respeito da escola, o que 

gostamos de fazer na escola, quais espaços 

mais frequentam, onde gostam de brincar, 

que lugares costuma conversar e trocar ideias, 

etc.  

● Produção de desenho sobre o lugar que mais 

gostam da escola.  

● Produção de lista sobre o que aprendem na 

escola. 

●  Situação de conversa sobre a importância da 

escola na vida das pessoas.  

18. Compreender a 

importância da reciclagem e da 

coleta seletiva dos produtos 

descartados na escola e em 

casa.  

 

Reciclagem  

 

Coleta seletiva  

 

Produção de 

resíduos   

● Roda de conversa sobre o lixo produzido na 

escola e no ambiente familiar e as formas 

como são descartados no ambiente.  

● Roda de conversa sobre os materiais que 

descartamos diariamente e que podem ser 

reciclados.  

● Leitura de textos informativos a respeito de 

reciclagem e formas de reciclar diferentes 

materiais descartados em nosso cotidiano. 

● Análise das cores das lixeiras relacionadas aos 

materiais a serem descartados.  

● Atividades nas quais os alunos possam separar 

os resíduos descartados na escola, ou na sala 

de aula para serem depositados em suas 

respectivas lixeiras. 
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● Estudo do meio sobre a coleta seletiva no 

ambiente escolar e no bairro. 

19. Identificar materiais 

recicláveis e não recicláveis. 

 

Materiais 

recicláveis e não 

recicláveis  

● Roda de conversa a respeito de materiais que 

podem ou não serem reciclados e como são 

reciclados. 

● Atividade de experimentação – reciclagem do 

papel, para que os alunos possam 

compreender o processo de reciclagem.  

● Produção coletiva de lista dos materiais 

utilizados na escola e que podem ser 

reciclados.  

● Produção de cartaz com imagens de materiais 

que podem ser reciclados.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos sobre o tema. 

20. Identificar pontos de 

referência no caminho casa-

escola. 

Habilidade BNCC – EF01GE09 

Localização  

 

Pontos de 

referência  

 

Deslocamento  

 

 

 

 

 

 

● Roda de conversa sobre quais elementos do 

bairro podemos utilizá-los como pontos de 

referência para deslocamento de pessoas.  

● Produção coletiva da lista dos pontos de 

referência do bairro.  

● Descrição oral do trajeto realizado pelos 

alunos de sua casa até a escola, por onde 

passam, quais pontos de referência são 

importantes para descrever esse trajeto, como 

chegam até a escola.  

● Produção coletiva do trajeto de algum ponto 

do bairro (praça, supermercado, igreja, 

cinema, etc.) até a escola.  

● Produção coletiva, ou em grupos, do mapa do 

entorno da escola com a discriminação dos 

principais pontos de referência.  
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Tempo e fenômenos da natureza 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

21. Reconhecer os fenômenos 

naturais que se manifestam no 

lugar de vivência. 

Habilidade BNCC – EF01GE10 

Lugar de vivência  

 

Fenômenos 

naturais  

● Roda de conversa a respeito de fenômenos 

naturais com a utilização de recursos visuais.  

● Conversa coletiva sobre os fenômenos 

naturais vivenciados pelos alunos no bairro.  

● Leitura compartilhada de textos de divulgação 

científica que retratam alguns fenômenos 

naturais, com conversas sobre como 

acontecem.   

● Produção de desenhos dos fenômenos 

naturais que ocorrem no bairro.  

22. Observar e descrever 

elementos do tempo 

atmosférico e do clima no lugar 

de vivência. 

Habilidade BNCC – EF01GE11 

Tempo 

atmosférico  

 

Clima  

 

Fenômenos 

naturais  

● Roda de conversa a respeito do tempo 

atmosférico vivenciado pelos alunos no bairro, 

a presença de chuvas de diferentes 

intensidades, ventos, granizo, mudanças de 

temperatura, etc.  

● Conversa sobre as atividades realizadas em 

diferentes épocas do ano, principalmente em 

épocas mais frias e mais quentes. 

● Elaboração de cartaz sobre as roupas 

utilizadas em épocas frias e quentes do ano, 

como nos vestimos.  

23. Identificar situações em 

que os ritmos da natureza 

interferem no seu dia a dia. 

Habilidade BNCC – EF01GE11 

Ritmos da natureza 

 

Impactos no 

cotidiano  

 

● Roda de conversa sobre o impacto dos 

elementos naturais na nossa rotina diária, o 

que muda na nossa vida quando chove muito 

forte, quando esfria muito, esquenta demais, 

incidência de ventos fortes, etc.  

● Situações nas quais os alunos possam relatar o 

impacto em suas vidas, a partir de eventos 

relacionados a fenômenos naturais, um dia de 

tempestade, um dia de frio intenso, etc.  
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Sociedade e Natureza: 
Geografia 2º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 

  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 475 

 

Espaços de vivências e mudanças 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Compreender que o bairro é 

um espaço de relações sociais e 

que está inserido em uma 

unidade espacial mais ampla. 

 

Bairro  

 

Localidade  

 

Relações sociais  

● Roda de conversa sobre o bairro em que os 

alunos vivem, do que gostam, do que não 

gostam, lugares que costumam frequentar, 

locais de brincadeira, etc.  

● Elaboração do mapa do bairro. 

● Produção de lista dos lugares que os alunos 

costumam frequentar no bairro. 

2. Perceber que o espaço 

geográfico está em constante 

transformação. 

Habilidade BNCC – EF02GE05 

Espaço geográfico 

 

Mudanças e 

permanências 

● Roda de conversa a respeito das novas 

construções que os alunos observaram no 

bairro.  

● Entrevista com pais / responsáveis a respeito 

de como era o bairro quando eram crianças, 

ou mesmo de pessoas que moram no bairro há 

bastante tempo, quais as mudanças 

observadas, as transformações, aquilo que 

ainda permanece como antes, etc.  

3. Identificar as mudanças e as 

permanências ocorridas na 

paisagem do bairro. 

Habilidade BNCC – EF02GE05 

Paisagem  

 

Mudanças e 

permanências   

● Roda de conversa a respeito das 

transformações ocorridas no bairro.  

● Produção de cartaz com colagens de fotos do 

bairro em diferentes momentos, observando 

as mudanças e as permanências existentes.  

● Trabalho com músicas que retratem o tema, 

para que os alunos possam cantá-la, se 

apropriar de seu conteúdo, produzir 

ilustrações, etc.  

4. Reconhecer as ações do ser 

humano ao longo do tempo, 

responsáveis pelas 

transformações ocorridas na 

paisagem. 

Habilidade BNCC – EF02GE05 

 

Transformações  

 

Paisagem  

 

Interferência 

humana na 

paisagem  

● Análise coletiva de imagens nas quais são 

retratados seres humanos mudando 

diferentes paisagens, a partir de suas ações.  

● Atividades em que os alunos analisem 

fotografias de diferentes paisagens naturais e 

modificadas pela ação humana.  
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● Estudo do meio a respeito das paisagens 

modificadas pela constante ação humana no 

bairro.  

● Apreciação e análise de músicas que retratam 

as mudanças ocorridas na paisagem, por 

intermédio da ação humana.  

5. Utilizar a linguagem gráfica, 

em especial a cartográfica, 

para a leitura e a 

representação do espaço.  

Habilidade BNCC – EF02GE08 

 

Cartografia  

 

Linguagem 

cartográfica  

 

Representação do 

espaço  

 

Visão vertical e 

visão oblíqua 

 

● Atividades de leitura colaborativa de mapas da 

cidade ou do bairro, para reconhecimento dos 

elementos que constituem um mapa, cores, 

legenda, título, tema, linhas, pontos de 

referência, etc. 

● Atividades de localização, em mapas do 

município ou do bairro, de praças, prefeitura, 

igrejas, quadras poliesportivas, dentre outros 

equipamentos socioculturais e institucionais.  

● Roda de conversa a respeito de formas de 

representação do espaço no qual vivemos, 

mapas, os croquis, as plantas baixas. 

● Elaboração de mapas de trajetos vivenciados 

pelos alunos.      

● Identificação de objetos e lugares de vivência 

em imagens, mapas e fotografias. 

6. Reconhecer duas maneiras 

de localizar lugares: por meio 

do endereço e a utilização de 

pontos de referência.  

 

Localização  

 

Descolamento 

 

Pontos de 

referência  

 

  

 

 

● Produção de desenhos / ilustrações dos 

lugares que costumam frequentar no bairro e 

conversa coletiva a respeito de cada um 

desses locais. 

● Produção de ficha com o endereço dos alunos. 

● Roda de conversa a respeito da forma como as 

crianças se deslocam no bairro, como indicam 

e orientam pessoas a encontrar determinados 

locais no bairro, como: praça, igreja, 

supermercado, dentre outros. 

● Discussão coletiva com levantamento dos 

pontos de referência que existem no bairro e 

que colaboram para orientar outras pessoas.  

●  Pesquisa de endereços utilizando a internet, 

com posterior troca de experiências em roda 

de conversa.  
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7. Compreender os motivos 

pelos quais as pessoas migram 

de um lugar para outro. 

 

Mudanças e 

permanências  

 

Deslocamentos de 

pessoas  

 

Migração  

 

 

● Roda de conversa sobre os motivos que levam 

pessoas a procurar outros lugares para viver, 

se algumas famílias vieram de outras cidades / 

estados ou mesmo países.   

● Pesquisa sobre quais os lugares de nascença 

dos alunos e dos familiares. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratam a ideia de 

migração, bem como as histórias e memórias 

de grupos sociais migrantes.  

8. Desenvolver noções de 

lateralidade, orientação e 

localização espacial. 

Habilidade BNCC – EF02GE10 

 ● Brincadeiras nas quais os alunos precisam 

seguir comandos pré-estabelecidos para o 

deslocamento em determinados espaços.  

● Brincadeiras de caça ao tesouro, com 

diferentes comandos para o deslocamento no 

ambiente escolar.  

● Atividades que utilizem o próprio corpo dos 

alunos como referência para o deslocamento 

em determinados espaços.  

Atividades humanas e transporte 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

9. Reconhecer que as pessoas 

se dedicam a diversas 

atividades no dia a dia. 

 

 

Atividade humana 

 

Respeito às 

diferenças  

● Roda de conversa a respeito das atividades 

realizadas durante o dia, dentro e fora da 

escola, bem como as realizadas pelos 

familiares no decorrer do dia.   

● Elaboração de lista sobre as atividades que os 

alunos costumam realizar em casa com seus 

familiares, nos períodos que não estão na 

escola. 

● Elaboração de cartazes com recortes de 

jornais e de revistas, ou mesmo fotografias dos 

momentos com familiares, com atividades 

realizadas pelos familiares em casa, para ser 

exposto no mural da classe ou do pátio da 

escola. 
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● Roda de conversa sobre as diferentes tarefas 

exercidas pelas pessoas.    

10. Reconhecer atividades 

realizadas em diferentes 

períodos do dia. 

Habilidade BNCC – EF02GE06 

 

Atividades humana  

 

Rotina diária  

● Elaboração de cartazes com recortes de 

jornais e de revistas, ou mesmo fotografias dos 

momentos com familiares, com atividades 

realizadas pelos familiares em casa, para ser 

exposto no mural da classe ou do pátio da 

escola. 

● Atividades nas quais os alunos possam refletir 

a respeito de suas atividades e nas exercidas 

pelos seus familiares em diferentes períodos 

do dia.  

11. Conhecer o trabalho 

desenvolvido por alguns  

profissionais e suas atividades 

desempenhadas. 

 

 

Atividades 

humanas  

 

Trabalho  

 

Profissões   

● Roda de conversa sobre as profissões 

exercidas pelas pessoas e as atividades que 

desempenham no cotidiano profissional.  

● Atividades nas quais os alunos possam 

reconhecer, por meio de imagens, o trabalho 

exercido por diferentes profissionais.  

● Entrevista coletiva com alguns profissionais 

para que os alunos possam conhecer o 

trabalho desenvolvido por tais pessoas.  

12. Desenvolver noções de 

lateralidade e de localização 

espacial de acordo com o 

referencial utilizado. 

Habilidade BNCC – EF02GE10 

 

Localização 

espacial  

 

Descolamento 

 

Pontos de 

referência  

 

● Brincadeiras nas quais os alunos precisam 

seguir comandos pré-estabelecidos para o 

deslocamento em determinados espaços.  

● Brincadeiras de caça ao tesouro, com 

diferentes comandos para o deslocamento no 

ambiente escolar. 

● Jogos de batalha naval.   

● Atividades que utilizem o próprio corpo dos 

alunos como referência para o deslocamento 

em determinados espaços.  

13. Reconhecer a importância 

dos meios de transporte para a 

circulação de pessoas e 

mercadorias. 

Habilidade BNCC – EF02GE03 

 

Meios de 

transporte  

 

Circulação de 

pessoas e de 

mercadorias  

● Roda de conversa a respeito dos diferentes 

meios de transportes utilizados pelos alunos 

para o deslocamento até a escola, ou para 

outros lugares que costumam frequentar.  

● Produção de cartaz, em grupos ou coletivos, 

sobre os diferentes meios de transportes 

utilizados no município onde vivem.  
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● Leitura e discussão de textos de curiosidades 

do gênero “Você sabia que?” sobre meios de 

transporte e o deslocamento de pessoas e de 

mercadorias etc. 

● Atividades nas quais os alunos possam analisar 

os produtos que chegam a sua casa e quais os 

meios de transportes são utilizados para que 

isso aconteça.   

14. Identificar os principais 

meios de transporte e suas 

respectivas vias de circulação. 

Habilidade BNCC – EF02GE03 

 

Meios de 

transporte  

 

Vias de transporte 

 

Circulação de 

pessoas e de 

mercadorias 

● Roda de conversa sobre os meios de 

transportes utilizados pelas pessoas em 

diferentes situações, com a utilização de 

recursos imagéticos, para discussão das vias 

de circulação utilizadas por diferentes meios 

de transporte. 

● Produção coletiva de cartaz com a 

representação dos principais meios de 

transporte e suas respectivas vias de 

circulação. 

15. Compreender a sinalização 

e as leis de trânsito como 

forma de organizar a circulação 

de pessoas e de veículos nas 

ruas. 

 

Trânsito   

 

Circulação de 

pessoas  

 

Meios de 

transporte   

● Roda de conversa com a análise de imagens de 

sinais de trânsito para discussão de suas 

finalidades em nosso cotidiano.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratam diferentes 

situações envolvendo o trânsito, suas leis e 

sinalizações.   

 

16. Reconhecer a importância 

da sinalização e das leis de 

trânsito para garantir uma 

circulação segura e eficiente.  

Habilidade BNCC – EF02GE03 

Sinalização do 

trânsito  

 

Leis de trânsito 

 

Circulação de 

pessoas  

 

Meios de 

transporte  

● Análise de situações-problema envolvendo a 

importância das leis e sinalizações de trânsito, 

com proposta de resolução ou melhoria. 

● Produção coletiva de maquete de vias de 

trânsito.  

● Elaboração de cartaz com os principais sinais 

de trânsito importantes para a circulação de 

pedestres na cidade.  
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Comunicação e tecnologia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

17. Identificar  a presença de 

diversos meios de 

comunicação em seu cotidiano. 

Habilidade BNCC – EF02GE03 

 

 

Comunicação  

 

Meios de 

comunicação  

 

 

● Roda de conversa sobre os meios de 

comunicação utilizados pelos alunos e seus 

familiares, para se informar a respeito dos 

acontecimentos do cotidiano.  

● Elaboração de lista dos meios de comunicação 

utilizados para informação sobre 

acontecimentos cotidianos, bem como 

aqueles que cumprem o mesmo papel 

(telejornal, programas de rádio e de televisão, 

jornais, revistas de informação, jornais e 

revistas digitais, páginas da internet, telefone, 

celular, entre outros).  

● Produção de cartaz com os meios de 

comunicação e suas funcionalidades.   

18. Compreender que a 

tecnologia possibilitou maior 

rapidez e abrangência na 

comunicação, contribuindo 

para a ampliação dos fluxos de 

informação no mundo. 

Habilidade BNCC – EF02GE03 

Comunicação  

 

Tecnologia  

 

Informação 

 

   

 

 

● Roda de conversa a respeito da rapidez das 

informações nos dias de hoje e como fazemos 

para nos informarmos em nosso dia a dia. 

● Atividades nas quais os alunos acessem, na 

sala de informática, informações a respeito de 

assuntos atuais, para depois confrontar suas 

pesquisas e informações coletadas.    

 

 

19. Reconhecer a importância 

de tomar alguns cuidados ao 

navegar na rede mundial de 

computadores (internet).  

Habilidade BNCC - EF02GE03 

Coleta de 

informação  

 

 

Fontes de 

informação  

 

Validação de 

informações  

● Roda de conversa a respeito dos cuidados que 

devemos ter ao acessar informações na 

internet, a checagem das fontes, a busca de 

veículos de informações confiáveis, etc.   

● Elaboração coletiva de uma cartilha com 

orientações importantes, para os usuários da 

sala de informática, sobre os cuidados que 

devemos ter ao acessar informações em 

ambiente virtual.     
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Seres humanos e ambiente 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

20. Conhecer o modo de vida 

de pessoas de diferentes 

lugares e sua relação com a 

natureza. 

Habilidade BNCC – EF02GE04 

 

Lugar de vivência  

 

Cultura  

 

Modos de vida  

 

Ser humano e 

natureza  

● Roda de conversa, com apoio de materiais 

imagéticos, sobre o modo de viver de 

diferentes grupos sociais e suas relações com 

o ambiente que o cerca.  

● Leitura compartilhada de textos literários e 

não literários que abordem diferentes culturas 

e modos de vida.    

● Produção de textos do gênero “Você sabia 

quê?”, que retratem curiosidades do modo de 

vida de diferentes povos.  

21. Comparar o modo de vida 

de pessoas de diferentes 

lugares. 

Habilidade – BNCC EF02GE02 

Lugar de vivência  

 

Cultura  

Modos de vida  

 

Ser humano e 

natureza 

● Atividades nas quais os alunos possam 

comparar o seu modo de vida com a de outros 

grupos sociais / culturais estudados.  

● Atividades de comparação entre modos de 

viver de diferentes grupos sociais e suas 

relações com o ambiente.  

 

22. Compreender que as 

atividades humanas 

transformam a natureza. 

Habilidade BNCC – EF02GE07 

Atividades 

humanas  

 

Impactos 

ambientais  

 

Ação humana na 

natureza  

 

● Roda de conversa sobre o impacto da ação 

humana no bairro de vivência. 

● Análise de imagens e conversa coletiva sobre 

diferentes impactos ambientais relacionados à 

ação humana na natureza.   

● Análise de paisagens em dois momentos para 

compreensão das mudanças e das 

permanências observadas com relação a ação 

humana no espaço.  

23. Identificar problemas 

ambientais causados pelas 

atividades humanas. 

 

Problemas 

ambientais  

 

Ação humana na 

natureza  

 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que tratam impactos ambientais 

relacionados à ação humana na natureza. 

● Estudo do meio a respeito dos impactos 

ambientais decorrentes na ação humana 

observados no bairro. 
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24. Valorizar atitudes 

responsáveis em relação ao 

ambiente. 

 

Atitudes 

responsáveis  

 

Ambiente  

● Roda de conversa sobre as atitudes que devem 

ser tomadas para a valorização do ambiente 

de vivência.  

● produção coletiva de texto com orientações a 

respeito das atitudes que as pessoas precisam 

adotar para o cuidado e a manutenção do 

ambiente.  

25. Reconhecer a importância 

do solo e da água para a vida, 

identificando seus diferentes 

usos (plantação e extração de 

materiais, entre outras 

possibilidades) e os impactos 

desses usos no cotidiano da 

cidade e do campo. 

Os usos dos 

recursos naturais: 

solo e água no 

campo e na 

cidade. 

● Sequência didática explorando o conteúdo, 

disponível no link:  

https://novaescola.org.br/planos-de-

aula/fundamental/2ano/geografia/sequencia/i

mportancia-usos-e-cuidados-locais-com-a-

natureza/917 Acesso 05/09/22. 

 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/geografia/sequencia/importancia-usos-e-cuidados-locais-com-a-natureza/917
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/geografia/sequencia/importancia-usos-e-cuidados-locais-com-a-natureza/917
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/geografia/sequencia/importancia-usos-e-cuidados-locais-com-a-natureza/917
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/2ano/geografia/sequencia/importancia-usos-e-cuidados-locais-com-a-natureza/917
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Paisagem e representações do espaço 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Compreender que a 

paisagem geográfica é 

composta por elementos 

naturais (da própria natureza) 

e elementos culturais (criados 

pelos seres humanos) e suas 

relações.   

 

Habilidade BNCC – EF03GE02 

  

Paisagem 

geográfica  

 

Localidade  

 

Relações sociais  

● Visita de observação de diferentes espaços do 

bairro, para que os alunos possam tirar fotos 

panorâmicas do bairro.  

● Roda de conversa para análise das imagens do 

bairro, tiradas pelos alunos, considerando os 

elementos naturais e culturais que compõem 

a paisagem.   

● Produção de lista dos elementos naturais e 

culturais que compõem uma paisagem 

geográfica.  

● Análise coletiva de imagens que retratam 

paisagens geográficas de diferentes lugares, 

considerando os elementos naturais e 

culturais que a compõem e as relações 

existentes.  

2. Identificar, durante a análise 

de diferentes paisagens 

geográficas em diferentes 

momentos, as transformações 

ocorridas pela ação humana e a  

ação da natureza. 

 

Transformações  

 

Paisagem 

geográfica 

 

Interferência 

humana na 

paisagem  

● Análise coletiva de imagens nas quais são 

retratados seres humanos mudando 

diferentes paisagens, a partir de suas ações.  

● Atividades em que os alunos analisem 

fotografias de diferentes paisagens naturais e 

modificadas pela ação humana.  

● Estudo do meio a respeito das paisagens 

modificadas pela constante ação humana no 

bairro.  

● Apreciação e análise de músicas que retratam 

as mudanças ocorridas na paisagem, por 

intermédio da ação humana.  

3. Distinguir visão vertical de 

visão oblíqua, durante a análise 

de diferentes paisagens.  

Habilidade BNCC – EF03GE06 

Análise de 

paisagem  

 

Visão vertical e 

oblíqua 

 

  

● Produção de desenhos / ilustrações dos 

lugares que costumam frequentar no bairro 

retratado por meio da visão vertical (visto de 

cima como se se estivesse em um avião) e a 

visão oblíqua (retratando de maneira 

panorâmica). 
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● Elaboração de maquetes, da classe, do bairro 

e de outros lugares, para que os alunos 

possam fotografá-las na visão vertical e na 

oblíqua. 

● Atividades de análise de imagens em 

diferentes visões.   

4. Compreender a linguagem 

cartográfica como meio de 

representação do espaço 

geográfico. 

Habilidade BNCC – EF03GE07 

 

Mudanças e 

permanências  

 

Deslocamentos de 

pessoas  

 

Migração  

 

 

● Roda de conversa sobre os motivos que levam 

pessoas a procurar outros lugares para viver, 

se algumas famílias vieram de outras cidades / 

estados ou mesmo países.   

● Pesquisa sobre quais os lugares de nascença 

dos alunos e dos familiares. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratam a ideia de 

migração, bem como as histórias e memórias 

de grupos sociais migrantes.  

5. Compreender que uma 

planta baixa representa um 

determinado espaço da 

realidade e proceder a leitura 

compreensiva de plantas 

baixas de diferentes espaços.  

 

 

Planta baixa  

 

Leitura e 

compreensão  

 

Linguagem verbal e 

não-verbal 

● Atividades de análise de plantas baixas que 

representam terrenos, moradias, espaços 

públicos, etc. 

● Produção em duplas ou individual de plantas 

baixas que representam espaços conhecidos 

pelos alunos: casa, escola, sala de aula, 

quadra, etc.   

● Exposição das plantas produzidas pelas 

crianças em espaços de grande circulação na 

escola.  

 

O campo e suas relações socioculturais 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Identificar os elementos 

naturais e culturais  

predominantes que 

constituem a paisagem do 

campo.  

Paisagem  

 

Campo   

● Roda de conversa a respeito das dos 

elementos que constituem a paisagem do 

campo, utilizando recursos imagéticos.   
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Habilidade BNCC – EF03GE01 

 

● Elaboração de lista dos elementos naturais e 

culturais, que constituem a paisagem do 

campo.  

● Elaboração de cartaz com recortes de jornais e 

de revistas, ou mesmo fotografias de 

paisagens que representam o campo.  

● Roda de conversa sobre os produtos que 

utilizamos em nosso dia a dia e, que são 

provenientes do campo.  

7. Conhecer e identificar as 

principais características da 

vida no campo. 

Habilidade BNCC – EF03GE01 

 

 

Características da 

vida no campo  

 

Campo  

● Elaboração de cartaz com recortes de jornais e 

de revistas, ou mesmo fotografias que 

retratem as formas de viver no campo.  

● Atividades nas quais os alunos analisem e 

reflitam a respeito das características da vida 

das pessoas no campo. 

8. Identificar as atividades de 

trabalho predominantes no 

campo. 

Habilidade BNCC – EF03GE01 

 

 

Atividades 

humanas  

 

Trabalho  

 

Profissões   

● Roda de conversa sobre as profissões 

exercidas pelas pessoas e as atividades que 

desempenham no campo.  

● Atividades nas quais os alunos possam 

reconhecer, por meio de imagens, o trabalho 

exercido por diferentes profissionais do 

campo.  

● Entrevista coletiva com alguns profissionais 

que trabalham  no campo, para que os alunos 

possam conhecer o trabalho desenvolvido por 

tais pessoas.    

 

A cidade e suas relações socioculturais 

 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

9. Identificar  os elementos 

predominantes que 

constituem a paisagem da 

cidade. 

Habilidade BNCC – EF03GE01 

Paisagem  

 

Cidade   

 

 

● Roda de conversa sobre os elementos que 

predominantemente constituem a paisagem 

da cidade, a partir da análise coletiva de 

imagens, em comparação com a paisagem do 

campo.  
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 ● Elaboração de lista dos elementos naturais e 

culturais, existentes na paisagem da cidade, 

comparando com a lista elaborada 

anteriormente, com os elementos 

predominantes na paisagem do campo. 

● Produção de cartaz com imagens que retratam 

os elementos constitutivos das paisagens do 

campo e da cidade.  

10. Reconhecer marcas da 

contribuição de diferentes 

grupos sociais na cidade. 

Habilidade BNCC – EF03GE03 

 

Grupos sociais  

 

 

Cidade 

 

Grupos sociais   

  

● Roda de conversa a respeito dos diferentes 

grupos sociais que compõem a cidade, no 

centro, nos bairros mais periféricos, nas 

regiões mais centralizadas, etc.   

● Produção de cartaz com fotos / imagens que 

retrate a diversidade sociocultural da cidade.     

11. Perceber mudanças e 

permanências na paisagem 

urbana. 

 

 

 

Mudanças e 

permanências  

 

Paisagem urbana  

● Atividades nas quais os alunos possam 

analisar, em duplas, imagens que retratam a 

paisagem de cidades, em diferentes épocas, 

para a observação das mudanças e das 

permanências existentes. 

● Análise coletiva de imagens que retratam 

determinada paisagem urbana em diferentes 

épocas, para que os alunos possam refletir 

sobre as transformações existentes, bem 

como os elementos que permaneceram na   

paisagem.  

12. Conhecer os tipos de 

trabalho predominantes na 

cidade: comércio, prestação de 

serviços e indústria. 

Trabalho  

 

Cidade  

 

Atividades urbanas  

● Roda de conversa a respeito dos trabalhos 

desenvolvidos pelas pessoas que vivem na 

cidade.  

● Atividades de análise de imagens ou de 

situações, ou relatos de pessoas, que 

envolvam o trabalho que predominantemente 

as pessoas exercem no espaço urbano.   
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Ambiente, recursos naturais e a manutenção da vida 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

13.  Reconhecer e utilizar  

formas conscientes e racionais 

de utilização dos recursos 

naturais. 

Habilidade BNCC – EF03GE09 

 

 

Uso consciente dos 

recursos naturais  

 

Recursos naturais  

 

  

● Roda de conversa, com apoio de materiais 

imagéticos, sobre os recursos naturais 

existentes e quais são aqueles que mais são 

utilizados em nosso cotidiano.  

● Leitura compartilhada de textos informativos 

relacionados aos recursos naturais e sua 

utilização pelos seres humanos.    

● Produção de textos do gênero “Você sabia 

quê?”, que retrata curiosidades do modo de 

vida de diferentes povos.  

14. Compreender a 

importância dos recursos 

naturais para a manutenção da 

vida no planeta. 

 

Manutenção da 

vida no planeta  

 

Uso racional dos 

recursos naturais  

● Atividades nas quais os alunos reflitam a 

respeito dos recursos naturais em nossa vida 

diária, bem como, o seu uso racional.  

● Elaboração de cartazes que retratem o uso 

racional de recursos naturais que utilizamos 

em nosso dia a dia. 

15. Compreender que o 

trabalho humano transforma 

os recursos naturais. 

 

 

Atividades 

humanas  

 

Impactos 

ambientais  

 

Ação humana na 

natureza  

 

● Roda de conversa, com apoio de material 

imagético de materiais provenientes de 

recursos naturais, para discussão coletiva a 

respeito das transformações promovidas 

pelos seres humanos nos recursos naturais.  

● Produção coletiva ou em duplas de textos do 

gênero “Você sabia quê?” sobre materiais 

produzidos a partir de recursos naturais, 

transformados a partir da ação humana.  

16. Conhecer alguns impactos 

ambientais causados pela 

exploração dos recursos 

naturais. 

Habilidade BNCC – EF03GE11 

 

Problemas 

ambientais  

 

Ação humana na 

natureza  

 

 

 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratem impactos 

ambientais relacionados à ação humana na 

natureza. 

● Estudo do meio a respeito dos impactos 

ambientais decorrentes na ação humana 

observados no bairro e em outros locais do 

município.  
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17. Compreender que a intensa 

utilização de recursos da 

natureza tem contribuído para 

o aumento da degradação 

ambiental. 

Habilidade BNCC – EF03GE11 

Atitudes 

responsáveis  

 

Ambiente  

● Roda de conversa sobre as atitudes que devem 

ser tomadas para a valorização do ambiente 

de vivência.  

● Produção coletiva de texto com orientações a 

respeito das atitudes que as pessoas precisam 

adotar para o cuidado e a manutenção do 

ambiente.  

  

18. Identificar o excesso de lixo 

descartado como um grave 

problema ambiental. 

Habilidade BNCC – EF03GE08 

Problemas 

ambientais  

 

Produção e 

descarte de 

resíduos (lixo) 

 

Reciclagem  

 

Consumo 

consciente  

 

● Roda de conversa a respeito do lixo que é 

descartado em casa e na escola. 

● Análise coletiva, em duplas e individual de 

imagens que retratem o descarte inadequado 

e o excesso do lixo produzido como problema 

ambiental. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos / divulgação científica para 

crianças que retratem o tema e formas de 

combate a problemática.  

 

 

  

19. Reconhecer a redução do 

consumo, a reutilização e a 

reciclagem de materiais como 

maneiras de ajudar na 

preservação do meio 

ambiente.. 

Habilidade BNCC – EF03GE08 

20. Compreender que a água é 

um recurso natural essencial 

para o desenvolvimento da 

vida e que é fundamental para 

as atividades humanas. 

Habilidade BNCC – EF03GE09 

Recursos naturais  

 

Água  

 

Manutenção da 

vida  

● Conversa coletiva a respeito da água e sua 

importância para a manutenção da vida no 

planeta.  

● Atividades nas quais os alunos possam refletir 

a respeito do uso da água em nosso cotidiano: 

em casa, na escola, em empresas, indústrias 

etc. 

● Elaboração de cartazes ou produção de textos 

informativos a respeito dos diferentes usos da 

água em atividades humanas. 

● Leitura colaborativa de textos de divulgação 

científica para crianças ou informativos que 

retratem os impactos e consequências do uso 

irracional da água.    

21. Conscientizar-se sobre as 

consequências negativas do 

desperdício e da importância 

do uso racional da água. 
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Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Cartografia e o reconhecimento do espaço ocupado 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Reconhecer e comparar 

tipos variados de mapas, 

identificando suas 

características, elaboradores, 

finalidades, diferenças e 

semelhanças entre outros 

elementos. 

Mapas e suas 

finalidades  

● Leitura compartilhada / colaborativa de mapas 

do município, do estado e do Brasil: político, 

vegetação, atividades industriais, fluxos 

migratórios, relevo, entre outros temas. 

● Análise em pequenos grupos de mapas 

relacionados a diferentes temas.  

2. Reconhecer, durante a 

leitura de mapas e do globo 

terrestre, os oceanos, mares e 

os continentes do planeta 

Terra. 

 

  

Cartografia  

 

Mares e oceanos  

 

Leitura cartográfica   

● Leitura compartilhada / colaborativa de mapas 

que representam diferentes escalas de 

análise: local, regional, nacional e global.  

● Roda de conversa para análise e discussão a 

respeito de como são representados as 

porções de água e as de terra nos mapas.  

● Atividades de leitura e de localização de 

mares, oceanos e continentes, a partir do 

planisfério.  

3. Compreender que a América 

do Sul é uma subdivisão do 

Continente Americano e o 

Brasil um país que a compõem.   

 

 

Continente 

Americano 

 

América do Sul 

 

Brasil 

● Análise coletiva de imagens e mapas que 

retratam diferentes lugares / povos do 

Continente Americano. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de mapas 

políticos que representam o Continente 

Americano e suas subdivisões.  

● Atividades nas quais os alunos analisem mapas 

do Continente Americano, da América do Sul e 

do Brasil.  

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratam as diferenças 

socioculturais existentes no Continente 

Americano. 

 

4. Reconhecer a atual divisão 

política do Brasil em Unidades 

Unidades 

Federativas do 

Brasil  

● Leitura compartilhada do Mapa Político do 

Brasil, em que os alunos identifiquem os 

estados e o Distrito Federal.   
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Federativas (Estados e Distrito 

Federal) e municípios.  

Habilidade BNCC – EF04GE05 

 

 

Municípios  

 

Estado Brasileiro   

 

● Análise em grupos ou coletiva do Mapa 

Político do Estado de São Paulo, identificando 

cidades como unidades político-

administrativas.  

● Pesquisa sobre quais os lugares de nascença 

dos alunos e dos familiares, utilizando a 

marcação em mapas.  

5. Reconhecer a dinâmica da 

organização do espaço 

brasileiro ao longo do tempo. 

 

 

 

Organização do 

espaço brasileiro   

 

Mudanças e 

permanências 

 

Território étnico e 

cultural 

● Análise coletiva do Mapa Político do Brasil em 

diferentes épocas, considerando as mudanças 

e as permanências ocorridas ao longo dos 

anos. 

● Atividades nas quais os alunos reflitam em 

pequenos grupos a respeito das mudanças 

visuais ocorridas no Mapa Político do Brasil em 

diferentes momentos.  

 

  

6. Reconhecer as funções 

político-administrativas 

exercidas nas esferas 

municipal, estadual e federal. 

Habilidade BNCC – EF04GE03 

Divisão político-

administrativa 

 

Município, Estados 

e Federação  

● Roda de conversa a respeito das funções de 

cada uma das divisões político-administrativas 

do Brasil: Municípios, Estados e a Federação. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

informativos a respeito das funções exercidas 

pelas unidades político-administrativas.   

7. Reconhecer a 

responsabilidade da população 

na escolha dos seus 

representantes políticos  

 

Representação 

política 

 

Cidadania 

 

Atuação cidadã  

 

  

 

● Roda de conversa sobre a escolha de 

representantes políticos em nível municipal, o 

papel da Câmara de Vereadores e dos 

Conselhos Municipais. 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos sobre o papel dos vereadores e 

dos conselheiros municipais.  

● Visita a uma sessão da câmara municipal e 

entrevista com vereadores do município.   

8. Distinguir a divisão regional 

do IBGE da divisão em 

complexos regionais. 

 

Regionalização  ● Análise coletiva ou em pequenos 

agrupamentos de mapas que representem a 

divisão regional do Brasil.  

● Leitura compartilhada / colaborativa sobre as 

especificidades das regiões brasileiras. 
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● Produção de textos do gênero “Você sabia 

quê?” para compor um mural sobre as regiões 

brasileiras.  

 

Territórios, as relações naturais e culturais existentes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

9. Distinguir a ação dos agentes 

naturais dos relacionados a 

intervenção humana nas 

transformações ocorridas no 

relevo.  

Habilidade BNCC – EF04GE11 

 

 

 

 

Relevo brasileiro 

 

Agentes naturais  

 

Ação humana  

● Roda de conversa a respeito do relevo 

brasileiro identificando as principais 

formações brasileiras, a partir da utilização de 

recursos imagéticos.  

● Atividades nas quais os alunos analisem e 

reflitam a respeito da ação humana e dos 

agentes naturais nas transformações do 

relevo, a partir de análise de imagens e fotos. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem problemas ambientais 

decorrentes da ação humana no ambiente.   

10. Reconhecer o potencial 

hidrográfico brasileiro e sua 

importância no poder 

socioeconômico do país. 

Habilidade BNCC – EF04GE11 

 

Hidrografia 

 

  

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratem os diferentes usos 

da água e o poderio hidrográfico brasileiro.  

●  Análise coletiva de imagens a respeito do 

impacto ambiental ocasionado pela 

implementação de usinas hidrelétricas.  

●  Atividades em que os alunos reflitam sobre a 

importância do uso consciente da água e sua 

preservação.  

 

11. Identificar os principais 

climas que ocorrem no Brasil, 

suas características e as 

relações socioculturais e 

econômicas existentes.  

Habilidade BNCC – EF04GE11 

Clima  

 

Relações sociais  

 

Relações 

econômicas  

 

● Roda de conversa a respeito do impacto na 

economia e nas relações sociais dos lugares 

decorrentes do clima predominante. 

● Análise da economia de diferentes lugares em 

decorrência do seu clima predominante.  
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12. Compreender a 

importância da cobertura 

vegetal do território brasileiro, 

bem como suas 

especificidades. 

Habilidade BNCC – EF04GE11 

Cobertura vegetal  

Devastação da 

cobertura vegetal  

 

Mudanças e 

permanências  

 

● Atividades em que os alunos analisem a 

cobertura vegetal brasileira, suas 

especificidades e as ações de preservação 

existentes. 

● Análise de mapas em diferentes momentos a 

respeito da cobertura vegetal do estado de 

São Paulo, suas mudanças e suas 

permanências.  

●  Leitura de textos que retratem o papel da 

ação humana nas transformações da 

cobertura vegetal em diferentes localidades. 

● Produção de textos de natureza informativa 

para orientar e informar os alunos de outras 

turmas a respeito da importância da 

preservação ambiental.     

13. Compreender a devastação 

como um processo iniciado 

com a colonização do território 

brasileiro e as consequências 

para a geração atual e as 

futuras.   

 

14. Utilizar as direções cardeais 

na localização de componentes 

físicos e humanos nas 

paisagens rurais e urbanas. 

Direções cardeais  ● Roda de conversa a respeito dos pontos 

cardeais e de sua utilização para a localização 

e deslocamento.  

● Atividades nas quais os alunos possam se 

orientar a partir da utilização dos pontos 

cardeais.  

● Análise em mapas a presença dos pontos 

cardeais. 

 

A formação da população brasileira e os fluxos migratórios 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

15. Compreender a diversidade 

social e cultural na formação da 

população brasileira. 

 

 

 

População  

 

Cidade   

 

 

 

● Roda de conversa sobre a diversidade social e 

cultural que compõem a população do bairro, 

da cidade e do país.  

● Elaboração de lista dos elementos naturais e 

culturais, existentes na paisagem da cidade, 

comparando com a lista elaborada 
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anteriormente, com os elementos 

predominantes na paisagem do campo. 

● Produção de cartaz com imagens que retratam 

os elementos constitutivos das paisagens do 

campo e da cidade. 

16. Compreender a diferença 

na distribuição da população 

brasileira em seu território, 

reconhecendo que existem 

regiões pouco povoadas e 

outras altamente povoadas 

(densidade demográfica). 

 

Densidade 

demográfica  

 

Ocupação humana  

 

 

● Atividades nas quais os alunos analisem e 

reflitam a respeito de lugares altamente 

povoados no território brasileiro em 

comparação com outros de grande território, 

porém com poucos moradores. 

● Análise coletiva de imagens que retratem 

determinadas paisagens urbanas e rurais para 

comparação entre a presença de moradores.  

● Atividades em que os alunos comparem 

diferentes territórios e a presença de pessoas.  

●  Análise de mapas que retratem populações e 

sua incidência no território.   

17. Identificar e selecionar, em 

seus lugares de vivência e em 

suas histórias familiares e/ou 

da comunidade, elementos de 

distintas culturas (indígenas, 

afro-brasileiras, de outras 

regiões do país, latino-

americanas, européias, 

asiáticas entre outros), 

valorizando o que é próprio em 

cada uma delas e sua 

contribuição para a formação 

da cultura local, regional e 

brasileira. 

Habilidade BNCC – EF04GE01 

Diversidade 

cultural  

 

Composição da 

população 

brasileira   

 

Território étnico e 

cultural 

 

 

● Situações de pesquisa em diferentes 

portadores a respeito da diversidade 

sociocultural da população brasileira. 

● Roda de conversa sobre a diversidade cultural 

e social brasileira e a formação da população.    

● Atividades de análise de imagens ou de 

situações, ou relatos de pessoas, que 

envolvam a diversidade cultural presente na 

população brasileira.  

● Estudo do meio sobre a diversidade cultural 

existente no bairro e a formação da população 

do município.   

 

 

 

18. Descrever processos 

migratórios internos e externos 

(europeus, asiáticos, africanos, 

latino americanos, entre 

outros) e suas contribuições 

para a formação da sociedade 

brasileira. 

Processos 

migratórios 

 

Formação da 

sociedade 

brasileira.   

● Roda de conversa a respeito do motivo que 

leva pessoas / famílias saírem de seus lugares 

de nascimento para habitar outros lugares no 

estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. 

● Pesquisa sobre os motivos que levam pessoas 

a migrarem dentro e fora do país de origem.  
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Habilidade BNCC – EF04GE02 ● Pesquisa sobre a migração ocorrida no 

município e os motivos que levaram essas 

mudanças.  

● Atividades nas quais sejam analisadas as 

contribuições dos processos migratórios para 

a formação da sociedade brasileira. 

    

19. Identificar as características 

do processo migratório no 

lugar de vivência e no Estado 

de São Paulo e discutir as 

implicações decorrentes. 

Habilidade BNCC – EF04GE02 

 

As atividades humanas no ambiente rural e urbano 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

20.  Descrever o processo de 

produção, circulação e 

consumo de diferentes 

produtos, reconhecendo as 

etapas da transformação da 

matéria-prima em produção de 

bens e alimentos e 

comparando a produção de 

resíduos, no seu município, 

Estado de São Paulo e em 

outras regiões do Brasil. 

Habilidade BNCC – EF04GE08 

Produção  

 

Processos de 

produção  

 

Transformação da 

matéria prima 

 

 

 

 

 

  

● Análise do processo de produção de produtos 

utilizados no cotidiano escolar: lápis, 

borracha, caneta, caderno, etc.  

● Leitura compartilhada de textos informativos 

relacionados às etapas de produção de 

diferentes produtos, e o seu percurso até 

chegar ao consumidor final.     

● Produção de textos do gênero “Você sabia 

quê?”, que retratem curiosidades a respeito 

dos processos que envolvem a produção de 

produtos utilizados em nosso dia a dia.  

● Atividades nas quais os alunos reflitam a 

respeito da produção industrial relacionado 

com a de resíduos e a forma de descarte.  

 

21. Diferenciar as atividades 

predominantes no campo e na 

cidade, compreendendo as 

relações existentes e os 

impactos causados no 

ambiente.  

Habilidade BNCC – EF04GE07 

Manutenção da 

vida no planeta  

 

Uso racional dos 

recursos naturais  

 

● Atividades nas quais os alunos reflitam a 

respeito dos recursos naturais em nossa vida 

diária, bem como, o seu uso racional.  

● Elaboração de cartazes que retratem o uso 

racional de recursos naturais que utilizamos 

em nosso dia a dia.  
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22. Reconhecer as atividades 

ligadas à agropecuária e seu 

impacto no ambiente. 

 

 

Agropecuária  

 

produção agrícola 

e pecuária  

 

Impactos 

ambientais  

 

Ação humana na 

natureza  

● Roda de conversa, com apoio de material 

imagético de materiais relacionados às 

atividades ligadas à agropecuária.  

● Conversa coletiva sobre os impactos 

ambientais no campo relacionados à 

agropecuária.  

● Leitura de textos informativos que retratem os 

impactos decorrentes da agropecuária.  

● Produção coletiva ou em duplas de textos do 

gênero “Você sabia quê?” sobre a 

agropecuária e seu impacto no ambiente do 

campo.  

23. Comparar as características 

do trabalho no campo e na 

cidade em épocas distintas. 

Habilidade BNCC – EF04GE07 

 

Campo e cidade 

 

Trabalho  

 

Ação humana na 

natureza  

 

 

 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratem o trabalho no 

campo e na cidade em diferentes épocas.  

● Análise de imagens relacionadas ao trabalho 

exercido no campo, em diferentes épocas, 

observando as semelhanças e as diferenças.  

● Análise de imagens relacionadas ao trabalho 

exercido na cidade, em diferentes épocas, 

observando as semelhanças e as diferenças.  

24. Diferenciar a produção 

artesanal da produção 

industrial avaliando os 

impactos ambientais causados.  

 

 

Atitudes 

responsáveis  

 

Ambiente  

● Roda de conversa sobre as diferenças entre a 

produção artesanal, da produção industrial. 

● Elaboração de lista de produtos artesanais e 

produtos industrializados, discutindo os 

impactos ambientais provenientes de sua 

produção.   

● Produção de cartazes sobre o tema abordado. 

25. Reconhecer as atividades 

de comércio e serviços e sua 

importância socioeconômica. 

 

 

Comércio  

 

Serviços  

 

● Roda de conversa a respeito do das pessoas 

que trabalham no comércio e na prestação de 

serviços. 

● Análise coletiva, em duplas e individual de 

imagens que retratem o trabalho de pessoas 

relacionadas a prestação de serviços e 

comércio. 
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Sociedade e Natureza: 
Geografia 5º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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População e processos migratórios 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Descrever e analisar 

dinâmicas populacionais a 

partir do município e da 

Unidade da Federação, 

estabelecendo relações entre 

os fluxos migratórios internos e 

externos e o processo de 

urbanização e as condições de 

infraestrutura no território 

brasileiro. 

Habilidade BNCC – EF05GE01 

Dinâmica 

populacional  

 

Fluxos migratórios  

 

Urbanização  

● Leitura compartilhada / colaborativa de mapas 

do município, do estado e do Brasil que 

retratem a dinâmica populacional brasileira e 

os fluxos migratórios. 

● Análise em pequenos grupos de mapas 

relacionados ao tema fluxos migratórios.  

● Atividades nas quais os alunos analisem os 

fluxos migratórios brasileiro relacionando com 

o processo de urbanização.  

2. Compreender as 

desigualdades 

socioeconômicas, a partir da 

análise de indicadores 

populacionais (renda, 

escolaridade, expectativa de 

vida, mortalidade e natalidade, 

migração entre outros) em 

diferentes regiões brasileiras. 

Habilidade BNCC – EF05GE02 

Desigualdade 

socioeconômica   

 

Indicadores 

populacionais  

 

 

● Leitura compartilhada / colaborativa de mapas 

de populações e gráficos e tabelas com 

indicadores populacionais.  

● Roda de conversa para análise e discussão a 

respeito dos principais indicadores 

populacionais e o que os dados revelam.  

● elaboração de gráficos e tabelas a partir de 

indicadores sobre população do município, 

estado ou de outras regiões brasileiras.   

 

3. Identificar e interpretar as 

características do processo de 

urbanização no Estado de São 

Paulo e no Brasil, a partir das 

mudanças políticas, culturais, 

sociais, econômicas e 

ambientais entre a cidade e o 

campo. 

Continente 

Americano 

 

América do Sul 

 

Brasil 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

que retratem o processo de urbanização e de 

industrialização do Estado de São Paulo e seu 

impacto nos fluxos migratórios.  

● Atividades nas quais os alunos analisem 

mapas, textos, imagens relacionadas ao 

processo de urbanização do estado e sua 

relação com o campo.  

4. Identificar e comparar as 

mudanças dos tipos de 

trabalho e desenvolvimento 

tecnológico na agropecuária, 

Tecnologia  

 

Trabalho  

 

● Pesquisa sobre os avanços tecnológicos  

● Análise em grupos ou coletiva do Mapa 

Político do Estado de São Paulo, identificando 
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na indústria, no comércio e nos 

serviços em diferentes lugares. 

Produção  

 

 

cidades como unidades político-

administrativas.  

● Pesquisa sobre quais os lugares de nascença 

dos alunos e dos familiares, utilizando a 

marcação em mapas.  

5. Identificar diferenças étnico-

raciais e étnico-culturais e 

desigualdades sociais entre 

grupos em diferentes 

territórios. 

Habilidade BNCC – EF05GE02 

Organização do 

espaço brasileiro   

 

Mudanças e 

permanências 

 

 

● Análise coletiva do Mapa Político do Brasil em 

diferentes épocas, considerando as mudanças 

e as permanências ocorridas ao longo dos 

anos. 

● Atividades nas quais os alunos reflitam em 

pequenos grupos a respeito das mudanças 

visuais ocorridas no Mapa Político do Brasil em 

diferentes momentos.  

6. Identificar aspectos 

relacionados à distribuição da 

população no território 

brasileiro. 

 

 

Divisão político-

administrativa 

 

Município, Estados 

e Federação  

● Roda de conversa a respeito das funções de 

cada uma das divisões político-administrativas 

do Brasil: Municípios, Estados e a Federação. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

informativos a respeito das funções exercidas 

pelas unidades político-administrativas.   

 

Territórios e as relações naturais e culturais existentes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

7. Reconhecer  as origens e as 

funções de algumas cidades 

brasileiras e sua  importância 

na rede urbana brasileira. 

Habilidade BNCC – EF05GE03 

Cidade  

 

Rede urbana  

 

Ação humana  

● Roda de conversa a respeito da formação das 

cidades e a importância na rede urbana.     

● Atividades nas quais os alunos analisem e 

reflitam a respeito da formação das cidades e 

os papéis desenvolvidos por algumas. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a rede urbana brasileira e o 

papel exercido pelas metrópoles e cidades da 

rede urbana brasileira.   
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8. Identificar os processos que 

envolveram o crescimento da 

população urbana no Brasil. 

 

População urbana  

 

População rural  

 

Crescimento 

populacional  

 

Industrialização   

 

 

 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratem os processos 

envolvidos no crescimento da população 

urbana brasileira, tais como a industrialização 

dos grandes centros, as mudanças dos modos 

de produção, etc.  

● Análise coletiva de imagens que representam 

alguns processos envolvidos no crescimento 

da população urbana.  

● Roda de conversa sobre o papel da 

industrialização no crescimento dos centros 

urbanos. 

● Análise da economia de diferentes lugares em 

decorrência do seu clima predominante.  

9. Compreender o papel da 

industrialização para o 

crescimento da urbanização. 

 

 

10. Compreender as relações 

existentes e a 

interdependência entre o 

espaço urbano e o espaço 

rural. 

Habilidade BNCC – EF02GE04 

 

Campo cidade  

 

Relações entre 

espaço urbano e 

rural  

 

Mudanças e 

permanências  

● Atividades em que os alunos analisem as 

relações existentes entre o campo e a cidade. 

● Análise dos produtos utilizados em casa e na 

escola identificando suas procedências.  

● Produção de textos de natureza informativa 

para orientar e informar os alunos de outras 

turmas a respeito das relações existentes 

entre o campo e a cidade. 

11. Estabelecer conexões e 

hierarquias entre diferentes 

cidades, utilizando mapas 

temáticos e representações 

gráficas. 

 

Cidades  

 

Mapas temáticos  

 

Rede / malha 

urbana   

● Análise e leitura de mapas temáticos que 

tratem da rede urbana brasileira para 

compreensão da hierarquia entre as 

diferentes cidades, bem como as conexões 

existentes.  

● Análise dos papéis das metrópoles e seu papel 

nas conexões de pessoas e produtos no Brasil 

e no mundo.  

● Pesquisa na sala de informática sobre o tema, 

com posterior discussão coletiva em roda de 

conversa.  

12. Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, bem 

como problemas vivenciados, 

comparando sequências de 

fotografias, fotografias aéreas 

Paisagem  

 

Cidades  

 

Ação humana  

 

● Situações de análise de imagens que retratem 

diferentes épocas na paisagem de cidades. 

● Pesquisa na internet, de imagens e textos 

relacionados às transformações da paisagem 

da cidade, observando as mudanças e as 

permanências sociais, culturais e físicas.  
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e imagens de satélite de épocas 

diferentes. 

 

Mudanças e 

permanências  

● Atividades nas quais os alunos analisem os 

problemas ambientais enfrentados por 

diferentes cidades devido ao crescimento 

populacional.  

 

Tecnologia: acesso, mudanças e permanências 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

13. Reconhecer a 

modernização das atividades 

econômicas. 

 

Atividades 

econômicas  

 

 

 

● Roda de conversa sobre as diferentes 

atividades econômicas existentes no bairro e 

no município.  

● Elaboração de lista das atividades econômicas 

realizadas para posterior pesquisa para 

aprofundamento dos temas. 

● Análise de imagens sobre algumas atividades 

econômicas desenvolvidas em diferentes 

momentos: lavoura, pecuária, processamento 

de produtos industrializados, setor bancário, 

lojas, supermercados, etc.  

● Produção de cartaz com imagens que retratam 

a modernização de algumas atividades 

econômicas. 

14. Identificar e comparar as 

transformações dos meios de 

comunicação, o uso das 

tecnologias e as formas como 

as pessoas se comunicam no 

dia a dia em diferentes lugares 

e tempos.  

Tecnologia  

 

Mudanças e 

permanências  

 

Comunicação 

 

 Meios de 

comunicação  

 

 

● Atividades nas quais os alunos analisem e 

reflitam a respeito das transformações dos 

meios de comunicação e nas formas que nos 

comunicamos em nosso dia a dia. 

● Pesquisa sobre as formas como nos 

comunicamos ao longo dos anos: o telefone 

convencional, o telégrafo, a carta, o celular, o 

smartphone, o e-mail, os aplicativos de 

mensagens instantâneas, etc.   

● Análise coletiva de imagens que retratem as 

transformações dos meios de comunicação.  

15. Identificar e comparar 

transformações dos meios de 

Diversidade 

cultural  

● Atividades nas quais os alunos analisem e 

reflitam a respeito das transformações dos 
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transporte discutindo os tipos 

de energia e tecnologias 

utilizadas, em diferentes 

lugares e tempos. 

 

 

 

Composição da 

população 

brasileira   

 

 

meios de transportes e as tecnologias 

empregadas.  

● Pesquisa sobre as formas como os transportes 

foram se transformando ao longo dos anos: 

carro de boi, cavalo, charrete, trem a vapor, 

trem a combustível, carro, avião, barco, navio, 

etc.   

● Análise coletiva de imagens que retratem as 

transformações dos meios de transporte.  

16. Reconhecer a matriz 

energética brasileira, 

comparando os tipos de 

energia utilizadas em 

diferentes atividades e discutir 

os impactos socioambientais 

em diferentes regiões do país. 

Processos 

migratórios 

 

Formação da 

sociedade 

brasileira.   

● Roda de conversa a respeito da matriz 

energética brasileira, os tipos de energia e os 

impactos ambientais. 

● Pesquisa sobre os impactos ambientais 

provenientes da produção da energia elétrica.  

● Atividades nas quais sejam analisados os 

impactos socioambientais provenientes da 

geração da energia elétrica.  

  

17. Reconhecer, em diferentes 

lugares e regiões brasileiras, as 

desigualdades de acesso à 

tecnologia, à produção e ao 

consumo. 

Acesso a 

tecnologia  

 

Desigualdade  

● Pesquisa e diferentes fontes a respeito do 

acesso a tecnologia, a internet em diferentes 

regiões brasileiras.  

● Leitura compartilhada e colaborativa de textos 

informativos que abordem a temática.  

 

 

Problemas socioambientais e a qualidade ambiental 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

18.  Reconhecer e comparar 

atributos da qualidade 

ambiental e algumas formas de 

poluição dos cursos de água e 

dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés 

Qualidade 

ambiental   

 

Poluição  

 

Lugar de vivência  

● Análise de imagens que retratem diferentes 

tipos de poluição, discutindo suas causas e 

propondo ações para melhoria.  

● Leitura compartilhada de textos informativos 

relacionados ao tratamento do esgoto 

produzido.     
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negras entre outros), a partir 

de seu lugar de vivência. 

Habilidade BNCC – EF05GE11 

 

Problemas 

socioambientais  

 

 

 

 

● Produção de textos do gênero “Você sabia 

quê?”, que retratem curiosidades a respeito 

da poluição e formas de combate.  

● Atividades nas quais os alunos reflitam a 

respeito dos resíduos produzidos e em formas 

de melhorias.  

 

   

19. Identificar a ocorrência de 

problemas socioambientais, 

com a compreensão de suas 

causas, indicando formas de 

solução (inclusive tecnológicas) 

e ações para evitá-los. 

Habilidade BNCC – EF05GE11 

20. Reconhecer de que 

maneiras os órgãos do poder 

público e os cidadãos são 

responsáveis pela busca por 

melhorias na qualidade 

ambiental. 

Participação social  

 

Atuação cidadã  

 

 

 

● Leitura compartilhada / colaborativa de textos 

informativos que retratem formas de melhoria 

da qualidade ambiental.  

● Produção de cartilha com orientações para a 

melhoria da qualidade ambiental e ações e 

atitudes a serem levadas em consideração.  
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Sociedade e Natureza: 
História 1º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Memórias, tempos, histórias e comunidade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Reconhecer e valorizar a 

diversidade cultural nos 

espaços de socialização dos 

quais o aluno participa. 

 

 

2. Identificar mudanças e 

permanências relacionadas aos  

aspectos físicos e de 

personalidade de si e de 

pessoas de convívio, ao longo 

do tempo. 

Habilidade BNCC – EF01HI02 

 

3. Identificar as próprias 

memórias e a de familiares, 

como parte de sua história de 

vida. 

 

 

4. Identificar acontecimentos 

da própria vida, organizando-

os em sequência temporal. 

 

 

5. Reconhecer transformações 

pessoais a partir do registro 

das lembranças particulares, 

da família ou da comunidade. 

Habilidade BNCC – EF01HI01 

 

Pluralidade 

cultural  

 

Mudanças e 

permanências 

 

História pessoal  

 

História familiar  

 

História e espaços 

de vivência 

 

Transformações 

pessoais 

 

Fatos históricos 

 

Tempo histórico       

 

● A diversidade cultural presente nos espaços de 

vivência dos alunos: casa, comunidade e 

escola, por meio de imagens, fotografias dos 

familiares, documentos pessoais e dos 

familiares. 

● As mudanças e as permanências ocorridas em 

sua própria vida, de seus familiares ou de 

pessoas do convívio, por meio da análise de 

fotografias do acervo familiar que retratem 

diferentes momentos da vida da criança. 

● Momentos nos quais os alunos possam 

verbalizar, em roda de conversa, suas próprias 

histórias, memórias pessoais, bem como das 

pessoas de seu convívio familiar.  

● Atividades nos quais os alunos possam 

organizar os acontecimentos / fatos de sua 

vida pessoal, familiar ou da comunidade em 

sequência temporal, por meio de elaboração 

de cartazes, linhas do tempo com fotografias, 

etc.  

● Situações nas quais os alunos analisem, por 

meio da leitura de imagens, fotografias, 

documentos, relatos pessoais, dentre outras 

fontes históricas as transformações ocorridas 

na vida dos alunos, tais como: fotos que 

retratem momentos da história da família e da 

criança: nascimento, a criança com um 

brinquedo, de viagem, de passeios, reuniões 

familiares, etc.  

● Rodas de conversa sobre a história familiar, do 

bairro, do nome dos alunos, dos 

acontecimentos do bairro, entre outros.  

● Leitura de textos literários que retratem as 

memórias, e biografias de pessoas / 

personagens de interesse dos alunos. 
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Famílias, histórias, memórias e sociedade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

● 6. Identificar mudanças e 

permanências nas formas de 

organização familiar. 

● Habilidade BNCC – EF01HI07 

●  

● 7. Reconhecer histórias da 

família e da escola, 

identificando o papel 

desempenhado por diferentes 

sujeitos em diferentes espaços. 

●  Habilidade BNCC – EF01HI06 

●  

● 8. Comparar as características 

da própria família com as de 

outras, identificando as 

semelhanças e diferenças 

existentes.  

●   

● 9. Reconhecer o significado das 

comemorações e festas 

escolares, diferenciando-as das 

datas festivas comemoradas no 

âmbito familiar ou da 

comunidade.  

Habilidade BNCC – EF01HI08 

 

10. Identificar a relação entre 

as suas histórias e as histórias 

de sua família e de sua 

comunidade. 

Habilidade BNCC – EF01HI02 

 

11. Identificar e distinguir os 

seus papéis e 

responsabilidades 

Composição 

familiar 

 

Diversidade na 

estrutura familiar 

 

História pessoal e 

dos familiares 

 

Comemorações e 

história pessoal e 

da comunidade  

 

 

 

 

 

 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não literários que retratem, em seu 

conteúdo temático, as mudanças e as 

permanências ocorridas nas formas de 

organização familiar ao longo dos anos. 

● Momentos de análise de fotografias, imagens, 

ilustrações e obras de artes, que retratem as 

mudanças e as permanências ocorridas na 

organização das famílias. 

● Atividades nas quais os alunos pesquisem e 

compartilhem histórias a respeito da escola e 

do bairro. 

● Rodas de conversa em que os alunos possam 

compartilhar as comemorações existentes em 

seu núcleo familiar, no bairro e na escola, 

observando as suas diferenças entre elas. 

● Rodas de conversa nas quais os alunos possam 

verbalizar as histórias de suas famílias e 

comparar as diferenças e semelhanças entre 

as histórias da família dos colegas de turma. 

● Apresentação e análise de filmes, ou trechos 

de filmes, que apresentem diferentes 

organizações de família.  
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relacionados à família, à escola 

e à comunidade 

Habilidade BNCC – EF01HI03 

 

Deslocamentos, ambientes e vivências 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

12. Reconhecer o papel social 

da escola e a diversidade 

existente em seu espaço e 

valorizar os profissionais que 

nela atuam.  

 

● 13. Comparar diferentes tipos 

de escola- urbana rural e 

indígena, quilombola e 

inclusiva- identificando 

semelhanças e diferenças.  

●  

● 14. Comparar características da 

escola atual com a escola de 

antigamente. 

 

● 15. Identificar as diferenças 

entre os variados ambientes 

em que vive (doméstico, 

escolar e da comunidade), 

reconhecendo as 

especificidades dos hábitos e 

das regras que os regem.  

Habilidade BNCC – EF01HI04 

Papel da escola 

 

Diversidade social 

e cultural  

 

Diversidade de 

escola  

 

 

História da escola  

 

 

Relações sociais 

em diferentes 

ambientes  

 

 

 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não literários que retratem, em seu 

conteúdo temático, o papel da escola. 

● Momentos de análise de fotografias, imagens 

e ilustrações, que retratem a diversidade 

presente no ambiente escolar. 

● Atividades nas quais os alunos possam refletir 

a respeito da diversidade cultural e social 

presente na escola, por meio do estudo do 

meio. 

● Rodas de conversa em que os alunos possam 

refletir sobre as escolas que já estudaram, 

outras escolas existentes, por meio de recursos 

imagéticos.  

● Rodas de conversa nas quais os alunos possam 

verbalizar as histórias de suas famílias e 

comparar as diferenças e semelhanças entre as 

histórias da família dos colegas de turma. 

● Atividades em que os alunos possam analisar 

imagens e vídeos que retratem a escola em 

diferentes momentos.  

● Momentos nos quais os alunos possam analisar 

as diferenças entre os ambientes de vivência, 

na casa, na escola e na comunidade, por 

intermédio de imagens ou vídeos, etc. 
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Mudanças e permanências: brincadeiras, brinquedos, 
infância e as comemorações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

● 16. Identificar as semelhanças 

e as diferenças entre as formas 

de brincar, os brinquedos e 

seus usos através do tempo.  

● Habilidade BNCC – EF01HI05 

●  

● 17. Conhecer um 

● conjunto variado de 

brinquedos, brincadeiras e 

jogos infantis e compreender 

suas transformações ao longo 

do tempo.  

●  

● 18. Valorizar a pluralidade da 

cultura brasileira por meio do 

estudo dos jogos e brincadeiras 

populares e indígenas.  

 

● 19. Compreender o significado 

das comemorações que fazem 

parte da vida da criança.  

● Habilidade BNCC – EF01HI08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semelhanças e 

diferenças 

 

Mudanças e 

permanências 

 

 

Brincadeiras 

infantis  

 

Brinquedos  

 

Pluralidade 

cultural   

● Análise coletiva de obras de arte ou de 

imagens, que retratem crianças brincando e os 

brinquedos utilizados em diferentes épocas.  

● Momentos de análise de fotografias, imagens, 

ilustrações, que retratem brinquedos e sua 

forma de brincar em diferentes momentos, 

para que os alunos possam verbalizar as 

semelhanças e as diferenças observadas.  

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre as mudanças e as permanências 

na forma de brincar das crianças através do 

tempo: pular corda, pião, pega-pega, entre 

outros. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar junto às famílias como brincavam 

quando tinham a mesma idade e quais 

brinquedos costumavam utilizar em suas 

brincadeiras.  

● Rodas de conversa nas quais os alunos possam 

verbalizar as brincadeiras que seus familiares 

vivenciavam quando crianças e comparar as 

diferenças e semelhanças entre as brincadeiras 

vivenciadas pela turma. 

● Roda de conversa a respeito de brinquedos e 

brincadeiras indígenas.  

● Produção coletiva de cartazes sobre as 

brincadeiras vivenciadas nos dias atuais pelas 

crianças e aquelas por seus familiares, em 

outras épocas.  

● Atividades em que os alunos possam analisar 

imagens e vídeos que retratem as 

comemorações realizadas na escola, no bairro 

e em casa, em diferentes momentos.  

● Momentos nos quais os alunos possam analisar 

as diferenças entre os ambientes de vivência, 
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na casa, na escola e na comunidade, por 

intermédio de imagens ou vídeos, etc. 
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Sociedade e Natureza: 
História 2º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Tempo, ação humana, fatos históricos e narratividade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar a passagem do 

tempo, por meio de mudanças 

e permanências observadas 

nos locais de vivência e na 

própria história de vida. 

 

2. Identificar e organizar, 

temporalmente, fatos da vida 

cotidiana, utilizando noções 

relacionadas ao tempo (antes, 

durante, ao mesmo tempo e 

depois) e aos conceitos de 

presente, passado e futuro. 

Habilidade BNCC – EF02HI06 

 

3. Identificar e utilizar algumas 

das principais medidas de 

tempo (dia, semana, mês, ano, 

década) para relatar fatos 

históricos da comunidade ou 

mesmo as memórias pessoais 

ou familiares. 

 

4. Utilizar na produção de 

relatos (orais ou escritos) a 

respeito de acontecimentos / 

fatos ocorridos na 

comunidade, as noções de dia 

(manhã, tarde e noite), 

semana, mês e ano.    

 

5. Identificar e utilizar 

diferentes marcadores do 

tempo (relógio e calendário) na 

organização das ações 

Tempo histórico e 

cronológico 

 

Mudanças e 

permanências 

 

Instrumentos de 

medição do tempo  

 

Medidas de tempo  

 

Organização das 

ações no tempo  

 

Relatos e 

narrativas 

históricas 

 

Fato histórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Análise coletiva de imagens, ou mesmo a 

exploração da própria rotina da sala de aula, 

que retratem a passagem do tempo e as ações 

que são realizadas em determinados 

intervalos. 

● Momentos em que os alunos possam consultar 

o calendário e o relógio, para a organização da 

rotina diária e semanal. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre as mudanças e as permanências 

ocorridas na comunidade de vivência a partir 

dos relatos dos próprios alunos ou de imagens 

do bairro. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar junto aos familiares as mudanças e 

as permanências ocorridas no bairro, com 

posterior troca de experiências, em roda de 

conversa. 

● Produção coletiva de linha do tempo com 

acontecimentos / fatos históricos ocorridos no 

bairro / cidade.  

● Produção coletiva / duplas de cartazes sobre as 

ações que são realizadas ao longo do dia 

(manhã, tarde e noite), com imagens, 

ilustrações, ou outros recursos. 

● Produção coletiva de narrativas históricas 

sobre  fatos históricos do município ou do 

bairro que utilizem diferentes marcadores 

temporais como décadas, anos, passado,  

meses, dias, dentre outros, para compor um 

acervo sobre a história do bairro / município.  

● Momentos nos quais os alunos possam 

consultar calendários e relógios para produção 

de registros pessoais ou de fatos históricos. 

● Produção coletiva / em duplas de textos do 

gênero “Você sabia que?” que retratem 
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cotidianas e na análise de 

diferentes acontecimentos.  

Habilidade BNCC – EF02HI07 

acontecimentos ocorridos na comunidade ou 

no município em diferentes momentos.  

 

Comunidade e relações humanas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Identificar como as pessoas 

se relacionam nos espaços 

públicos, compreendendo a 

importância do respeito (ao 

próximo e ao espaço) para o 

convívio saudável na 

comunidade. 

 

7. Identificar e descrever 

práticas e papéis sociais, que as 

pessoas exercem em 

diferentes espaços sociais da 

comunidade.  

Habilidade BNCC – EF02HI02 

 

8. Identificar e praticar atitudes 

de respeito e de empatia no dia 

a dia escolar, familiar e público. 

 

9. Reconhecer a formação de 

grupos sociais, a partir da 

análise de elementos comuns. 

 

10. Reconhecer a importância 

dos espaços públicos de 

sociabilidade do bairro, e as 

possibilidades para a 

preservação.   

11. Reconhecer espaços 

lúdicos e de sociabilidade no 

Comunidade 

 

Espaços públicos 

 

Papéis sociais 

 

Respeito 

 

Empatia 

 

Grupos sociais 

 

 

 

● Análise coletiva de imagens, ou relato dos 

próprios alunos a respeito dos espaços 

públicos e de sociabilidade (equipamentos 

culturais) existentes no bairro. 

● Momentos em que os alunos possam pesquisar 

em diferentes fontes ou mesmo um estudo do 

meio sobre os equipamentos sociais e culturais 

presentes na comunidade. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o comportamento, postura e 

atitudes que precisam ser adotadas ao 

frequentar locais públicos. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, ou mesmo, por meio de pesquisa de 

campo os papéis desempenhados por 

diferentes profissionais que atuam no 

atendimento da comunidade nos espaços 

socioculturais.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes sobre a 

formação da comunidade e dos grupos sociais 

que a compõem.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a importância dos espaços sociais 

e culturais na vida das pessoas e a necessidade 

de sua preservação.  

● Momentos nos quais os alunos possam analisar 

e refletir sobre os espaços públicos existentes 

no bairro, bem como, os seus respectivos 

serviços para atendimento da população. 
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bairro e identificar os motivos 

que aproximam e separam as 

pessoas em diferentes grupos 

sociais ou de parentesco.  

Habilidade BNCC – EF02HI01 

● Produção coletiva / em duplas de textos do 

gênero “Você sabia que?”, que retratem os 

serviços prestados pelos equipamentos 

socioculturais presentes no bairro, para ser 

exposto no pátio da escola.  

 

Comunicação e tecnologia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

● 12. Compreender o bairro 

como um espaço sociocultural, 

que possui características 

próprias  que o diferenciam de 

outros espaços na mesma 

cidade. 

● 13. Identificar as semelhanças 

e as diferenças existentes em 

diferentes bairros que 

constituem o município, 

considerando suas 

especificidades e as relações 

existentes (bairros 

centralizados, periféricos, 

zonas industriais, comerciais 

etc.).  

● 14. Valorizar os lugares e as 

atividades próprias do bairro 

de vivência, reconhecendo a 

sua importância para o 

município. 

● 15. Reconhecer a 

multiplicidade de fontes 

históricas: imagens, relatos 

pessoais e de grupo, objetos, 

obras de arte, documentos, 

mídia impressa e digital, 

músicas, construções, dentre 

Semelhanças e 

diferenças dos 

bairros  

Município 

 

Fontes históricas  

 

Patrimônio 

histórico e cultural 

 

 

 

● Análise coletiva de imagens, ou relato dos 

próprios alunos a respeito dos espaços 

públicos e de sociabilidade (equipamentos 

culturais) existentes no bairro. 

● Momentos em que os alunos possam pesquisar 

em diferentes fontes ou mesmo um estudo do 

meio sobre os equipamentos sociais e culturais 

presentes na comunidade. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o comportamento, postura e 

atitudes que precisam ser adotadas ao 

frequentar locais públicos. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, ou mesmo, por meio de pesquisa de 

campo os papéis desempenhados por 

diferentes profissionais que atuam no 

atendimento da comunidade nos espaços 

socioculturais.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes sobre a 

formação da comunidade e dos grupos sociais 

que a compõem.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a importância dos espaços sociais 

e culturais na vida das pessoas e a necessidade 

de sua preservação.  

● Momentos nos quais os alunos possam analisar 

e refletir sobre os espaços públicos existentes 
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outras, na análise e 

compreensão de diferentes 

fatos históricos.  

● Habilidade BNCC – (EF02HI09) 

● 16. Reconhecer a importância 

dos patrimônios históricos e 

culturais (materiais e 

imateriais44) para a 

compreensão do passado e do 

presente e a necessidade de 

sua preservação.  

no bairro, bem como, os seus respectivos 

serviços para atendimento da população. 

● Produção coletiva / em duplas de textos do 

gênero “Você sabia que?”, que retratem os 

serviços prestados pelos equipamentos 

socioculturais presentes no bairro, para ser 

exposto no pátio da escola. 

● Roda de conversa a respeito dos patrimônios 

históricos / culturais presentes no município 

discutindo o seu papel na história local.  

 

Seres  humanos e trabalho 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

● 17. Identificar diferentes 

formas de trabalho existentes 

na comunidade em que vive, 

seus significados, suas 

especificidades e importância. 

● Habilidade BNCC – EF02HI10  

●  

● 18. Valorizar os diversos tipos 

de trabalho e os respectivos 

profissionais em sua atuação.   

●  

● 19. Reconhecer a 

interdependência dos seres 

humanos nas relações de 

trabalho.   

●  

Trabalho 

 

Mudanças e 

permanências 

 

Profissões 

 

Impactos 

ambientais 

● Análise coletiva de imagens, ou relato dos 

próprios alunos a respeito do trabalho exercido 

por diferentes profissionais. 

● Momentos em que os alunos possam pesquisar 

em diferentes fontes ou mesmo um estudo do 

meio sobre os diferentes trabalhos e 

profissionais do ambiente familiar e da 

comunidade. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre as profissões exercidas pelas 

pessoas em diferentes épocas. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, ou mesmo, por meio de pesquisa de 

campo as profissões existentes no passado e os 

da atualidade para discutirem posteriormente 

em roda de conversa.   

                                                      
44 Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito 

àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão 
cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas). 
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● 20. Reconhecer profissões do 

passado e da atualidade 

relacionando com as 

transformações ocorridas na 

sociedade.  

●  

● 21. Identificar impactos 

ambientais relacionados ao 

trabalho humano e propor 

formas de intervenção que 

possam ser desenvolvidas na 

escola, na comunidade e no 

ambiente familiar.  

● Habilidade BNCC – EF02HI11 

● Produção coletiva / duplas de cartazes a 

respeito das profissões existentes no passado 

e as atuais. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a relação das pessoas e trabalho 

em diferentes épocas.  

● Momentos nos quais os alunos possam analisar 

e refletir sobre os impactos ambientais 

resultantes de diferentes trabalhos executados 

pelos seres humanos. 
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Sociedade e Natureza: 
História 3º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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O espaço e as relações sociais e históricas 

 Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar as diferenças 

entre o espaço doméstico, os 

espaços públicos e as áreas de 

conservação ambiental, 

compreendendo a importância 

dessa distinção. 

Habilidade BNCC – EF03HI10 

 

2. Identificar diferenças entre 

formas de trabalho realizadas 

na cidade e no campo, 

considerando também o uso da 

tecnologia nesses diferentes 

contextos. 

Habilidade BNCC – EF03HI11 

 

3. Identificar diferenças entre 

formas de lazer e espaços 

socioculturais existentes na 

cidade e no campo. 

 

4. Reconhecer a importância da 

preservação dos patrimônios 

históricos para conservar a 

identidade histórica do 

município. 

 

5. Pesquisar e identificar os 

patrimônios históricos e 

culturais de sua cidade ou 

região e discutir as razões 

culturais, sociais e políticas 

para que assim sejam 

considerados. 

Habilidade BNCC – EF03HI04 

Relações de 

trabalho no campo 

e na cidade  

 

 

Formas de 

ocupação do 

espaço 

 

Patrimônio 

histórico e cultural    

● Análise coletiva de imagens, ou relato dos 

próprios alunos a respeito dos diferentes 

espaços frequentados. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes ou mesmo um 

estudo do meio sobre as áreas de preservação 

ambiental existentes no bairro / município, 

considerando as atividades socioeducativas 

presentes nesses espaços para a orientação da 

população.   

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre as diferentes formas de trabalho 

realizadas na cidade e no campo, 

considerando suas semelhanças e diferenças. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, ou mesmo, por meio de pesquisa de 

campo, as atividades desempenhadas no 

campo e na cidade.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes sobre a 

formação da comunidade e dos grupos sociais 

que a compõem.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a importância da preservação 

dos patrimônios históricos e culturais 

presentes no município.  

● Momentos nos quais os alunos possam 

analisar e refletir sobre os patrimônios 

históricos e culturais existentes no bairro / 

município, bem como, as ações e as políticas 

públicas realizadas para a  preservação. 

● Produção coletiva / em duplas de textos do 

gênero “Você sabia que?”, que retratem os 

patrimônios culturais existentes na cidade, sua 

história e a importância na preservação da 

história do município. 
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● Roda de conversa a respeito dos patrimônios 

históricos / culturais presentes no município 

discutindo o seu papel na história local.  

  

 

População, povos, interação cultural e território 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Reconhecer aspectos da vida 

cotidiana na formação das 

cidades em diferentes épocas, 

considerando as mudanças e as 

permanências existentes.  

 

7. Identificar a interação 

cultural entre os diferentes 

povos (indígenas, europeus, 

negros, etc.) que constituíram 

a formação da população do 

município, do Estado e do 

Brasil. 

 

8. Compreender as diferentes 

formas de registro 

populacional e o papel 

desempenhado pelos censos 

demográficos. 

9. Reconhecer as formas de 

ocupação do território 

brasileiro, ao longo dos anos, 

compreendendo os contextos 

sociais e históricos a que se 

inserem. 

 

10. Reconhecer histórias de 

mulheres protagonistas do 

município, região e nos demais 

Vida cotidiana   

 

Formação das 

cidades 

 

Interação cultural  

 

Formação e 

constituição da 

população 

 

Registros 

populacionais  

 

Ocupação do 

território 

 

Transformações da 

cidade e do Estado   

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos que retratem a 

vida cotidiana das cidades, desde a sua 

formação até os dias atuais. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes a formação das 

vilas e das cidades ao longo dos anos, 

comparando os modos de viver das pessoas 

em diferentes momentos. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre a formação da população 

brasileira e a presença de diferentes povos e 

suas interações e relações de poder. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, a formação da população do 

município e a sua relação com a história 

brasileira.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes sobre a 

formação da população do município / Estado 

/ Brasil explicitando os povos que 

compuseram essa formação em diferentes 

épocas.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a constituição da população 

brasileira e a ocupação do território.  

● Momentos nos quais os alunos possam 

analisar e refletir sobre a importância dos 

censos para a compreensão do contingente 
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lugares de vivência, analisando 

o papel desempenhado por 

elas. 

 

 

populacional em diferentes momentos, por 

meio de leituras, pesquisas, rodas de 

conversas, análise de imagens, etc. 

● Produção coletiva em duplas de textos 

informativos que retratem a formação / 

constituição da população local, regional e 

nacional. 

● Roda de conversa a respeito do papel da 

mulher ao longo dos anos, identificando 

algumas que foram protagonistas para a 

composição da história local, regional e 

nacional.  

 

Migração, atividade econômica e territorialidade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

11. Identificar e respeitar os 

grupos populacionais que 

formam a cidade, o município e 

a região, as relações 

estabelecidas entre eles e os 

eventos que marcam a 

formação da cidade, como 

fenômenos migratórios (vida 

rural/vida urbana), 

desmatamentos, 

estabelecimento de grandes 

empresas etc. 

Habilidade BNCC – EF03HI01 

12. Relacionar a produção 

açucareira e o trabalho 

doméstico, ao longo da história 

brasileira, com a utilização do 

trabalho escravizado do negro 

africano e de indígenas.  

 

Industrialização  

 

Movimentos 

migratórios  

 

 

Formação da 

população 

brasileira 

 

Campo e cidade 

 

 

Trabalho e mão de 

obra 

 

 

A cidade, seus 

espaços públicos e 

privados 

  

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem os processos migratórios local, 

regional e nacional em diferentes épocas. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes o impacto na 

vida das pessoas decorrentes de diferentes 

processos migratórios.   

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o trabalho escravizado utilizado, 

ao longo da história brasileira, e seus impactos 

na vida das pessoas, nas relações sociais, na 

formação social e política brasileira. 

 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, as tensões existentes entre os 

diferentes grupos sociais devido a utilização de 

trabalho escravizado no campo e na cidade.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre as tensões existentes pela 
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13. Compreender as múltiplas 

tensões e formas de 

resistência, bem como as 

condições de trabalho, 

decorrentes da mão-de-obra 

escravizada.  

 

14. Identificar as causas dos 

fenômenos migratórios e de 

seu impacto na vida das 

pessoas e nas localidades. 

Habilidade BNCC – EF03HI02 

 

15. Relacionar a 

industrialização dos centros 

urbanos, com  a transferência 

da mão de obra do campo para 

a cidade e os processos 

migratórios. 

 

16. Mapear os espaços 

públicos no lugar em que vive 

(ruas, praças, escolas, 

hospitais, prédios da Prefeitura 

e da Câmara de Vereadores 

etc.) e identificar suas funções. 

 

 

 

 

utilização de trabalho escravizado no Brasil e 

as resistências e lutas decorrentes desse 

processo.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

que retratem a vida cotidiana dos povos 

escravizados, bem como, a sua cultura e o seu 

papel na constituição da população brasileira.  

● Momentos nos quais os alunos possam 

analisar e refletir sobre o processo de 

industrialização brasileira e a ocorrência de 

processos migratórios, por meio de leituras, 

pesquisas, rodas de conversas, análise de 

imagens, vídeo documentários, etc. 

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos que retratem o papel do negro 

africano, dos afrodescendentes e dos povos 

indígenas na formação da população 

brasileira.  

● Roda de conversa a respeito das tensões e 

resistências dos povos escravizados.  

● Sequência didática proposta no link: 

https://novaescola.org.br/planos-de-

aula/fundamental/3ano/historia/sequencia/e

spacos-publicos-locais/772 Acesso 

05/09/2022 

 

Ambiente, recursos naturais e a manutenção da vida 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

17. Compreender as razões 

relacionadas ao crescimento da 

população urbana e os 

processos migratórios 

envolvidos, em nível local, 

regional, nacional e global. 

 

População urbana 

e rural  

 

Crescimento 

populacional  

 

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem os processos migratórios local, 

regional e nacional em diferentes épocas. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes o impacto na 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/historia/sequencia/espacos-publicos-locais/772
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/historia/sequencia/espacos-publicos-locais/772
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/3ano/historia/sequencia/espacos-publicos-locais/772
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18. Relacionar o processo de 

industrialização dos centros 

urbanos com as mudanças nos 

hábitos de consumo e nas 

relações sociais, culturais e de 

trabalho. 

 

19. Compreender o papel do 

poder público e da população 

em geral, nas transformações 

ocorridas nos centros urbanos.  

 

20. Reconhecer as condições 

de trabalho e de moradia pelas 

quais a população operária era 

submetida, no processo de 

industrialização, relacionando-

as com as situações da 

atualidade. 

 

21. Compreender o papel das 

atividades realizadas no campo 

e suas relações com o 

desenvolvimento das cidades e 

dos grandes centros urbanos.  

 

 

 

Processos 

migratórios 

 

Industrialização  

 

Reações sociais 

 

Consumo  

 

Mudanças e 

permanências 

 

Poder público 

 

    

 

 

 

  

vida das pessoas decorrentes de diferentes 

processos migratórios.   

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o processo de industrialização 

dos grandes centros urbanos, ao longo da 

história brasileira, e seus impactos na vida das 

pessoas, nas relações sociais, de trabalho, de 

moradia, de fluxos migratórios. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, o papel do poder público, em 

diferentes instâncias nas transformações 

ocorridas nos grandes centros urbanos, bem 

como, a população em geral.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre as tensões existentes pela 

utilização de trabalho escravizado no Brasil e 

as resistências e lutas decorrentes desse 

processo.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem a vida 

cotidiana dos operários das fábricas durante o 

processo de industrialização dos centros 

urbanos brasileiros.  

● Momentos nos quais os alunos possam 

analisar e refletir sobre a relação existente e 

interdependente entre as ações 

desempenhadas pelo campo e pela cidade, por 

meio de leituras, pesquisas, rodas de 

conversas, análise de imagens, vídeo 

documentários, etc. 

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos que retratem curiosidades a 

respeito do trabalho operários nas fábricas e 

os papéis desempenhados pelo campo e a 

cidade e suas relações.  
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Sociedade e Natureza: 
História 4º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Culturas, povos, identidade e permanências históricas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar mudanças e 

permanências ao longo do 

tempo, discutindo os sentidos 

dos grandes marcos da história 

ocidental (nomadismo, 

desenvolvimento da 

agricultura e do pastoreio, 

criação da indústria etc.). 

Habilidade BNCC – EF04HI02 

 

2. Identificar e pesquisar 

diferentes fontes históricas na 

reconstrução de diferentes 

fatos históricos para a 

produção de textos orais ou 

escritos.   

 

3. Identificar as principais 

medidas de tempo e 

instrumentos de medida 

utilizados por diferentes povos 

e grupos étnicos sociais ao 

longo dos tempos, 

identificando as semelhanças e 

as diferenças entre eles. 

 

4. Compreender o 

desenvolvimento da 

agricultura e as mudanças 

tecnológicas e sociais ocorridas 

em diversos momentos da 

história nacional e mundial. 

 

5. Relacionar os processos de 

ocupação dos espaços a 

intervenções humanas na 

Marcos históricos  

 

Mudanças e 

permanências   

 

Fontes históricas   

 

Historiografia  

 

Tempo cronológico 

e social  

 

Ocupação humana  

 

 

 

 

  

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem os marcos da história ocidental, suas 

mudanças e suas permanências. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes temas 

relacionados a fatos históricos para a 

produção de textos, jornais falados, discussões 

orais, apresentação oral, entre outros. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre as diferentes formas 

encontradas por múltiplos povos, civilizações, 

grupos étnicos sociais para a medição do 

tempo, em como os instrumentos utilizados. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, o papel da agricultura na fixação dos 

povos.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 

pequenos textos informativos a respeito do 

papel da agricultura e da tecnologia no 

decorrer da história das civilizações.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem o 

impacto da ação humana na natureza e a 

produção da tecnologia e do trabalho ao longo 

dos anos.  

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos que retratem curiosidades a 

respeito da intervenção humana na natureza 

ao longo dos anos e seus impactos.  
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natureza em diferentes 

momentos, avaliando os 

resultados dessas 

intervenções. 

 

Relações humanas e territórios 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

6. Reconhecer a história como 

resultado da ação do ser 

humano no tempo e no espaço, 

com base na identificação de 

mudanças e permanências ao 

longo do tempo. 

Habilidade BNCC – EF04HI01 

 

7. Compreender o papel do 

comércio no desenvolvimento 

das relações entre as 

comunidades humanas e o 

surgimento da moeda nas 

relações econômicas e seu 

impacto no comércio. 

 

8. Relacionar o papel do 

comércio de produtos com a 

busca por rotas comerciais e a 

ocupação de novos espaços, e 

seu impacto nas relações / 

interações de povos e culturas 

diferentes. 

Habilidade BNCC – EF04HI07 

 

9. Reconhecer o 

desenvolvimento tecnológico 

gerado pela disputa por novas 

Comércio  

 

Relações 

comerciais e 

sociais  

 

Rotas comerciais  

 

Grandes 

navegações  

 

Desenvolvimento 

tecnológico 

 

Deslocamento de 

pessoas e de 

mercadorias 

 

  

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem o surgimento do comércio e seu 

impacto na relação social e cultural. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes assuntos 

relacionados ao surgimento do comércio. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o papel desempenhado pelas 

grandes navegações e rotas comerciais na vida 

das pessoas e o início da globalização mundial. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, as características da estrutura social, 

econômica e política de algumas civilizações 

antigas relacionando com as da nossa 

atualidade, com a observação das mudanças e 

das permanências ocorridas.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 

pequenos textos informativos a respeito das 

grandes navegações, suas rotas e os impactos 

na vida das pessoas.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem a 

história do comércio, as formas utilizadas para 

comercializar o excedente da produção, bem 

como as transformações ocorridas ao longo 

dos tempos.  
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rotas comerciais e seu impacto 

na vida das pessoas.  

 

10. Identificar as 

transformações ocorridas nos 

processos de deslocamento 

das pessoas e mercadorias, 

analisando as formas de 

adaptação ou de 

marginalização. 

Habilidade BNCC – EF04HI06 

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos, jornais falados, representações 

teatrais que retratem as relações comerciais 

ao longo dos tempos.  

 

 

 

 

A formação da população brasileira e os fluxos migratórios 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

11. Compreender os impactos 

da exploração e da imposição 

do modo de vida dos europeus 

sobre as populações indígenas 

e negras no Brasil. 

 

12. Reconhecer as relações 

sociais existentes entre os 

negros africanos escravizados 

com os europeus no período 

colonial brasileiro. 

 

13. Compreender o processo 

migratório e seu contexto 

diaspórico, pelo qual foram 

submetidos os negros africanos 

escravizados no Brasil. 

 

14. Identificar as diferentes 

correntes migratórias 

(nacionais e internacionais) 

que ajudaram a formar a 

Vida na colônia  

 

Diáspora africana 

 

Negro africano 

escravizado 

 

Matrizes étnicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem a relação existente entre os povos 

negros africanos, indígenas e europeus que 

compunham a população colonial.  

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar, em diferentes fontes, assuntos 

relacionados às relações de poder e de 

dominação, bem como as tensões que 

existiam entre os diferentes grupos étnicos 

que habitavam a colônia. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o processo migratório-diaspórico 

pelo qual os africanos escravizados no Brasil 

eram submetidos. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, as características da estrutura social, 

econômica e política do Brasil no período 

colonial.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 
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sociedade no estado de São 

Paulo e no Brasil. 

 

15. Identificar as matrizes 

étnico-culturais da formação 

do Brasil e as relações 

existentes entre elas.  

pequenos textos informativos que abordem o 

processo de escravização dos negros africanos 

no Brasil. 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem a vida 

do africano escravizado, a diáspora africana. 

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos, jornais falados, representações 

teatrais que retratem as relações comerciais 

ao longo dos tempos. 

 

Produção humana, transformações, migrações 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

16. Identificar as diferenças 

entre os modos de trabalho: 

escravo e assalariado livre, no 

contexto brasileiro, refletindo 

sobre as condições de trabalho 

impostas às pessoas. 

Habilidade BNCC – EF04HI09 

 

17. Comparar os modos de vida 

de diferentes comunidades do 

estado de São Paulo e do Brasil, 

tanto rurais quanto urbanas 

(tais como os povos 

ribeirinhos, litorâneos, 

indígenas, quilombolas e 

migrantes), analisando as 

particularidades e semelhanças 

de cada comunidade. 

 

18. Identificar alguns 

movimentos de migração 

interna no Brasil, 

reconhecendo seus motivos e 

Produção  

 

Processos de 

produção  

 

Transformação da 

matéria prima 

 

Processos 

migratórios  

 

Meios de 

comunicação  

 

 

 

 

 

  

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem o trabalho escravizado do negro 

africano e o assalariado livre. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes assuntos 

relacionados a vida do negro africano 

escravizado no Brasil, bem como seus 

repertórios culturais, suas crenças, suas 

produções artístico-literárias, etc. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o papel desempenhado pela 

cultura afrodescendente e africana na 

formação cultural e social brasileira até os dias 

atuais. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, as características referentes aos 

diferentes modos de viver nas comunidades 

do estado de São Paulo e do Brasil em 

diferentes épocas: quilombolas, ribeirinhas, 

litorâneas, grupos migrantes etc.  
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seus contextos e suas 

contribuições para a formação 

da sociedade brasileira. 

 

19. Reconhecer o papel dos 

meios de comunicação na 

difusão cultural brasileira, 

especialmente do rádio e da 

televisão durante o século XX. 

 

 

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 

pequenos textos informativos a respeito dos 

diferentes modos de vida de algumas 

comunidades / grupos étnico-sociais, 

apontando semelhanças e diferenças entre 

elas.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem os 

principais fluxos migratórios no Brasil, em 

diferentes épocas, discutindo suas 

particularidades, motivações, modos de vida e 

interação entre os diferentes grupos étnicos. 

● Produção coletiva em duplas de textos 

informativos, jornais falados, representações 

teatrais que retratem o papel dos meios de 

comunicação na difusão cultural brasileira ao 

longo dos anos, bem como dos principais 

fluxos migratórios brasileiros.   
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Sociedade e Natureza: 
História 5º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Nomadismo, fixação de comunidades, grupos sociais 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar os processos de 

formação das culturas e dos 

povos, relacionando-os com o 

espaço geográfico ocupado. 

Habilidade BNCC – EF05HI01 

 

2. Identificar as relações entre 

os indivíduos e a natureza, por 

meio da compreensão do 

nomadismo e da fixação das 

primeiras comunidades 

humanas. 

 

3. Reconhecer o papel 

desempenhado por algumas 

civilizações antigas, 

identificando características 

que se mantém até os dias 

atuais (planejamento urbano, o 

início do comércio e o papel 

desempenhado pela religião). 

 

4. Compreender o processo de 

formação das culturas dos 

povos associando-o à produção 

humana e suas produções 

culturais materiais e imateriais. 

Habilidade BNCC – EF05HI10 

 

5. Reconhecer as relações 

entre cultura material e 

imaterial, memória, identidade 

e história de um povo ao 

analisar diferentes grupos 

sociais e culturais. 

 

Marcos históricos  

 

Nomadismo  

 

Agricultura  

 

Fixação dos povos  

 

Industrialização 

 

Pastoreio  

 

Vida no campo   

 

  

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem os marcos da história ocidental, o 

nomadismo da população, a fixação de grupos 

sociais, o papel da agricultura, do pastoreio, da 

produção manufaturada e industrializada. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes assuntos 

relacionados aos marcos da história ocidental, 

como: o nomadismo da população, a fixação 

de grupos sociais, o papel da agricultura, do 

pastoreio, o comércio, da produção 

manufaturada e industrializada. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o processo de industrialização 

dos grandes centros urbanos, ao longo da 

história brasileira, e seus impactos na vida das 

pessoas, nas relações sociais, de trabalho, de 

moradia, de fluxos migratórios. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, as características da estrutura social, 

econômica e política de algumas civilizações 

antigas relacionando com as da nossa 

atualidade, com a observação das mudanças e 

das permanências ocorridas.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 

pequenos textos informativos a respeito do 

legado advindo das grandes civilizações 

existentes no passado.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem a vida 

cotidiana dos povos que compunham antigas 

civilizações.  
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6. Identificar os mecanismos de 

organização do poder político 

com vistas à compreensão da 

ideia de Estado e/ou de outras 

formas de ordenação social. 

Habilidade BNCC – EF05HI02 

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos que retratem curiosidades a 

respeito de produtos culturais materiais e 

imateriais.  

 

 

Territórios e as relações naturais e culturais existentes 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

7. Reconhecer o processo de 

formação de uma estrutura 

estatal a partir do crescimento 

populacional, a expansão das 

cidades e as demandas 

organizativas e militares. 

 

8. Analisar o papel das culturas 

e das religiões na composição 

identitária dos povos antigos. 

Habilidade BNCC – EF05HI03 

 

9. Reconhecer alguns dos 

povos que formaram a 

Mesopotâmia e reconhecer 

suas principais características e 

seus legados culturais.  

 

10. Associar a noção de 

cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos 

humanos, considerando o 

processo histórico ocorrido ao 

longo dos tempos.  

Habilidade BNCC – (EF05HI04)  

 

Civilizações   

 

Estrutura estatal  

 

Ação humana  

 

Religião  

 

Grupos étnicos / 

povos  

 

Cidadania  

 

 

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem a formação da estrutura estatal, o 

crescimento populacional em diferentes 

momentos, expansão das cidades e grandes 

centros urbanos e as demandas organizativas. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes assuntos 

relacionados ao papel das diferentes culturas 

e o da religião na composição da identidade de 

diferentes povos. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre os povos que formaram a 

Mesopotâmia e os legados sociais e culturais 

presentes nas culturas modernas. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, as características da estrutura social, 

econômica e política de algumas civilizações 

antigas relacionando com as da nossa 

atualidade, com a observação das mudanças e 

das permanências ocorridas.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 

pequenos textos informativos a respeito do 

legado advindo das grandes civilizações 

existentes no passado.  
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11. Associar o conceito de 

cidadania à conquista de 

direitos dos povos e das 

sociedades, compreendendo-o 

como conquista histórica. 

Habilidade BNCC – EF05HI05 

 

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem a vida 

cotidiana dos povos que compunham antigas 

civilizações.  

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos, jornais falados, representações 

teatrais que retratem curiosidades a respeito 

da cidadania, pluralidade, respeito à 

diversidade e direitos humanos.  

 

 

Grupos sociais e culturais, desenvolvimento e legados 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

12. Reconhecer o fenômeno 

religioso entre as civilizações 

antigas e sua relação com os 

contextos social e político. 

 

13. Compreender o processo 

social e histórico envolvido à 

origem das religiões 

monoteístas, identificando 

suas semelhanças e diferenças. 

 

14. Identificar patrimônios 

materiais e imateriais, 

reconhecendo a sua 

importância e a necessidade de 

preservação.   

 

15. Identificar aspectos do 

cotidiano dos povos antigos, 

com destaque para a 

organização urbana e as 

atividades cotidianas, para 

observar as semelhanças e as 

Religião  

 

Monoteísmo  

 

Sociedades  

 

Grupos étnicos  

 

Patrimônios 

culturais materiais 

e imateriais  

 

Organização social  

 

Mudanças e 

permanências 

sociais e culturais  

 

 

 

 

 

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem a formação das religiões em relação 

às civilizações antigas e suas relações com os 

contextos políticos e sociais da época. 

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes assuntos 

relacionados ao papel das diferentes culturas 

e o da religião na composição da identidade de 

diferentes povos. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre patrimônios culturais materiais e 

imateriais que os alunos conhecem, discutindo 

a sua importância na história e seu legado nos 

dias atuais. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes impressas ou 

digitais, os patrimônios históricos materiais e 

imateriais presentes em diferentes culturas / 

povos.   

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 

pequenos textos informativos a respeito do 
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diferenças com as sociedades 

atuais.  

 

16. Compreender o 

desenvolvimento científico e 

de tecnologias entre alguns 

povos da antiguidade, 

identificando alguns legados 

observados nas sociedades da 

atualidade.  

desenvolvimento científico e tecnológico 

presente nas civilizações do passado.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem a vida 

cotidiana dos povos que compunham antigas 

civilizações e a produção científica e 

tecnológica promovida por determinados 

povos.  

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos, jornais falados, representações 

teatrais que retratem curiosidades a respeito 

dos povos da antiguidade.  

 

Problemas socioambientais e a qualidade ambiental 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

17. Identificar formas de 

marcação da passagem do 

tempo em distintas 

sociedades, incluindo os povos 

indígenas originários e os 

povos africanos. 

Habilidade BNCC – EF05HI08 

 

18. Reconhecer a passagem do 

tempo, sua percepção e 

marcação considerando a 

possibilidade de diferentes 

durações. 

 

19. Identificar múltiplas fontes 

históricas e a aplicação de 

métodos e técnicas de 

interpretação por historiadores 

e arqueólogos para a produção 

de narrativas históricas e a 

reconstrução dos fatos.  

Memória  

 

Narrativa histórica  

 

Fatos históricos  

 

Fontes históricas 

 

Tempo cronológico 

e social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● Análise coletiva de imagens, ilustrações, obras 

de arte, textos informativos, mapas que 

retratem as diferentes formas encontradas 

por diferentes povos para marcarem a 

passagem do tempo.  

● Momentos em que os alunos possam 

pesquisar em diferentes fontes as diferentes 

formas encontradas por diferentes povos para 

a marcação do tempo, bem como os 

instrumentos utilizados. 

● Rodas de conversa, em que os alunos possam 

refletir sobre o papel desempenhado pelos 

historiadores para a pesquisa, organização dos 

materiais e dados e a produção acadêmica de 

textos relativos ao resultado de pesquisas e a 

reconstrução de fatos históricos. 

● Produção coletiva ou em duplas de relógio de 

sol, para que sejam exploradas as diferentes 

formas de marcação do tempo utilizadas.  

● Produção coletiva / duplas de cartazes 

informativos sobre curiosidades, ilustrações, 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 534 

 

 

20. Identificar o ofício de 

diferentes profissionais no 

processo de pesquisa e escrita 

de estudos históricos, 

demonstrando respeito e 

valorização pelo trabalho 

desses profissionais.  

21. Reconhecer a memória 

individual, de pequenos grupos 

sociais e coletivos, como um 

dos fatores necessários para a 

reconstrução de fatos 

históricos e a produção de 

narrativas históricas. 

 

22. Identificar os processos de 

produção, hierarquização e 

difusão dos marcos de 

memória e discutir a presença 

e/ou a ausência de diferentes 

grupos que compõem a 

sociedade na nomeação desses 

marcos de memória. 

Habilidade BNCC – EF05HI07 

 

 

pequenos textos informativos a respeito do 

trabalho desenvolvido pelos historiadores e 

arqueólogos.  

● Leitura colaborativa / compartilhada de textos 

literários e não-literários que retratem 

memórias de diferentes pessoas ou grupo de 

pessoas.  

● Produção coletiva / em duplas de textos 

informativos, jornais falados, representações 

teatrais que retratem curiosidades a respeito 

de fatos históricos, a partir de análise de 

fontes históricas.  
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O Currículo do Município para o componente curricular de Filosofia: 

especificidades e processos de ensino e de aprendizagem 

 

1. Relação com o questionar: uma caracterização do Componente Filosofia no 

Ensino Fundamental I 

Todo currículo representa um recorte pelo qual se seleciona aspectos da produção 

cultural referente à área de conhecimento a ser escolarizada e, neste sentido, configura-se 

como política educacional e reflete anseios em relação à formação desejada. Não obstante o 

caráter arbitrário, isto não nega a importância deste documento, a qual se constitui de um 

duplo aspecto, no caso da Filosofia: por um lado demarca a importância da institucionalização 

dessa área do conhecimento na proposta pedagógica do Currículo Municipal e, por outro, 

baliza o trabalho docente. 

Nesta demarcação, partimos de uma apresentação da área, a qual, ressaltamos, exige 

menos uma definição pretensamente irrefutável do que seja a Filosofia, do que perseguir o 

levantamento daqueles seus traços que, apesar de poderem ser compartilhados com outras 

áreas do conhecimento, podem ajudar a compor sua caracterização (MURCHO, 2002, p. 50). 

Isto nos permitirá delinear suas contribuições como Componente Curricular no contexto da 

Rede Municipal de Ensino. 

Inicialmente, apontamos que a Filosofia tem a especificidade de permanentemente 

se colocar em questão, bem como questionar diferentes temáticas, as quais podem ser 

mediadas a partir de assuntos do cotidiano. De fato, a natureza daquilo que se convencionou 

chamar Filosofia, quase sempre, é a primeira questão a ser equacionada filosoficamente. 

Esta inquirição ocasionou, ao longo do tempo, a constituição de uma multiplicidade 

de abordagens e concepções de Filosofia. Apesar disso, é possível identificar um fator comum 

às várias filosofias: nos referimos aqui aos questionamentos que os próprios filósofos se 

fizeram e fazem a respeito daquilo a que se dedicam. Estes questionamentos versam sobre a 

definição de Filosofia, sobre as condições de legitimidade dos conhecimentos filosóficos e 

sobre seu sentido para a vida humana. Tradicionalmente, estes questionamentos 

transparecem na pergunta “o que é a Filosofia?”, a qual invariavelmente se coloca, se não 
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como primeira, certamente como pano de fundo — e, talvez, como o principal — dos 

problemas próprios do campo filosófico (MORA, 1965, p. 662; DELEUZE & GUATTARI, 2010, p. 

09-10). 

Consideremos também que o questionamento da legitimidade do saber filosófico 

pode conduzir àquele referente a sua utilidade. Afinal, para que ter acesso a conhecimentos 

tão permeáveis a questionamentos sobre sua validade? De forma mais direta: qual a utilidade 

dos conhecimentos filosóficos? Curiosamente, questionamentos deste tipo nos permitem 

notar uma espécie de inevitabilidade da Filosofia, pois que se alimentam de pressupostos e 

argumentos filosóficos, isto é, problematizam um aspecto da realidade através de uma 

construção marcadamente conceitual (MURCHO, 2002, p. 51-66; 2008, p. 85-88). Assim, 

questionar a legitimidade ou mesmo a utilidade da filosofia, ancorando-se, por exemplo, em 

um ponto de vista científico, de alguma maneira se configura em já fazer Filosofia, pois 

“qualquer argumento que vise refutar a filosofia é auto-refutante porque nunca será um argumento 

científico, mas sim filosófico” (MURCHO, 2008, p. 85). 

Seguindo nossa caracterização, observamos com Arruda (2011) a apresentação de 

outros elementos constituintes do ato filosófico, além do questionar: 

 

 

a Filosofia se apresenta como levantadora de questões, como clarificadora 
de questões, como modificadora de questões, como crítica de questões, e 
como investigadora do relacionamento dessas questões umas com as 
outras e com o momento sociocultural em que elas se formulam. (p.38, grifo 
nosso) 

 

 

Ou seja, a Filosofia pode ser concebida como uma prática mediante a qual se 

orquestra diferentes atividades. Inicialmente, o próprio ato de questionar, mas também 

clarificar (o que remete aos procedimentos de análise), modificar (o que contempla processos 

de significação e ressignificação), criticar e investigar questões, suas temáticas de fundo e os 

equacionamentos conceituais já construídos ao longo da história, bem como, tal como 

pontuam DELUZE & GUATTARI  (2010, p. 13-17), fazer surgir, criar, novos equacionamentos 

conceituais. 
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Mas, infere-se, tudo isso pressupõe o uso da linguagem; com efeito, a Filosofia se faz 

no universo da linguagem, e este é outro caractere a ser considerado. 

Nossa caracterização da área pode ainda ser enriquecida por elementos constatados 

a partir de uma análise etimológica da palavra filosofia. Como se sabe, o termo significa ‘amor 

/ amizade à sabedoria’45.  

Este sentido estabelece que a Filosofia se faz em um horizonte relacional: filosofar 

implica, pois, em se colocar em um determinado tipo de relação com o saber e o conhecimento, 

bem como com os demais, almejando à sabedoria. DELEUZE & GUATTARI (2010, p. 09-10, grifo 

nosso) também usam o significado etimológico de filosofia como ‘amor à sabedoria’: “se o 

filósofo é o amigo ou o amante da sabedoria, não é porque ele aspira a ela, nela se 

empenhando em potência, mais do que a possuindo em ato?” 

Assim, podemos considerar que o tipo de relação colocado pelo termo ‘amor’ se 

configura como uma abertura à busca do objeto de desejo. Busca que se apresenta como 

processo aberto, que nunca chega a um termo, um ponto ou uma verdade final. Mas, como o 

filosofar não procede à maneira de uma busca místico-religiosa46, segue-se que o horizonte 

de relação em que ele se produz vai além da relação com as próprias ideações. De fato, 

pretende instituir-se como saber; não há como negar o comprometimento da filosofia com o 

conhecimento; ela relaciona-se com ele. (KOHAN, 2000, p. 28; BRENIFFIER, 2017, p. 10 ) 

Em acréscimo, precisamos considerar que esta relação com o conhecimento se 

expande também aos demais, àqueles outros que compartilham o interesse pelas questões, 

os assuntos de que tratam e os procedimentos que orientam o trabalho filosófico; há, pois, 

                                                      
45 Segundo CHAUI (2011, p.28), atribui-se a Pitágoras de Samos a invenção do termo filosofia; sobre a etimologia 

do termo, assim se manifesta a autora: “Palavra grega composta de philo e sophía. Philo quer dizer “aquele ou 
aquela que tem um sentimento amigável”, pois deriva de philía, que significa “amizade e amor fraterno”. 
Sophía quer dizer “sabedoria” e ela vem a palavra sophós, “sábio”. Filosofia significa, portanto, “amizade pela 
sabedoria”, “amor e respeito pelo saber”, e filósofo, o que tem amizade pelo saber”. DELEUZE e GUATTARI 
(2010) usam o significado etimológico de filosofia como ‘amor à sabedoria’: “Seriam os gregos que teriam 
sancionado a morte do Sábio, e o teriam substituído pelos filósofos, os amigos da sabedoria, aqueles que 
procuram a sabedoria, mas não a possuem formalmente” (p.09). Noutra passagem, como o que se tem 
procurado expor aqui, afirmam, ainda que na forma de um falso questionamento: “se o filósofo é o amigo ou 
o amante da sabedoria, não é porque ele aspira a ela, nela se empenhando em potência, mais do que a 
possuindo em ato?” (p. 10, grifo nosso). 

46 Isto é, tão somente por intermédio de percepções, sentimentos e intuições cujas vivências bastam em si 

mesmas e sobre as quais não há que se questionar ou sobre o que até se pode falar, mas sem a necessidade 
de provar ou argumentar racionalmente. 
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uma coletividade de pessoas que se interessam pela Filosofia; e quando alguém se propõe a 

filosofar, o faz perante esta comunidade (LIPMAN, 1995), o que, destacamos mais uma vez, 

ressalta tanto o caráter discursivo da filosofia (instanciado pela linguagem, seja ela oral ou 

escrita), como também o caráter dialógico – relacional, portanto – em que ela se faz. 

Observamos, porém, que o caráter dialógico inerente à Filosofia não concerne tão-

somente às trocas entre os pares, o que se constata através da história da filosofia; o diálogo 

que se estabelece também diz respeito àquilo que Arruda (2011)47 refere como ‘momento 

sociocultural’ em que as questões filosóficas se colocam; ou seja, a Filosofia está no tempo: é 

reflexo do tempo em que é produzida e, questionando, tal como temos enfatizado em nossa 

apresentação, também reflete sobre o tempo em que é produzida.      

Os elementos esboçados anteriormente indicam a concepção de Filosofia enquanto 

atividade48 de se defrontar discursiva, racional e criticamente com os problemas conceituais 

da experiência humana de ser. Há que se ressaltar, o filosofar enquanto atividade não se 

define por uma característica; posto que é complexo, surge da intersecção das ações 

elencadas anteriormente. 

De modo a sintetizar nossa caracterização, podemos delinear a Filosofia como a 

atividade que principia pelo questionar, o qual ocasiona procedimentos de investigação 

racional; esta objetiva a construção de respostas para os problemas construídos no tempo 

histórico, o que não se faz sem mobilizar e compartilhar conhecimentos; este processo dá 

vez à articulação e criação de conceitos que objetivam equacionar o objeto questionado. O 

diálogo transparece na apresentação pública dos conceitos propostos como 

equacionamento, bem como na discussão sobre sua validade. 

                                                      
47 Cf. citação acima. 
48 É o mesmo caráter, o de atividade, que se reflete também nas concepções de Filosofia coletadas (em reunião 

de HAP coletiva no dia __ de Agosto de 2016) entre os docentes da Rede Municipal. Para eles, a filosofia é o 
filosofar, o qual é apresentado em uma pluralidade de concepções: elevação da capacidade de reflexão; sair 
de si e voltar a si a partir da reflexão, perpassando pela dimensão do agir no mundo; exercício da crítica; pensar 
e buscar soluções para os problemas humanos; questionar, pensar e buscar o conhecimento; exercício da razão 
em várias circunstâncias (pensar, refletir, raciocinar); pensar o ser humano em sua integralidade, buscando a 
experiência do conhecimento de si mesmo; a eterna busca de conhecimento; busca da realidade das coisas em 
sua essência tendo como base as inquietações existenciais do ser humano, colocando a verdade como valor 
absoluto; questionar, analisar, interpretar e criar conjuntos de ideações solidárias entre si que objetivem 
equacionar os problemas tematizados. 
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Ocorre que os pensamentos, questionamentos, ideias e conceitos evocados são 

complexos, compostos por vários meandros, e frequentemente se põem em conexão a outras 

questões e problemas, evocam outros pensamentos, outras ideias, mobilizam mais 

conhecimentos, ao que se expande mais e mais o horizonte de movimento possível para o 

pensar, do que se constata que a Filosofia assume um contorno próprio dos espirais. O 

movimento próprio àquele que se faz em espiral talvez seja uma das melhores imagens para 

caracterizar como a Filosofia acontece em seu processo de equacionamento e discussão 

conceitual, e isto, ressaltamos mais uma vez, não se faz à margem da linguagem e da 

racionalidade (isto é, da lógica e da argumentação), bem como do contexto sociocultural. 

 

2. O Componente Filosofia em seu encontro com Crianças 

Como afirmou Aristóteles (2002), todos os homens tendem ao saber. Esse desejo se 

manifesta em nós como uma inquietação acerca da realidade, que clama pela sua 

compreensão. Desejo que sendo essencial no ser humano, assim também nas crianças, nas 

quais se mostra como curiosidade diante do mundo e as coisas que nele há, gerando  a 

necessidade de descobrir e desvendar os mistérios que envolvem a vida. 

Evidente, com as crianças a necessidade de saber, de conhecer, pode surgir como 

uma ação espontânea, assistemática, mas de qualquer forma sempre matizada por afetos e 

em conformidade com as ferramentas de pensamento próprias à etapa de desenvolvimento 

que lhe seja própria. Inclusive, há quem especule que as crianças encaminham sua curiosidade 

à maneira como procederam os primeiros humanos em busca de conhecimento49, incorrendo 

em uma generalização prematura, sem muita ordem ou método, muitas vezes resvalando 

para o pensamento mágico (CUNHA, 2008, p. 11). 

De fato, é sabida a tradicional desqualificação da infância por filósofos já desde a 

antiguidade grega (VICENZI, 2017, p. 29-43). O desdobramento disso pode ser identificado na 

repetição de padrões de pensamento que hoje podem ser tidos como superados50, tal como 

reservar à infância e criança a condição de não-lugar. Assim, historicamente, a não-fala das 

                                                      
49 Cf. apontamentos de MATTHEWS, 2000, p. 45-64. 
50 Cf. os estudos de ARIÈS (1986) sobre a constituição social do sentimento da infância. 
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crianças se fez presente desde os subterrâneos da filosofia, e ensejou imagens, alegorias e 

metáforas que, já desde a antiguidade foi compartilhada por tradições de pensamento tão 

antagônicas quanto a sofística e o platonismo (VICENZI, idem, idem). 

Isto coloca a necessidade de estarmos atentos às representações de infância e 

criança que carregamos, as quais influem sobre representações e atitudes docentes para com 

o ser aluno (CHOMBART DE LAUWE, 1991). Assim, enquanto Professores, cabe nos 

questionarmos: “O que é ser criança? Como é que o pensamento das crianças difere do 

“nosso”?” (MATTHEWS, 1994, p. 20). 

Atentos a estes pontos, observamos com MATTHEWS (1994, p. 16) “que algumas 

crianças colocam questões naturalmente, fazem comentários e até raciocinam de uma 

maneira que os filósofos profissionais reconhecem como sendo filosófica”. Quando não o 

expressam de modo espontâneo, suas preocupações e manifestações filosóficas ficam 

latentes, emergindo quando são “provocadas intencionalmente” (Cf. MATTHEWS, 1994, p. 16-

18). 

Evidentemente, precisamos ter bem definido que afirmar a naturalidade da atividade 

filosófica entre crianças não equivale a supor que esta constitua “uma das características mais 

óbvias da infância” (MATTHEWS, 1994, p. 29). Consideramos, então, a possibilidade de 

formular contextos escolares mediante os quais a intencionalidade pedagógica da mediação 

docente provoquem a atividade das crianças com a exploração e elaboração de suas 

experiências com o pensar. 

Assim, a partir da consideração dos pontos de atenção destacados anteriormente e 

também do entendimento de que os seres da infância, as crianças, têm demandas e 

características específicas, o Componente Filosofia se insere no Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Indaiatuba com o objetivo de oportunizar às alunas e alunos 

experiências escolares em que o contato com as temáticas abordadas a partir dos Objetos de 

Conhecimento sirvam ao desenvolvimento dos processos de pensamento sistematizados no 

quadro de Habilidades. 

Com essa abordagem, preconizamos o que estipula a LDB (BRASIL, 1996) no referente 

ao desenvolvimento do educando visando a formação para o exercício da cidadania. Esta, 

enfatizamos, objetiva a constituição de pessoas responsáveis, autônomas, solidárias, éticas; 
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pessoas que conheçam e exerçam os seus direitos e deveres de forma dialógica, respeitando 

a diversidade de opiniões, credos e opções políticas com espírito democrático, tendo como 

referência os direitos humanos.  

Com isso, entendemos que as experiências vivenciadas na aula do Componente 

Filosofia colaboram para o processo de humanização dos alunos ao requerer o 

desenvolvimento e a mobilização de Habilidades necessárias para a construção e o convívio 

em uma sociedade que se pretende democrática.  

Proporcionando a experiência de abertura ao questionamento e ao diálogo 

permanentes, e, por consequência, ao reconhecimento e à relação com a pluralidade, nas 

aulas do Componente, a criança pode ter a oportunidade de, mais que reconhecer diferentes 

opiniões, compreender que o contato com o outro e sua perspectiva pode ajudar a definir sua 

própria forma de pensar. Trata-se, pois, de entender que ao se debater dois ou mais pontos 

de vista em sala de aula, há a valorização do processo da troca de ideias, o qual conduz 

necessariamente a um exercício cíclico de raciocínio, teste de hipóteses, observação de 

contradições, reformulação de ideias e a emergência de novas formas de pensar e de abordar 

o objeto em questão.  

Consideramos, então, que no contexto das aulas do Componente Filosofia, as alunas 

e alunos podem se ver estimulados a desenvolverem suas próprias formulações, o que 

colabora para a formação de sua capacidade de pensar criticamente, ou seja, questionar e 

refletir, argumentar e dialogar. E assim fazendo, o Componente traz aportes importantes para 

a aprendizagem escolar, bem como à formação cidadã e humana da criança, levando-a a sair 

da solidão de suas indagações e reflexões (muitas vezes relegadas ao silêncio pelos adultos), 

já que pode vir a tomar consciência de que suas perguntas e ideias, afetos e sensações, em 

suma, que seus pensamentos são comuns, afinal, mesmo que de forma plural, são 

encontrados entre seus pares51, o que colabora para a identificação com o que há de humano 

em si mesmas e nos outros. 

Assim, cumpre ao Componente proporcionar às crianças o contato com alguns dos 

problemas humanos que se colocam na atualidade, os quais serão construídos através da 

                                                      
51 E, mesmo, entre não pares, como o próprio Professor. 
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mediação docente. Para tanto, destaca-se a relação do docente com os conhecimentos 

filosóficos: em sua mediação, caberá ao docente tanto abordar os Objetos de Conhecimento 

definidos nesta proposta curricular através da abertura de recortes temáticos significativos 

para as turmas, quanto também apresentar as ferramentas conceituais filosóficas com as 

adequações didáticas pertinentes ao nível de ensino próprio do Fundamental I. 

 

3. Considerações sobre Metodologia e Avaliação 

Pensar sobre metodologia implica em apontar as condições didáticas que propiciem 

aprendizagens, e esta, no contexto do Componente Filosofia, refere-se à apropriação das 

temáticas e o desenvolvimento de um filosofar próprio às crianças, processo que remete à 

avaliação. 

 

a) Diretrizes metodológicas 

Destacamos a importância da leitura que o/a docente precisa fazer para criar 

situações que favoreçam à criança correlacionar as temáticas trabalhadas, as vivências 

comuns à infância e os processos de pensamento vinculados à atividade filosófica. 

No geral devem ser incentivadas todas as práticas que possam ajudar a desenvolver 

o "pensar por si mesmo", ou seja, a busca pela autonomia de julgamento, o livre exame de 

ideias desde uma perspectiva dialógica, prezando por propostas e iniciativas didáticas que 

requeiram a atividade dos alunos e alunas. 

Com efeito, se filosofia é uma atividade que envolve se defrontar discursiva, racional 

e criticamente com os problemas conceituais da experiência humana de ser, concepção que 

transparece nos quadros de Habilidades e Objetos de Conhecimento a serem desenvolvidos 

pelos alunos no percurso formativo apresentado pelo docente, então as ações deste precisam 

se guiar por intencionalidades pedagógicas coerentes com a abordagem do Componente 

Filosofia enquanto atividade. 

Em suma, o modo como se conduzirá a aula (os recursos, estratégias didáticas e as 

intervenções) precisa se enraizar na perspectiva de metodologias ativas de ensino e 
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aprendizagem, fugindo ao paradigma da transmissão unilateral de representações 

supostamente corretas e verdadeiras. Com efeito, a análise da história da filosofia aponta 

muito mais a um processo contínuo de significação e ressignificação de perspectivas do que à 

assunção acrítica de tradições e formas de pensar. 

Em termos mais pedagógicos: é importante estabelecer alinhamentos entre as 

Habilidades e a forma de propor os Objetos de Conhecimento em sala de aula, o que chama 

à atenção o processo de preparação e planejamento das aulas, cujo ponto fulcral seja talvez 

a mediação estabelecida entre o estipulado como conteúdos curricular no ato de selecionar 

os tipos de recursos didáticos, planejar as intervenções que serão realizadas pelo docente e 

as atividades que serão solicitadas aos alunos e alunas.  

Por exemplo: se se pretende que o aluno saiba ‘identificar e elaborar questões’ (HF1) 

a respeito das categorias ‘Direitos e Deveres’ (PO4.1), então é preciso que o recurso didático 

utilizado em aula seja tratado pelas intervenções do professor de modo a que os alunos 

realizem os processos de pensamento implicados no questionar. Isto poderia ser feito a partir 

da análise de uma obra literária; ou de um evento ocorrido na escola ou na turma; ou de um 

relato ficcional ou biográfico do professor; poderia ser utilizada uma canção; ou um vídeo 

curto; ou um longa-metragem cuja projeção seja mediada por comentários do professor e da 

turma; ou através de um jogo ou dinâmica: observe-se, contudo, que independentemente do 

recurso utilizado, há que se atentar à transposição conceitual que o objeto em questão 

permita, isto é, que as categorias “direitos e deveres” estejam implicadas no recurso 

empregado. A atividade solicitada aos alunos poderia ser uma discussão coletiva mediada pelo 

professor segundo critérios que regulem as trocas ou pela realização de um jogo/dinâmica e 

posterior reflexão; ou através da produção de uma frase afirmativa ou interrogativa sobre o 

tema abordado.        

Ressaltamos então que não existe um modelo único de ensino de filosofia em sala de 

aula. Independentemente da orientação metodológica, que não pretendemos normatizar 

com o Currículo, há que se promover uma educação que conduza para a formação do 

pensamento crítico e para o diálogo, lembrando que o que está em jogo é a formação da 

liberdade intelectual dos alunos, uma vez que ninguém pode pensar em seu lugar (KOHAN, 

2009). 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 545 

 

 

b) Diretrizes para a avaliação da aprendizagem 

Uma das muitas problemáticas que se impõe ao docente de filosofia diz respeito à 

avaliação das aprendizagens que se processam nas aulas. Afinal, como saber quando, para e 

no aluno, a vivência processada na aula de filosofia se converteu em experiência filosófica ou 

em produção infantil de filosofia? Outra modulação que a problemática da avaliação no ensino 

de filosofia é a concernente à experiência filosófica: como o professor avalia quando a 

compreensão intelectual dos temas trabalhados e a formação / exercitação das habilidades 

solicitadas pelas situações didáticas propostas se tornam, para e no aluno, experiência 

filosófica? Como avaliar a ocorrência desta passagem na criança?52 

Independentemente das respostas a tais questionamentos, quando se considera 

fatores de ordem prática53, há que se ressaltar a dificuldade que o processo avaliativo assume 

para o docente de filosofia. 

Em consideração a estas dificuldades, orientamos que o processo avaliativo precisa 

estar em harmonia com o que se preceitua neste Currículo como objetivos disciplinares. 

Então, é necessário que o docente formule critérios que orientarão o modo como conduzirá 

o processo avaliativo em suas aulas a partir da consideração dos processos de pensamentos 

vinculados às Habilidades que afirmamos.  

Assim posto, salienta-se a importância de o professor ter clareza sobre o processo 

avaliativo. 

O que avaliar? As informações transmitidas na aula? Certamente esta é uma 

possibilidade, mas não deve ser a norma a orientar a avaliação no Componente Filosofia, pois 

o processo inerente à atividade filosófica impõe a necessidade de superação do paradigma 

transmissão-assimilação de conceitos, informações e representações do professor. Avaliar, o 

desenvolvimento de habilidades que lançam mão de processos de pensamento caros à 

atividade filosófica e, possivelmente, a apropriação das temáticas abordadas em aula? 

Evidentemente, esta figura como a orientação mais pertinente, pois é basicamente este o 

                                                      
52 Colocando de outra forma, como o docente sabe que o que está avaliando é algo de relevância filosófica para 

a criança? Como saber que o aluno teve uma experiência filosófica? 
53 Quantidade de aulas, de turmas, de alunos, entre outros fatores. 
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escopo da atividade filosófica e da afirmação política de existir o Componente Filosofia na 

rede municipal de ensino de Indaiatuba. 

Como avaliar? Neste particular, é preciso, em primeiro lugar, dar-se conta da 

temporalidade no processo avaliativo: avaliar antes, ao fim ou ao longo de um período letivo? 

Ou seja, avaliar com propósitos de diagnosticar, de classificar ou de controlar o processo 

formativo? Há que se atentar a tais aspectos. Em segundo, faz-se necessário considerar a 

pluralidade de instrumentos avaliativos54 e suas possibilidades de uso. 

Contudo, e considerando os desafios cotidianos ao trabalho com o Componente no 

contexto da rede municipal de ensino, há que se chamar atenção aqui à importância da 

observação do professor. Como instrumento, a observação, se orientada por critérios 

precisos55, pode ser empregada pelo docente no processo avaliativo na aula de filosofia, tanto 

no aspecto coletivo (do desenvolvimento coletivo da turma ante às propostas 

implementadas), como também no que respeita ao desenvolvimento individual dos alunos (o 

que pode ser realizado nas intervenções junto aos alunos durante a realização de atividades 

cuja realização seja de caráter independente, por exemplo, durante a produção de um relato, 

durante uma apresentação, durante uma participação oral). 

 

4. Habilidades e Objetos de Conhecimento do Componente Filosofia 

Assumindo o papel de contribuir à definição da intencionalidade pedagógica no 

processo de planejamento de aulas (COLL & MARTÍN, 2004), nossa proposta reúne e organiza 

os elementos que caracterizam o Componente Filosofia e sua função na educação de crianças 

em conteúdos curriculares, os quais contemplam Habilidades e Objetos de Conhecimento. 

Contudo, antes de apresentarmos os quadros de Habilidades e Objetos de 

Conhecimento, ressaltamos a importância da participação docente no processo de análise, 

reflexão, debate e sistematização coletivos56 que os engendrou. 

                                                      
54Análise de produções dos alunos no caderno usado na aula, rubrica autoavaliativa, seminário, debates, 

produção de artefatos –textos, cartazes, canções, jogos, peça teatral, dobraduras–, relatos pessoais. 
55Os quais devem emanar das competências e habilidades de filosofia apresentadas acima. 
56 Este processo iniciou com a instituição, ano de 2016, de Comissões para a revisão do currículo de todos os 

Componentes da grade curricular da rede de ensino. A Comissão de Filosofia foi constituída pelos seguintes 
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Destacamos em primeiro lugar que, conforme orientações dos docentes57 que 

espelham bem o que sugerem COLL & MARTÍN (2004), faz-se necessário que a apresentação 

do conteúdos (Habilidades e Objetos de Conhecimento) que nortearão o trabalho no 

Componente preze por uma linguagem acessível, isto é, compreensível por todos os 

envolvidos no processo formativo. Logo, professores, seus pares (incluindo aqueles em função 

pedagógica de Coordenação e Gestão), alunos e todos os demais segmentos da comunidade 

interna ou externa à escola precisam efetivamente entender o que está em causa nas 

Habilidades e Objetos de Conhecimento, conteúdos do Componente Filosofia. 

Com as intensas reflexões do grupo, foram definidas diretrizes58 que apontaram para 

a centralidade da forma de apresentação dos conteúdos curriculares (Habilidades e Objetos 

de Conhecimento). 

No caso das Habilidades, nossa preocupação foi a de que os verbos que as estruturam 

reflitam processos de pensamento caros à atividade filosófica (ao filosofar e à atitude 

filosófica) e, ao mesmo tempo, que também explicitem as várias dimensões (lógica, afetiva e 

social) que compõem o pensamento. 

Com respeito aos Objetos de Conhecimento, atentamos para a abrangência 

conceitual dos termos afirmados no Currículo do Componente. Buscamos, então, garantir que 

                                                      
membros: Profª Orientadora Pedagógica Ana Maria de Azevedo Campos (atualmente aposentada); Prof. Daniel 
Moraes Carlos; Prof. Maria Lúcia Dário (atualmente aposentada), que deixou a Comissão no início do ano letivo 
de 2018 e o Prof. William Wolf E. P. Vieira. 
A Comissão teve maior atividade entre os anos letivos de 2017 e de 2018; neste período os esparsos estudos e 
discussões da Comissão foram socializados com o grupo de docentes nas HAP coletivas (o que se deu com 
maior fôlego no ano de 2017). 
No ano de 2019 a Comissão entrou em ostracismo e, no primeiro semestre letivo, as discussões em torno da 
revisão do currículo de filosofia tomaram outro formato, com a atuação das Profª Orientadoras Pedagógicas 
Ana Maria de Azevedo Campos e Kelly Anísia Nogueira de Lima; a partir do segundo semestre a revisão do 
currículo ficou a cargo do Professor William Wolf E. P. Vieira, que passou a atuar na função de Referência da 
área de Filosofia,. 

57 Em realidade, esta orientação foi explanada independentemente por cinco docentes, os quais figuram como 

alguns dos que estão há mais tempo no cargo ou com mais tempo de magistério (a saber: Prof. Edílson C. 
Amorim, Prof. Genielson A. de Araújo, Profª Jimena G. Zoppi, Profª Maria do Socorro C. Amaral e Prof. Marconi 
C. Ferreira). A sugestão foi compartilhada com o restante dos docentes, que concordaram com a preocupação 
quanto à acessibilidade referida pelos docentes, a qual revela a consideração de valores caros à democracia.   

58 Estas diretrizes foram enunciadas independentemente tanto por docentes que figuram como alguns dos que 

estão há mais tempo no cargo ou com mais tempo de magistério (a saber: Prof. Edílson C. Amorim, Prof. Glauco 
Stein e Prof. Maclan M. de Oliveira), como também por docentes que ingressaram no ano de 2019 (a saber: 
Profª Caroline B. Pinheiro, Prof. Giovani Trentin e Prof. Vítor S. Furtado — este último desligou-se da Secretaria 
Municipal de Educação no ano de 2021). A sugestão foi compartilhada com o restante dos docentes, que 
validaram as diretrizes apontadas pelos docentes arrolados. 
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os termos empregados favoreçam que o/a Docente possa estabelecer uma relação aberta 

com eles, possibilitando diferentes construções do recorte a partir do qual se possa tematizá-

los com as turmas. Para a seleção empregamos três critérios: a) que os termos estabeleçam 

um ponto de contato com as áreas disciplinares tradicionais (Eixos Curriculares) da Filosofia; 

b) que eles reflitam problemáticas caras à tradição filosófica e às crianças, sem contudo 

‘fechar’ as múltiplas formas possíveis de abordar o mesmo, pretendendo a imposição de 

apenas uma forma de abordar a temática (ou seja, tratou-se de procurar apresentar os 

conteúdos de forma ‘aberta’); c) que eles possibilitem atravessar questões prementes na 

sociedade atual, as quais refletem diretrizes expressas na BNCC (notadamente aquelas 

referentes à Identidade, direcionada ao 2º ano; à Alteridade, direcionada ao 3º ano; aos 

Direitos das Crianças, direcionada ao 4º ano; e aos Direitos Humanos, direcionada ao 5º ano). 

Este nosso equacionamento determinou uma acentuada inflexão Ético-Política no quadro de 

Objetos de Conhecimento do Currículo do Componente. 

 

4.1 Quadro de Habilidades 

HABILIDADES de FILOSOFIA (HF) 

HF1 — Identificar e elaborar questionamentos pertinentes aos temas abordados.  

HF2 — Identificar e elaborar hipóteses coerentes com as questões propostas durante a 
discussão dos temas abordados.   

HF3 — Identificar e elaborar justificativas para as hipóteses propostas, verbalizando-as de 
maneira autônoma. 

HF4 — Reconhecer e respeitar outros pontos de vista, durante a análise de determinada 
situação. 

HF5 — Identificar, avaliar e elaborar argumentos, defendendo suas posições frente aos 
temas abordados.  
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HF6 — Reconhecer e considerar outros pontos de vista, bem como as posições contrárias 
às suas ideias durante a análise de determinada situação. 

HF7 — Reconhecer e considerar o processo do embate de perspectivas e elaborar 
eventuais produtos. 

CONHECENDO as HABILIDADES de FILOSOFIA (HF) 

É importante ressaltar que em todas as habilidades explanadas a seguir concorrem 

ações e procedimentos que ativam mais de um tipo de processo de pensamento, em suas 

dimensões lógica, afetiva e social. 

Os procedimentos implicados em cada uma das sete habilidades são aqui 

apresentados como “Habilidades nucleares”, muitas das quais coletadas em LIPMAN 

(1995), e que são explicitadas à guisa de informação e como possibilidade de refinamento 

analítico no trato pedagógico com as habilidades normatizadas. Ou seja, as ‘habilidades 

nucleares’ não constituem norma, pelo que não precisam ser explicitadas pelos Docentes 

no Planejamento de aulas — ainda que seja possível ao Professor lançar mão delas 

textualmente em seus Planejamentos, se assim julgar necessário. 

Ressaltamos também que relacionamos as Habilidades do Componente às 

Competências Gerais da Educação Básica da BNCC. 

HF1- Identificar e elaborar questionamentos pertinentes a temas abordados. 
 
É comum que a criança faça muitas perguntas. Assim, definimos uma habilidade que 
envolve a experiência com o pensar orientado primordialmente através de perguntas ou 
questões. Com isso, consideramos a tendência comum a um bom número de crianças de 
fazer muitas perguntas; capacidade espontânea que deve ser aproveitada e estimulada a 
partir do contato com temáticas filosóficas a serem mediadas pelo Professor com 
solicitações que visem sua amplificação através da identificação e elaboração de questões 
filosóficas. Orientamos que esta habilidade seja trabalhada do 2º ao 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF1: Organizar; Estabelecer Relações; Realizar 
Inferências; Formular Juízos Coerentes; Formular Problemas. 

Relação com as Competências Gerais da BNCC: 2 
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HF2- Identificar e elaborar hipóteses coerentes com as questões propostas durante a 
discussão de temas abordados.   
 
A filosofia não se define unicamente por suas questões, mas também pelo tipo de 
respostas que ela cunha. É importante, portanto, que a criança aprenda a identificar e a 
elaborar respostas e equacionamentos de cunho proto-filosófico (ou seja, vinculados à 
mobilização questionamentos, ideias e informações articulados entre si), e distinguindo-os 
das respostas a qual já estão sujeitas (senso comum). Orientamos que esta habilidade seja 
trabalhada do 2º ao 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF2: Organizar; Comparar; Estabelecer Relações; 
Traduzir (Exemplificar); Realizar Inferências; Antecipar Consequências; Avaliar Contextos e 
Hipóteses; Verificar Contextos e Hipóteses; Aplicar hipóteses; Enfocar Problemas por 
diferentes perspectivas; Olhar e Perceber diferentes objetos, contextos e perspectivas. 

Relação com as Competências Gerais da BNCC: 2 

HF3- Identificar e elaborar justificativas para as hipóteses propostas, verbalizando-as de 
maneira autônoma. 
 
É necessário que a criança entenda a importância de justificar tudo o que propõe, uma vez 
que esse é um dos princípios mais básicos do fazer filosófico. Também é importante que 
ela aprenda a identificar se o discurso alheio tem alguma justificativa ou se não apresenta 
fundamento algum, sendo esta uma das ferramentas para o desenvolvimento do senso 
crítico. Orientamos que esta habilidade seja trabalhada do 2º ao 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF3: Pensar através de Critérios; Organizar 
Informações; Estabelecer Relações; Traduzir (Exemplificar); Compreender Significados; 
Construir e Reconstruir Significados; Evitar Pré-conceitos; Formular Juízos Coerentes; 
Perceber e Solucionar Problemas; Estabelecer Analogias e Metáforas. 
 
Relação com as Competências Gerais da BNCC: 7, 9 

HF4- Reconhecer e respeitar outros pontos de vista, durante a análise de determinada 
situação. 
 
Esta habilidade é puramente prática, essencialmente o que se pretende é incentivar a 
criança a ouvir o ponto de vista dos outros. Para isso, é importante que ela saiba a distinção 
entre simplesmente ouvir e de realmente estar atento ao que o outro diz (escuta). 
Orientamos que esta habilidade seja trabalhada do 2º ao 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF4: Identificar temas, contextos, significados e 
sentimentos em diferentes perspectivas; Comparar perspectivas divergentes; Exercitar a 
Empatia, compreendendo diferentes perspectivas; Atentar a detalhes; Respeitar o Outro 
(suas ideias, valores, crenças e opiniões); Colaborar, isto é, participar em contextos de 
produção coletiva. 
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Relação com as Competências Gerais da BNCC: 6, 9 

HF5- Identificar, avaliar e elaborar argumentos, defendendo suas posições frente aos 
temas abordados. 
 
Esta é provavelmente a habilidade mais complexa e que envolve o maior número de 
procedimentos, mas essencialmente o que se espera é que a criança consiga perceber os 
erros do próprio discurso e do discurso alheio, ensaiando o início de uma preocupação com 
a objetividade, e utilizando-se disso para aprimorar a qualidade dos seus próprios 
argumentos. Orientamos que esta habilidade seja trabalhada no 4º e 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF5: Pensar através de Critérios; Comparar 
Perspectivas; Elaborar Esquemas (organizar, comparar e classificar informações, fatos, 
conceitos); Estabelecer Relações; Interpretar informações, fatos, conceitos; Estabelecer 
Inferências; Avaliar razões, critérios ou hipóteses; Escutar ativamente o outro; Respeitar o 
Outro (suas ideias, valores, crenças e opiniões); Evitar Pré-conceitos; Formular Juízos 
Coerentes; Formular Problemas; Aplicar e Verificar argumentos, valores ou hipóteses; 
Construir e Reconstruir Significados; Perceber e Solucionar Problemas. 
 
Relação com as Competências Gerais da BNCC: 7, 9 

HF6- Reconhecer e considerar outros pontos de vista, bem como as posições contrárias às 
suas ideias durante a análise de determinada situação. 
 
Esta habilidade constitui uma sofisticação da habilidade 4; amplifica-a, porém, pois agora 
não basta apenas escutar o ponto de vista do outro, espera-se que o criança consiga 
reconhecer os encontros e desencontros entre  o ponto de vista do outro e o seu próprio, 
levando-o em consideração na elaboração deste, seja concordando ou discordando. 
Orientamos que esta habilidade seja trabalhada no 4º e 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF6: Identificar contextos e significados em 
diferentes perspectivas; Comparar pontos de vista conflitantes; Exercitar a Empatia, 
compreendendo diferentes perspectivas; Gerir conflitos mediante Diálogo; Respeitar o 
Outro (suas ideias, valores, crenças e opiniões); Evitar Pré-conceitos; Formular Juízos 
Coerentes; Olhar e Perceber diferentes objetos, contextos e perspectivas. 

Relação com as Competências Gerais da BNCC: 6, 9 

HF7- Reconhecer e considerar diferentes aspectos ou perspectivas sobre as temáticas 
estudadas na elaboração de eventuais produtos. 
 
Nesta habilidade, o que está em causa é o emprego dos conteúdos e vivências intra ou 
extra escolar na produção de sínteses; num outro sentido, trata-se também da capacidade 
de reconhecer o processo do debate de perspectivas, e a concorrência de seus eventuais 
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produtos e aportes na construção de soluções para as problemáticas que se colocam nos 
ou a partir dos temas abordados. Objetiva-se, portanto, que, de modo basilar, a criança 
chegue ao estabelecimento de reflexões e conclusões pessoais, seja através da conciliação 
das ideias, da completa aceitação de um ponto ou outro ou mesmo mediante a constatação 
da impossibilidade de concordância. Orientamos que esta habilidade seja trabalhada do 2º 
ao 5º anos. 
 
Habilidades nucleares implicadas em HF9: Elaborar Esquemas (organizar, comparar e 
classificar informações, fatos, conceitos); Estabelecer Relações, Analogias ou Metáforas 
(entre informações, fatos, conceitos); Analisar e Sintetizar informações, fatos ou conceitos; 
Propor Interpretações para informações, fatos ou conceitos; Estabelecer Inferências; 
Avaliar informações, conceitos, critérios, contextos ou hipóteses; Gerir Conflitos mediante 
Diálogo; Formular, Aplicar e Verificar Hipóteses; Compreender e Construir Significados em 
conjunto; Formular Juízos Coerentes; Questionar informações, fatos, valores, contextos ou 
hipóteses; Evitar Pré-conceitos; Enfocar Problemas por diferentes Perspectivas; Olhar e 
Perceber diferentes objetos, contextos e Perspectivas. 
 
Relação com as Competências Gerais da BNCC: 9, 10 

 

4.2 Eixos curriculares e os Objetos de Conhecimento do Componente Filosofia 

Identidade, Alteridade e Coletividade são as temáticas que presidiram à organização 

e a seleção dos Objetos de Conhecimento dos Eixos Curriculares (que remetem às áreas 

tradicionais da Filosofia) e suas aprendizagens próprias. 

Estas temáticas, recomendadas pela BNCC, vêm ao encontro da caracterização da 

disciplina. Com efeito, o processo de questionar, investigar e debater equacionamentos 

possíveis aos problemas da experiência humana de ser perpassa e é atravessado pela 

dinâmica que estabelece entre as categorias a que remetem essas temáticas.  

O jogo entre essas categorias (eu, outro, nós) e temáticas (identidade, alteridade e 

coletividade) a um só tempo organiza e tensiona os conteúdos elencados em cada um dos 

Eixos Curriculares, os quais remetem aos campos filosóficos que apresentamos abaixo:  

● Eixo Curricular “Filosofia e Conhecimento” (sigla FC) — diz respeito à relação 

entre a atividade filosófica, o saber e o conhecimento;  

● Eixo Curricular “Ética” (sigla ET) — que concerne à consideração crítica dos 

critérios pelos quais se baliza a conduta individual e as práticas sociais; 

● Eixo Curricular “Política” (sigla PO) — não obstante a proximidade com o 

campo ético, aqui é assumida como campo independente por se entender 
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que a atividade filosófica no campo político apresenta escopo diverso, mais 

relacionado à dinâmica das relações de poder que se estabelecem no âmbito 

da organização da convivência social, remetendo a categorias como 

participação, individual, coletivo, entre outras. 

● Eixo Curricular “Estética” (sigla ES) — campo filosófico que alude à percepção 

e à sensibilidade enquanto modalidades implicadas na apreensão do se 

apresenta como real.   

 

Tal como já ressaltamos mais atrás, procuramos apresentar os Objetos de 

Conhecimento de modo a estabelecer termos que aludisse a categorias estruturais 

constituintes de cada um dos Eixos Curriculares, observando a preocupação de não se valer 

deles para impor algum tipo de representação ou discurso sobre a forma ‘correta e 

verdadeira’ de se os encarar, fechando, por consequência, possibilidade de múltiplas formas 

de abordagem. Ao mesmo tempo, abarcamos demandas sociais que se colocam atualmente, 

o que, reafirmamos, imprimiu uma inflexão Ético-Política bastante pronunciada, o que se faz 

mais presente de forma mais explícita nos quadros dos 4º e 5º anos. 
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2º ANO 

Tema estruturante: IDENTIDADE 

Habilidades Bimestre 
Objetos de 

Conhecimento 
Propostas de atividades 

HF1- Identificar e 
elaborar 

questionamentos 
pertinentes a temas 

abordados 

 

 

HF2- Identificar e 
elaborar hipóteses 
coerentes com as 

questões propostas 
durante a discussão de 

temas abordados 

 

 

HF3- Identificar e 
elaborar justificativas 

para as hipóteses 
propostas, verbalizando-
as de maneira autônoma 

 

 

HF4- Reconhecer e 
respeitar outros pontos 

de vista, durante a 
análise de determinada 

situação 
 
 

HF7- Reconhecer e 
considerar diferentes 

aspectos ou perspectivas 
sobre as temáticas 

estudadas na elaboração 
de eventuais produtos 

1º 
Bimestre 

FC2.1- O que é 
filosofia? Pensar, 

questionar, 
dialogar, 

espantar-se 
 

FC2.2- Mito e 
Filosofia: 

cosmogonias 

Link de Sequência Didática 
elaborada em 2020; propõe uma 
abordagem dos Objetos de 
Conhecimento do 1º bimestre: 
https://drive.google.com/file/d/1GPMhEIEnWdfmD

w4knPnqaAHokLtaTl9G/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022.  
 
Link de Apostila de atividades 
elaboradas no contexto de ensino 
em meio à pandemia (anos de 2020 
e 2021): 
https://drive.google.com/file/d/1xjIpN2zB6T-

h25NzvcxHzhg6irqTazgk/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com o 
tema Africanidades e Racismo (lei 
11.645/08, antiga 10.639/03): 
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-

07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com a 
temática Representações e 
Estereótipos sobre os Povos 
Indígenas (lei 11.645/08, antiga 
10.639/03):  
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t

2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing. Acesso 
em 31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com a 
temática Consciência Ambiental 
(Feira de Ciências): 
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP

_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022.  
 
Link de Apostila de Rubricas 
elaboradas no contexto de ensino 
em meio à pandemia (ano de 2020):  
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-

07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022. 

2º 
Bimestre 

ET2.1- 
Autoconheciment

o e Identidade: 
quem sou eu? Por 

que existo? 
 

ES2.1- 
Autoconheciment
o e interioridade: 

percepção, 
sensação e afeto 

3º 
Bimestre 

ET2.2- 
Intencionalidade e 
Conduta: minhas 
atitudes e ações 

 

ET2.3- Alteridade: 
eu e o outro 

4º 
Bimestre 

PO2.1- Viver 
juntos: 

Convivência-
princípios afetivos 

https://drive.google.com/file/d/1GPMhEIEnWdfmDw4knPnqaAHokLtaTl9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPMhEIEnWdfmDw4knPnqaAHokLtaTl9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjIpN2zB6T-h25NzvcxHzhg6irqTazgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjIpN2zB6T-h25NzvcxHzhg6irqTazgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
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3º ANO 

Tema estruturante: Alteridade 

Habilidades Bimestre 
Objetos de 

Conhecimento 
Propostas de atividades 

HF1- Identificar e 
elaborar 

questionamentos 
pertinentes a temas 

abordados 
 
 

HF2- Identificar e 
elaborar hipóteses 
coerentes com as 

questões propostas 
durante a discussão 
de temas abordados 

 
 

HF3- Identificar e 
elaborar justificativas 

para as hipóteses 
propostas, 

verbalizando-as de 
maneira autônoma 

 
 

HF4- Reconhecer e 
respeitar outros 
pontos de vista, 

durante a análise de 
determinada situação 

 
 

HF7- Reconhecer e 
considerar diferentes 

aspectos ou 
perspectivas sobre as 
temáticas estudadas 

na elaboração de 
eventuais produtos 

 
1º 

Bimestre 
 

FC3.1-Filosofia: 
diálogo e razão 

Link de Sequência Didática elaborada 
em 2020; propõe uma abordagem dos 
Objetos de Conhecimento do 1º 
bimestre: 
https://drive.google.com/file/d/1VL3VWqXbjfmWdX-

tZltgrmt2PEGfUrbE/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022.  
 
Link de Apostila de atividades 
elaboradas no contexto de ensino em 
meio à pandemia (anos de 2020 e 
2021): 
https://drive.google.com/file/d/17cratQGwL6GyC7_-

QOQOZR_Lnrq-s6D2/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022.  
 
Link de propostas didáticas com o tema 
Africanidades e Racismo (lei 11.645/08, 
antiga 10.639/03): 
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-

07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com a 
temática Representações e 
Estereótipos sobre os Povos Indígenas 
(lei 11.645/08, antiga 10.639/03): 
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wG

nxshSviacTNI1/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com a 
temática Consciência Ambiental (Feira 
de Ciências): 
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wa

cuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022.  
 
Link de Apostila de Rubricas elaboradas 
no contexto de ensino em meio à 
pandemia (ano de 2020): 
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-

07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing. 
Acesso em 31/08/2022. 

2º 
Bimestre 

FC3.2- O eu e o 
Outro: dimensão 
epistemológica 

 
ET3.1- 

Intencionalidade e 
Conduta: 

sentimentos, 
atitudes e ações, as 

minhas e as dos 
outros 

3º 
Bimestre 

ET3.2- Convivência e 
conflitos: 

consequências de 
minhas Atitudes e 
Ações no meio em 

que vivo 
 

PO3.1-Viver Juntos:  
A noção de 

Comunidade 

4º 
Bimestre 

ES3.1-Ver e Olhar: 
Perceber e Sentir 

https://drive.google.com/file/d/1VL3VWqXbjfmWdX-tZltgrmt2PEGfUrbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VL3VWqXbjfmWdX-tZltgrmt2PEGfUrbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cratQGwL6GyC7_-QOQOZR_Lnrq-s6D2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cratQGwL6GyC7_-QOQOZR_Lnrq-s6D2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwL9o8QS-07KLVUFNhba8n-HjjubR1SJ/view?usp=sharing


 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 558 

 

 

 

 

Sociedade e Natureza: 
Filosofia 4º Ano 

 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 

  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 559 

 

4º ANO 

Tema estruturante: DIREITOS DAS CRIANÇAS 

Habilidades Bimestre 
Objetos de 

Conhecimento 
Propostas de atividades 

HF1- Identificar e elaborar 
questionamentos 

pertinentes a temas 
abordados 

 

HF2- Identificar e elaborar 
hipóteses coerentes com 

as questões propostas 
durante a discussão de 

temas abordados 
 

HF3- Identificar e elaborar 
justificativas para as 
hipóteses propostas, 
verbalizando-as de 
maneira autônoma 

 

HF4- Reconhecer e 
respeitar outros pontos de 
vista, durante a análise de 

determinada situação 
 

HF5- Identificar, avaliar e 
elaborar argumentos, 

defendendo suas posições 
frente aos temas 

abordados 
 

HF6- Reconhecer e 
considerar outros pontos 

de vista, bem como as 
posições contrárias às 
suas ideias durante a 

análise de determinada 
situação 

 

HF7- Reconhecer e 
considerar diferentes 

aspectos ou perspectivas 
sobre as temáticas 

estudadas na elaboração 
de eventuais produtos 

 
1º 

Bimestre 
 

FC4.1- Ignorar e 
Saber 

 
FC4.2- Realidade, 
Ficção e Fantasia 

Link de Sequência Didática elaborada 
em 2020; propõe uma abordagem dos 
Objetos de Conhecimento do 1º 
bimestre: 
https://drive.google.com/file/d/1VL3VWqXbjfmWdX-

tZltgrmt2PEGfUrbE/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
Link de Apostila de atividades 
elaboradas no contexto de ensino em 
meio à pandemia no de 2020: 
https://drive.google.com/file/d/1p2kT48pkMMcFfdzlge

6mrgLk9rrE-23f/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
Link de Apostila de atividades 
elaboradas no contexto de ensino em 
meio à pandemia no de 2020: 
https://drive.google.com/file/d/1Gdo4BPSGIiS8TyT6ny

YS6kkneH7wS5QT/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
Link de propostas didáticas com o tema 
Africanidades e Racismo (lei 11.645/08, 
antiga 10.639/03): 
https://drive.google.com/file/d/1JfiBio6aIWDeEfQoiYZ

RmaZV9TL283jq/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022.  
Link de propostas didáticas com a 
temática Representações e 
Estereóticos sobre os Povos Indígenas 
(lei 11.645/08, antiga 10.639/03):  
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wG

nxshSviacTNI1/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
Link de propostas didáticas com a 
temática Impactos Ambientais da Ação 
Humana (Feira de Ciências): 
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wa

cuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
Link de Apostila de Rubricas elaboradas 
no contexto de ensino em meio à 
pandemia (ano de 2020): 
https://drive.google.com/file/d/1Te8QtXmdXssBcCTbIq

ek6ZDq6AMxYrzu/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 

 
2º 

Bimestre 
 

ES45.1- Perceber o 
mundo: 

subjetividade e 
objetividade 

 
3º 

Bimestre 
 

PO4.3- Justiça e 
Direito 

 
ET4.1-Declaração 

dos Direitos da 
Criança (DDC) 

 
4º 

Bimestre 

PO4.1- Cidadania: 
Direitos e deveres 

 
PO4.2- Ser 

cidadão: participar 
e deliberar 

https://drive.google.com/file/d/1VL3VWqXbjfmWdX-tZltgrmt2PEGfUrbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VL3VWqXbjfmWdX-tZltgrmt2PEGfUrbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2kT48pkMMcFfdzlge6mrgLk9rrE-23f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p2kT48pkMMcFfdzlge6mrgLk9rrE-23f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gdo4BPSGIiS8TyT6nyYS6kkneH7wS5QT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gdo4BPSGIiS8TyT6nyYS6kkneH7wS5QT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfiBio6aIWDeEfQoiYZRmaZV9TL283jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfiBio6aIWDeEfQoiYZRmaZV9TL283jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te8QtXmdXssBcCTbIqek6ZDq6AMxYrzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te8QtXmdXssBcCTbIqek6ZDq6AMxYrzu/view?usp=sharing
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5º ANO 

Tema estruturante: DIREITOS HUMANOS 

Habilidades Bimestre 
Objetos de 

Conhecimento 
Propostas de atividades 

HF1- Identificar e elaborar 
questionamentos 

pertinentes a temas 
abordados 

 

HF2- Identificar e elaborar 
hipóteses coerentes com 

as questões propostas 
durante a discussão de 

temas abordados 
 

HF3- Identificar e elaborar 
justificativas para as 
hipóteses propostas, 
verbalizando-as de 
maneira autônoma 

 

HF4- Reconhecer e 
respeitar outros pontos de 
vista, durante a análise de 

determinada situação. 
 

HF5- Identificar, avaliar e 
elaborar argumentos, 

defendendo suas posições 
frente aos temas 

abordados 
 

HF6- Reconhecer e 
considerar outros pontos 

de vista, bem como as 
posições contrárias às suas 
ideias durante a análise de 

determinada situação 
 

HF7- Reconhecer e 
considerar diferentes 

aspectos ou perspectivas 
sobre as temáticas 

estudadas na elaboração 
de eventuais produtos 

1º 
Bimestre 

FC5.1- Formas de 
conhecer mito, 
filosofia arte e 

ciência 

Link de Apostila de atividades 
elaboradas no contexto de ensino em 
meio à pandemia no de 2020: 
https://drive.google.com/file/d/1tyAZ
BLPZJegdIOlQkYbOI_v9PJs_Dmp3/vie
w?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com o 
tema Africanidades e Racismo (lei 
11.645/08, antiga 10.639/03): 
https://drive.google.com/file/d/1JfiBi
o6aIWDeEfQoiYZRmaZV9TL283jq/vie
w?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022.  
 
Link de propostas didáticas com a 
temática Representações e 
Estereóticos sobre os Povos Indígenas 
(lei 11.645/08, antiga 10.639/03):  
https://drive.google.com/file/d/1PrgX
vUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view
?usp=sharing. Acesso em 31/08/2022. 
 
Link de propostas didáticas com a 
temática Impactos Ambientais da 
Ação Humana (Feira de Ciências): 
https://drive.google.com/file/d/1IBot
TdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR
/view?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022.    

 
Link de Apostila de Rubricas 
elaboradas no contexto de ensino em 
meio à pandemia (ano de 2020): 
https://drive.google.com/file/d/1Te8
QtXmdXssBcCTbIqek6ZDq6AMxYrzu/v
iew?usp=sharing. Acesso em 
31/08/2022. 

 
2º 

Bimestre 

ET5.1-Declaração 
dos Direitos 

Humanos 

 
3º 

Bimestre 

PO5.1- O que é 
política? 

 
PO5.2- Democracia 

e regimes não 
democráticos 

 
4º 

Bimestre 

ET5.2-Temas 
contemporâneos 

 
ES45.1- Perceber 

o mundo: 
subjetividade e 

objetividade 

https://drive.google.com/file/d/1tyAZBLPZJegdIOlQkYbOI_v9PJs_Dmp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyAZBLPZJegdIOlQkYbOI_v9PJs_Dmp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyAZBLPZJegdIOlQkYbOI_v9PJs_Dmp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfiBio6aIWDeEfQoiYZRmaZV9TL283jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfiBio6aIWDeEfQoiYZRmaZV9TL283jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfiBio6aIWDeEfQoiYZRmaZV9TL283jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrgXvUY7z8Rlj15t2wGnxshSviacTNI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBotTdC5TPE2dSP_wacuNwV7TmDWn4bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te8QtXmdXssBcCTbIqek6ZDq6AMxYrzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te8QtXmdXssBcCTbIqek6ZDq6AMxYrzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Te8QtXmdXssBcCTbIqek6ZDq6AMxYrzu/view?usp=sharing
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A Educação de Jovens e de Adultos: seus múltiplos contextos, histórias, 
memórias, lutas pessoais e coletivas e o sentido de pertencimento. 

 
 

[...] Nasci na sala do 3º ano (...) Até então, era analfabeto e despretensioso.  
Lembro-me: nesse dia de julho, o sol que descia da serra, era bravo e parado (...) 

 Então, nasci.  
De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever.[...] 

Carlos Drummond de Andrade59 
 
  

I. Início de Conversa 

Ao lermos as belas palavras do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade 

relacionadas ao seu processo pessoal de “nascimento” enquanto  escritor e a sua necessidade 

real de escrever sobre diferentes temas, somos convidados a  transportar essa reflexão para 

as nossas salas de aula. Torna-se evidente o quanto a escola exerce um papel fundamental na 

vida de seus alunos - um papel único -  ao formar os cidadãos em sua integralidade, buscando 

reconhecer suas trajetórias e anseios pessoais e coletivos. Assim como para o escritor, em 

seus pensamentos pululava a vontade de escrever, a escola assume um papel de reconhecer 

e de estimular por meio da atuação do professor, as múltiplas vocações dos alunos que, por 

anos a fio, frequentam a rotina da sala de aula. É no espaço escolar, com sua diversidade 

social, econômica, histórica, memorialística, que se constroem as narrativas que os alunos 

trazem e levarão, por toda sua existência.  

 Pensando a escola, como espaço de pluralidade, faz-se necessário pensar também em 

relação ao papel assumido frente à Educação de Jovens e de Adultos (EJA), especialmente no 

que diz respeito à alfabetização. O primeiro passo, está relacionado à compreensão dos 

fatores que levaram inúmeros jovens e adultos, experimentarem o fracasso (em algum 

momento de suas trajetórias escolares anteriores), em se apropriarem da língua materna, 

compreenderem o funcionamento da escrita alfabética e da linguagem escrita. Fato é que, em 

                                                      
59 Carlos Drummond de Andrade. Contos de Aprendiz. 4å Edição, Editora do Autor. 
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muitos dos casos, as escolas por onde passaram podem ter deixado de considerar a 

singularidade desses  sujeitos em relação à seus processos pessoais e únicos de assimilação 

do conhecimento, bem como ritmos e necessidades específicas de aprendizagens.  

Claro está que em uma sociedade marcadamente mediada pelas culturas do escrito e 

focada na grafia, ser um adulto não alfabetizado configura-se em um fenômeno de exclusão 

social, da marginalização econômica e política, além de sinalizar a ineficácia da escola para 

aqueles que não conseguem se beneficiar das práticas preconizadas.  É notório que em nossa 

sociedade, quanto mais operamos com desenvoltura das práticas de escrita e de leitura, mais 

nos aproximamos da atuação crítica e cidadã, nos configurando como pessoas capazes de 

refletir e atuar sobre a realidade, participando de maneira efetiva e eficaz na sociedade. Nesse 

sentido, quando se configuram as distorções e o tempo escolar não se mostra eficiente para 

os sujeitos, resta à EJA assumir o papel de ruptura dessa situação histórica, procurando 

proporcionar aprendizado real aos seus alunos, além de aceder ao enfrentamento da 

problemática, trabalhando pela colheita gradativa de frutos de um trabalho que se identifique 

coeso e que dialogue com o seu público.  

Neste contínuo processo reflexivo, soma-se o Currículo do Munícipio para a EJA, 

assumindo uma concepção que considera seus sujeitos únicos em seus processos pessoais de 

aprendizagem e propõe um conjunto de habilidades essenciais para o seu desenvolvimento: 

linguístico, matemático, de apreciação e de produção estético-artístico.  Além disso,  

fundamenta-se  para o desenvolvimento da criticidade, por intermédio da área de 

conhecimento “Sociedade e Natureza” com seus temas, ações, saberes e fazeres calcados no 

desenvolvimento de capacidades e competências cognitivas e socioemocionais. A grande 

inquietação está no compromisso relacionado ao pleno desenvolvimento desse sujeito, na sua 

capacidade de interagir cada vez mais de maneira eficiente e crítica com seu meio social, bem 

como, na garantia do prosseguimento de seus estudos e acesso aos conhecimentos 

historicamente produzidos. 

Cabe ressaltar que, em se tratando do trabalho pedagógico com o público de jovens e 

adultos, marcados pelo afastamento e, muitas vezes pelo fracasso escolar, uma ação 
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necessária, diz respeito ao resgate da dignidade e do pertencimento  desses sujeitos no espaço 

escolar.  Sobre essa temática, vale destacar que, somente em um espaço do qual as pessoas 

sentem-se parte e acolhidas, é possível que a aprendizagem flua de modo mais eficaz, bem 

como, aconteça o desenvolvimento de identidade com uma escola que no passado, foi um 

espaço com marcas e experiências nem sempre positivas, deixando muitas vezes esquecidos 

os vínculos afetivos e saudáveis para o processo de ensino e de aprendizagem.  

O profissional que atua nesta modalidade de ensino, deve sempre partir do 

pressuposto que os estudantes da EJA, carregam em suas bagagens, histórias que 

marcadamente abalaram sua relação com a aprendizagem, comprometendo a autoestima, a 

crença em seu potencial individual, fomentada por uma identidade calcada em seu histórico 

de dificuldades em relação aos saberes escolares, como  aquisição da leitura e da escrita, por 

exemplo. Encontramos instalado nesse grupo de discentes, em sua grande maioria, o estigma  

de não serem e não se sentirem pertencentes à escola, e, consequentemente, de que a escola 

não faz parte de suas vidas. Para muitos, a ideia de que a escola está explicitamente associada 

a uma pequena parcela da população, ou seja, àqueles que possuem facilidades em aprender 

os conteúdos escolares de maneira rápida e dentro de uma coletividade, é uma concepção a 

ser ressignificada e reconstruída. As salas de aula da EJA,  precisam ser configuradas como 

espaço único de acolhimento,  não somente da pessoa por seu direito à educação, mas, 

principalmente pelo fato de serem constituídas por  sujeitos viventes que necessitam ser 

incluídos e resgatados pela cultura letrada e do conhecimento. Paralelamente,  a retomada 

da autoestima, muitas vezes marcada pelas sucessivas experiências de fracassos ao longo de 

suas trajetórias escolares, só será possível mediante situações de ensino e de aprendizagem 

que se configurem em aprendizagens reais, envolventes e significativas para o público de 

jovens e adultos, a tal ponto que mediante a sua apropriação, possam gradativamente 

conduzi-los à recuperar uma auto imagem positiva perante si mesmos e na sociedade. 

  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 566 

 

II. O Aluno da EJA: Seus conhecimentos, trajetórias pessoais e 

necessidades formativas 

Cabe ressaltar que, um jovem e um adulto tratam-se de pessoas que interagem 

cotidianamente com diferentes práticas sociais mediadas pela cultura do escrito, pelos 

conhecimentos matemáticos, bem como, as que envolvem conhecimentos relacionados às 

diferentes áreas do conhecimento humano. Nesse sentido,  tratam-se de sujeitos dotados de 

múltiplas inteligências e carregam consigo diferentes narrativas pessoais e de grupo, 

memórias, histórias, interações, relações de trabalho, interações sociais em diferentes níveis, 

relatos pessoais de diferentes formas de enfrentamento de sua condição e não-alfabetizado. 

Evidentemente,  é certo que todos esses conhecimentos precisam ser considerados antes, 

durante e após cada uma das propostas planejadas e atividades elaboradas para a sala de 

aula.  

A) Língua Portuguesa  

No que se refere a linguagem escrita e a oral os jovens e adultos - que ainda vivem na 

condição de não-alfabetizados - precisam enfrentar com resiliência suas dificuldades, medos 

e inseguranças, para interagir, mesmo que minimamente, com as práticas sociais de um 

mundo letrado. Deste modo, muitas são as histórias de adultos, para quem um simples trajeto 

no transporte público da cidade, se configura em uma empreitada quase que hercúlea, assim 

como, uma ida ao mercado ou aos lugares de atendimento ao público, entre tantas outras 

ações nas quais a cultura do escrito se fazem presente para a necessária leitura e  decifração 

do mundo.   

É evidente, que ao longo dos anos, esses adultos criaram múltiplas estratégias para o 

enfrentamento dessas dificuldades atribuindo diferentes critérios, além dos  linguísticos, para 

diferenciar, aqueles serviços utilizados com frequência. No entanto, o seu retorno aos bancos 

escolares marca de maneira bastante acentuada, uma nova tentativa de inserção na 

sociedade letrada,  que deve ser encarada por gestores, professores e equipes escolares como 

um momento crucial de resgate de uma autoestima extremamente fragilizada. Além disso, 

coloca sobre os profissionais da educação a expectativa de se tornar contribuição para a 
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realização dos sonhos de cada um de seus alunos, e de que possam minimamente -  e com 

muita responsabilidade -  inseri-los de forma eficaz no mundo da escrita.  

Cabe ressaltar que, esses jovens e adultos são dotados de narrativas, uma vez que 

possuem um arcabouço incontestável de vivências e informações ouvidas ao longo de suas 

vidas, sejam elas pelo rádio, pela televisão, pela voz de outros adultos que interagem no seu 

dia a dia, que se configuram em conhecimentos sociais prévios, preciosos aliados a serem 

utilizados em sala de aula em favor da aprendizagem.  

Por outro lado, os adultos reconhecem que a escrita trata-se em princípio da 

representação da fala e, portanto, nos bancos escolares da EJA, dificilmente nos deparamos 

com adultos que apresentam escritas primitivas. Assim sendo,  como no início do processo de 

alfabetização de crianças, o trabalho a ser desenvolvido parte da investigação dos saberes que 

possuem em relação às letras do alfabeto, à relação fonema-grafema, bem como  à construção 

de pensamentos e hipóteses cada vez mais avançadas em relação ao Sistema de Escrita 

Alfabético - SEA.   

No entanto, o trabalho ao longo da EJA, precisa ir além da aquisição da base alfabética 

e deve proporcionar durante todo processo,  situações de aprendizagem numa perspectiva de 

uso da língua (abordagem epilinguística) nas quais os alunos sejam convidados, a se 

comportarem como usuários eficazes da linguagem escrita. Com isso, devem fazer parte da 

rotina da sala de aula: as situações de produção de textos - coletivas ou individuais -  

envolvendo gêneros textuais apropriados à faixa etária; o trabalho com a leitura diária 

realizada pelo professor e a leitura feita pelos alunos;  a leitura com ajustes do falado ao 

escrito a partir de textos cujo conteúdo temático seja previamente memorizado; a apreciação 

de textos literários  do ponto de vista do conteúdo temático, da estrutura e forma 

composicional; situações de revisão processual de textos para se chegar em uma versão final 

após múltiplos ajustes (do ponto de vista da linguagem, da escrita das palavras, do 

encadeamento das ideias, da pontuação empregada e seus sentidos); dentre tantas outras 

possibilidades de trabalho que coloquem os alunos em contato e uso de diferentes práticas 
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de letramento, visando a formação do leitor e do escritor proficiente, usuário competente da 

linguagem oral e escrita em diferentes contextos de uso informal e formal da língua. 

B) A Matemática e o aluno da EJA  

Em se tratando dos conhecimentos relacionados à Matemática, os adultos, muitas 

vezes, se constituem em usuários eficientes, mesmo dentro de suas limitações. No entanto, 

observa-se a grande dificuldade, no que diz respeito ao cálculo escrito, bastante evidenciado 

nas salas de aula tradicionais. Vale ressaltar que as práticas devem levar em consideração os 

saberes e fazeres que esses alunos já trazem consigo e, a partir desse ponto, promover 

situações funcionais de ensino e de aprendizagem, que se configurem em avanços reais de 

cada aluno.  

Nesse sentido, propostas que costumam ir ao encontro dos saberes e das necessidades 

de aprendizagens dos alunos precisam considerar: o letramento matemático; a apropriação 

do Sistema de Numeração Decimal (SND) como o ponto de partida para o sucesso acadêmico 

desse grupo de alunos; o trabalho contínuo com o tratamento da informação a partir da 

leitura e organização de dados em tabelas e gráficos; as noções de grandezas mensuráveis e 

a utilização de instrumentos convencionais e não-convencionais de medidas; a resolução de 

situações-problema do campo aditivo e do campo multiplicativo, que envolvam ações do 

cotidiano próximo e que faça sentido em sua vivência de adulto; o reconhecimento das figuras 

espaciais bidimensionais e tridimensionais, reconhecendo-as em seu cotidiano, bem como 

algumas de suas propriedades básicas; algumas noções relacionados ao pensamento 

algébrico, entre outras vivências e habilidades que precisam serem consideradas no trabalho 

diário de sala de aula.   

C) Os conhecimentos e o trabalho em Sociedade e Natureza e  Componente 

Curricular de Arte  

Em se tratando do trabalho que busca desenvolver a criticidade dos estudantes na área 

do conhecimento “Sociedade e Natureza”, podemos afirmar que os jovens e adultos 

apresentam inúmeros conhecimentos prévios, já que são abordadas temáticas, 
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conhecimentos e  assuntos amplamente disseminados pelas mídias impressas, digitais e 

audiovisuais. Ao receber como discentes, pessoas que interagem diariamente com  questões 

relacionadas à organização social, às múltiplas mudanças sociais e históricas, bem como, a 

relação dos diferentes grupos sociais no ambiente, compete à escola promover reflexões  e 

discussões que possibilitem um avanço gradativo e aquisição qualitativa de saberes pelos 

alunos, estimulando ainda o desenvolvimento de sua criticidade frente aos diferentes temas 

que envolvem a atuação humana, seja no âmbito social, histórico, físico, biológico ou de seu 

ambiente. 

As habilidades descritas versam pelo desenvolvimento de múltiplos letramentos, com 

destaque ao científico e o cartográfico, bem como, o que diz respeito a alfabetização científica 

e a cartográfica, defendidas por pesquisadores e  estudiosos nessas áreas. Quando 

mencionamos o desenvolvimento dos letramentos relacionados a diferentes áreas do 

conhecimento, podem ser considerados aqueles cujas habilidades desenvolvidas e 

conhecimentos se configuram, além das letras e dos letramentos convencionais. Sasseron 

(2011), se refere à Alfabetização Científica, como o objetivo desse ensino de Ciências que 

almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos 

e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida.  

Em se tratando do letramento e da alfabetização cartográfica, as ações em sala de aula 

necessitam considerar as especificidades presentes nas representações cartográficas e suas 

complexidades no que diz respeito à sua leitura de forma compreensiva e crítica. Assim sendo,  

o professor precisa considerar os mapas como texto multissemiótico, que articula diferentes 

linguagens verbais e não verbais, já que é composto pelo texto verbal escrito, cores, linhas, 

pontos, traços, legendas que só fazem sentido quando articuladas com informações nos 

mapas que representam os diferentes espaços e temas. Além disso, o conhecimento 

geográfico está relacionado à ação do ser humano no espaço, com reflexão sobre como a ação 

humana e as forças da natureza promovem as mudanças que ocorrem na paisagem.  

 Por fim, o componente curricular de Arte se configura em ações em sala de aula que 

buscam o desenvolvimento artístico dos alunos, sejam estes relacionados a apreciação 
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estética de múltiplas obras de arte que compõem o patrimônio e as manifestações histórico-

culturais, de natureza  material e imaterial, de nossa nação e de outros povos, seja a relação 

pessoal entre o indivíduo e os diferentes artefatos artísticos. 

Por outro lado a criação artística trata-se de outro pilar no trabalho de Arte na escola, 

pois os alunos precisam, além do contato com obras de referência, serem estimulados para a 

criação de suas próprias obras, considerando suas particularidades, a natureza de suas 

criações, o momento histórico-social da atualidade, os diferentes lugares de fala dos 

estudantes da EJA, os conhecimentos de cada discente, bem como as suas necessidades de 

expressões artísticas, sejam elas no teatro, na dança, na música ou nas artes visuais. 

 Além disso, há que se considerar, como um outro pilar, no processo de ensino e de 

aprendizagem em Arte e a sua contextualização,  pois esta, permite entender as condições 

nas quais as obras foram produzidas, bem como as relações de poder que estão implícitas no 

momento histórico dessa produção. 

III. Gêneros Textuais  

  Apresentamos a seguir,  seleção de gêneros textuais para  produções orais e escritas 

na EJA,  bem como  tratamento didático para o seu desenvolvimento: 

Construção do Sistema de Escrita Alfabética - SEA - e a prática da leitura -  os gêneros 

textuais  que apresentem  características favoráveis ao trabalho pela reflexão e compreensão 

do SEA, o avanço nas hipóteses de escrita e a aquisição de procedimentos de leitura, são 

aqueles que possibilitam oportunidades de pensar sobre a como a escrita se organiza e que 

permitem  a leitura, mesmo quando ainda não se sabe ler, por apresentarem-se como textos 

de tradição oral ou que podem ser facilmente memorizados, para a exploração do ajuste entre 

o que se fala e o que está escrito. Os textos apresentados para esse fim, serão  o ponto de 

partida para a consecução desses objetivos.  

Gêneros orais e escritos - aproximação gradativa – o trabalho sistemático com o 

gênero textual, proporciona reflexões sobre a função social (porque foi produzido) e o 

contexto de produção (quem fala, lugar social dos interlocutores, quando, para quem, por 
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quê, em qual veículo/suporte, marcas gráficas, características linguísticas, tipo de 

linguagem).  O trabalho aprofundado com o gênero textual a ser trabalhado, pressupõe o 

desenvolvimento a partir de Sequência Didática – SD – que organiza as etapas para seu 

desenvolvimento: apresentação da situação de interlocução, identificação e caracterização do 

gênero textual (por meio de atividades de pesquisa, de leitura e de análise linguística de textos 

do gênero), produção (oral ou escrita), revisão e reescrita, circulação dos textos produzidos.  

Gêneros textuais - manutenção na rotina –  retomada de um gênero que já foi 

trabalhado em anos ou bimestres anteriores, sem a preocupação de desenvolver todas as 

etapas e atividades previstas numa SD, pois pressupõe-se que o aluno já tenha aprofundado 

o gênero em questão anteriormente. 

 

Termo I  

Gêneros Textuais 

para construção do Sistema Alfabético   

e a prática da leitura 

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 

Documentos Pessoais 

Rótulos 

Listas 

Agenda  

Receita 

Legendas  

Manchetes 

Lides E Notícias 

Cantiga 

Parlenda 

Trava-Língua 

Adivinhas 

Quadras / Quadrinhas 

Provérbios 

Poema 

Músicas Populares  

 

Gêneros Textuais para Escrita - 

 Aproximação Gradativa 

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 

Bilhetes  
Anúncios Classificados 

Relato Pessoal 

Fábulas 

Causos 

(P/ Reescrita de Trechos) 
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Gêneros Textuais da Oralidade 

  Aproximação Gradativa 

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 
Práticas de Estudo e 

de Pesquisa  

Entrevista   Debate Reconto de Causos 
Relato de Pesquisas / 

Experiência Científica   

 

Gêneros Textuais  

Manutenção na Rotina  

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 
Práticas de Estudo e 

de Pesquisa  

Instruções de 

Montagem 

Cartas 

Boletos  

Faturas 

Carnês  

Regras e Regulamentos 

Campanhas de 

Conscientização 

Notícias 

Reportagens 

Biografia 

Lendas 

Contos de Artimanha 

Charge / Cartum 

Quadrinhos 

Gráficos e Tabelas 

Verbetes de 

Enciclopédia  

Verbetes de 

Dicionários 

 

Termo II  

Gêneros Textuais 

para construção do Sistema Alfabético   

e a prática da leitura 

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 

Documentos Pessoais 

Rótulos 

Listas 

Agenda  

Receita 

Bilhetes    

Legendas  

Manchetes 

Lides e Notícias 

Anúncios Classificados  

Cantiga 

Parlenda 

Trava-Língua 

Adivinhas 

Quadras / Quadrinhas 

Provérbios 

Poema 

Músicas Populares  
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Gêneros Textuais para Escrita - 

 Aproximação Gradativa 

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 

Carta Pessoal 
Carta de Reclamação 

Relato Pessoal 

Biografia/Autobiografia     

 Lendas          

 Contos de Artimanha 

 

Gêneros Textuais da Oralidade 

  Aproximação Gradativa 

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 
Práticas de Estudo e 

de Pesquisa  

Entrevista   Debate Contos de Artimanha Relato de Pesquisas / 

Experiência Científica   

 
Gêneros Textuais  

Manutenção na Rotina  

Vida Cotidiana Vida Pública Artístico Literário 
Práticas de Estudo e 

de Pesquisa  

Relato Pessoal  

Cartas 

Boletos  

Faturas 

Carnês 

 Instruções de 

Montagem  

Regras e 

Regulamentos 

Campanhas de 

Conscientização 

Notícias 

Reportagens 

Fábulas  

Causos  

Poemas  

Charge / Cartum 

Quadrinhos 

Cordel  

Gráficos e Tabelas 

Verbetes de 

Enciclopédia 

 Verbetes de 

Dicionários 

 

IV. Quadros Curriculares  

 Nas páginas seguintes encontram-se os quadros curriculares nos quais estão descritas 

as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, assim como propostas de atividades 

possíveis de serem realizadas na escola. 
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termo I 

Língua Portuguesa 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 

  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 575 

 

Eixo Leitura 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Ler palavras novas com 

precisão na decodificação, 

no caso de palavras de uso 

frequente, ler globalmente, 

por memorização e, 

gradativamente, novas  

palavras com precisão na 

decodificação, bem como 

frases e pequenos textos 

(comandas, bilhetes, 

comunicados escolares, 

etc.).  

Habilidade BNCC - 

EF12LP01 

 

2. Ler e compreender, 

silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com 

autonomia, textos curtos 

que conheça de memória, 

com nível de textualidade 

adequado. 

      Habilidade BNCC - 

EF35LP01 

Decodificação/ 

fluência de leitura 

● Leitura de textos de memória ou de listas 

ajustando o falado ao escrito. 

● Atividades de leitura em que os alunos 

conheçam o assunto do texto e, usando 

diferentes estratégias de leitura, tenham que 

descobrir o que está escrito. Exemplos: 

encontrar um item solicitado em lista; descobrir 

o que o professor escreveu na lousa, a partir da 

informação dada por ele. 

● Situações de leitura, para refletir sobre o 

funcionamento do sistema alfabético, como:  

● Ordenação de textos memorizados. 

● Preenchimento de cruzadinha com banco de 

palavras.  

● Identificação da resposta da adivinha em uma 

lista. 

● Ditado cantado (encontrar palavras definidas 

pelo professor em textos poéticos e narrativos). 

● Localização do que é solicitado pelo professor 

em lista composta por palavras de um mesmo 

campo semântico (frutas, brincadeiras, títulos 

de histórias etc.). 

● Atividades de pareamento entre trechos de 

histórias e seu título. 

● Situações de aprendizagem de preenchimento 

de texto de memória que apresenta lacunas em 

sua escrita. 

● Situações de leitura oral que oferecem 

oportunidades ao aluno de se preparar e fazer a 

leitura de um texto em voz alta para comunicar 

algo aos colegas. 

3. Ler e compreender com 

progressiva autonomia, os 

gêneros textuais 

selecionados*, 

Compreensão em 

leitura 

●  Rodas de leitura, rodas de jornal ou notícias. 

● Leitura para relatar de modo resumido 

(oralmente ou  por escrito) o assunto do texto. 
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considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de 

organização à sua 

finalidade. 

Habilidade BNCC - 

EF12LP04 

* Ver quadro de gêneros 

textuais por Termo. 

 

● Leitura compartilhada com foco na 

compreensão dos sentidos empregados pelo 

autor no texto.  

● Leitura [com ajuda do professor] para identificar 

a ‘palavra-chave’ que indica o conteúdo do 

parágrafo/trecho 

● Leitura colaborativa em que sejam explorados 

diferentes suportes em que os textos circulam. 

4. Apreciar textos literários, 

reconhecendo rimas, 

sonoridades, jogos de 

palavras, bem como o seu 

pertencimento ao mundo 

imaginário, do 

encantamento, da fruição e 

enredo. 

Habilidade BNCC - 

EF12LP18 

Apreciação 

estética/ 

Estilo 

● Atividades em que os alunos verbalizem as suas 

impressões sobre leituras realizadas e circulação 

de critérios de apreciação utilizados pelos 

diferentes leitores. 

● Saraus, batalha de versos (slam). 

● Leitura semanal de livros da biblioteca, que 

abordam temas que despertam a curiosidade do 

adulto, como os contos populares, os romances, 

contos folclóricos, as lendas, etc.  

● Situações de indicação literária aos colegas, 

apresentando os motivos da indicação, da 

escolha, o enredo, as apreciações pessoais em 

relação à obra e o autor. 

● Elaboração recitais de poesias, repentes e 

canções. 

● Leitura em voz alta pelo professor (incluindo a 

possibilidade de fazê-lo em “capítulos”), de 

textos de diferentes gêneros. 

5. Identificar a função 

social de textos que 

circulam em campos da 

vida social dos quais 

participa cotidianamente 

(a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e 

nas mídias impressa, de 

massa e digital, 

reconhecendo para que 

foram produzidos, onde 

Reconstrução das 

condições de 

produção e 

recepção de textos 

● Leitura em voz alta pelo professor, para 

compartilhar textos com diferentes propósitos 

como sensibilizar, divertir, informar, apreciar, 

emocionar, dentre outros.  

● Atividades nas quais os alunos possam proceder 

a seleção de textos e livros para leitura, de 

acordo com objetivos, interesses e projetos 

pessoais (estudo, formação pessoal, 

entretenimento, pesquisa, trabalho, etc.). 

● Leitura de textos ou livros de um mesmo autor 

para conhecer sua obra. 
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circulam, quem os produziu 

e a quem se destinam. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP01  

● Leitura em voz alta, para diferentes plateias, 

após preparação, com fim específico:  

● Atividade em que haja o compartilhamento – 

por parte da turma – de texto ou fragmento de 

texto considerado interessante, divertido e 

emocionante.  

● Análise e apreciação coletiva de textos, 

considerando a finalidade, as intenções, os 

possíveis locais de circulação, quem os produziu 

e público alvo destinado. 

6. Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que 

vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da 

função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios 

sobre as condições de 

produção e recepção desse 

texto, o gênero, o suporte 

e o universo temático, 

bem como sobre saliências 

textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria 

obra (título, índice, 

prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências 

realizadas antes e durante 

a leitura de textos, 

checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP02 

 

Estratégias 

de Leitura 

● Leitura em voz alta de materiais impressos e 

digitais, feita pelo professor (acompanhadas ou 

não pelo aluno). 

● Leitura colaborativa com pausas para que os 

alunos explicitem antecipações, inferências, 

dúvidas relativas ao texto. 

● Exploração durante a leitura realizada em voz 

alta pelo professor ou a individual, pelo aluno: 

● Antecipação de informações sobre o conteúdo 

do texto (posições, tratamento temático, visão 

do interlocutor, valores, etc.);  

● A realização de inferências, seja a partir de 

dados do texto, das informações trazidas pelo 

professor sobre o contexto de produção ou do 

conhecimento prévio do aluno;  

● A verificação tanto das antecipações realizadas 

quanto das inferências. 

● Atividades variadas em espaços mediadores de 

leitura (biblioteca, sala de leitura, canto de 

leitura da sala): 

● Exploração de títulos, capas, contracapas, 

índices;  

● Consulta a catálogos de editoras; 

● Busca orientada de material para estudo ou 

entretenimento em diferentes suportes; 

● Seleção autônoma do que será lido. 

7. Localizar informações 

explícitas em textos. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP03  

Estratégias 

de Leitura 

● Leitura de textos (coletiva, em duplas ou 

individual) buscando informações explícitas 

literalmente expressas em frases de período 
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composto ou textos (posicionadas em segmento 

inicial ou ao longo do texto). 

● Leitura de contos identificando narrador, 

personagens, enredo, título, complicação e 

desfecho. 

● Leitura para localizar informações solicitadas 

pelo professor. 

● Leitura [Com ajuda do professor] para formular 

perguntas para as quais um parágrafo possa ser 

resposta. 

8. Inferir, com a ajuda do 

professor e dos colegas, o 

sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas 

em textos, com base no 

contexto da frase ou  texto. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP05  

 

Estratégias 

de Leitura 

●  Atividades de leitura autônoma ou com auxílio do 

professor, para reconhecimento do sentido das 

palavras que lê e seus significados possíveis, 

dentro do texto/ contexto.  

9. Inferir, com a ajuda do 

professor e colegas, 

informações implícitas nos 

textos lidos. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP04 

Estratégias 

de Leitura 

●  Atividades de leitura coletiva ou em duplas e com 

a ajuda do professor, para compreensão de textos 

buscando informações baseadas em sentimentos 

das personagens, intenções do autor, recursos 

gráficos, transposição do que é real e imaginário, 

relações entre texto e contexto. 

10. Identificar, com a ajuda 

do professor e dos colegas, 

o efeito de sentido 

produzido pelo uso de 

recursos expressivos 

gráfico-visuais nos 

diferentes textos. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP04  

Estratégias 

de Leitura 

●  Leitura de textos  para buscar informações 

baseadas em sentimentos das personagens, 

intenções do autor, recursos gráficos, 

transposição do que é real e imaginário, relações 

entre texto e contexto. 

●  Situações coletivas e individuais de análise do 

texto quanto a relações entre as ideias do texto;  

●  Atividades de leitura nas quais sejam observados 

diversos sentidos atribuídos (sentidos literal e 

conotativo/figurado de palavras e expressões), 

bem como, as relações entre texto e imagens a ele 

associadas e outros recursos gráficos 

complementares. 
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11. Buscar, selecionar e ler, 

com a mediação do 

professor (leitura 

compartilhada), textos que 

circulam em meios 

impressos ou digitais, de 

acordo com as 

necessidades e interesses. 

Habilidade BNCC  - 

EF12LP02 

 

12. Selecionar livros da bi 

blioteca e/ou do cantinho 

de leitura da sala de aula 

e/ou disponíveis em meios 

digitais para leitura 

individual, justificando a 

escolha e compartilhando 

com os colegas sua opinião, 

após a leitura. 

Habilidade BNCC  - 

EF35LP02 

 

13. (T1) Ler e compreender, 

com auxílio de colegas e do 

professor,, textos literários, 

de gêneros variados, 

desenvolvendo o gosto 

pela leitura.     (com auxílio 

p/ TI e com certa 

autonomia para T2      

Habilidade BNCC - 

EF02LP26 

 

14. Reconhecer que os 

textos literários fazem 

parte do mundo do 

imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, 

valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como 

Formação do Leitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação do  

leitor literário/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação do  

leitor 

literário/Leitura 

Multissemiótica 

 

●  Visitação a espaços de circulação de materiais de 

leitura, bibliotecas, centros comunitários, salas de 

leitura, entre outros. 

●  Roda de leitores.  

●  Atividades de pesquisa em material impresso 

diverso ou meio digital. 

●  Atividades em que os alunos possam trocar 

informações e opiniões sobre materiais lidos 

(físicos ou digitais). 

●  Leitura em voz alta realizada pelo professor aos 

alunos de gêneros previstos para o ano / termo.  

●  Situações de leitura na biblioteca ou sala de 

leitura da escola, podendo selecionar livremente 

o que deseja ler. 

●  Situações de aprendizagem nas quais os alunos 

escolhem o que será lido, consultando um índice, 

um catálogo. 
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patrimônio artístico da 

humanidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP15 

 

15. Perceber diálogos em 

textos narrativos, 

observando o efeito de 

sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, 

o uso de variedades 

linguísticas no discurso 

direto. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP22 

16. (T1) Reconhecer que 

textos são lidos e escritos 

da esquerda para a direita e 

de cima para baixo da 

página. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP01 

Protocolo de leitura ● Leitura em voz alta de materiais impressos e 

digitais, feita pelo professor, com 

apontamento da leitura feita.  

● Leitura feita pelo professor e acompanhada 

pelo aluno em material impresso ou por 

meio de projeção multimídia. 

● Leitura de textos de memória. 

17. (T1) Recuperar com a 

ajuda do professor 

relações entre partes de 

um texto, identificando 

substituições lexicais (de 

substantivos por 

sinônimos) ou pronominais 

(uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, 

possessivos, 

demonstrativos) que 

contribuem para a 

continuidade do texto. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP06 

Estratégias 

de Leitura 

● Leitura de fragmentos de textos para 

apreciar os recursos utilizados por bons 

autores para deixar o texto mais 

interessante, mais bonito, mais claro.... 

● Atividades de análise nas leituras os 

conhecimentos que constituem o sentido do 

texto, que consolidam a compreensão – a 

coesão e a coerência que contribuem para 

estabelecer a continuidade dos enunciados, 

observando substituições de palavras para 

evitar repetições. 
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18. Identificar elementos 

de uma narrativa lida ou 

escutada, incluindo 

personagens, enredo, 

tempo e espaço. 

 

Formas de 

composição de 

narrativas 

● Atividades nas quais os alunos possam 

reconhecer — na leitura ou escuta — elementos 

básicos constitutivos dos textos narrativos do 

campo artístico-literário. 

● Situações de análise coletiva de textos, 

identificando o conflito gerador das narrativas e 

sua resolução, além de palavras, expressões e 

frases que caracterizam personagens, 

ambientes e marcos temporais do texto. 

19. (T1) Explorar, com a 

mediação do professor, 

textos informativos de 

diferentes ambientes 

digitais de pesquisa, 

conhecendo suas 

possibilidades. Habilidade 

BNCC - EF02LP21  

Pesquisa  

 

20. (T1) Reconhecer a 

função de textos utilizados 

para apresentar 

informações coletadas em 

atividades de pesquisa 

(enquetes, pequenas 

entrevistas, registros de 

experimentações). 

Habilidade BNCC - 

EF02LP20 

Imagens analíticas 

em textos 

 

 

Eixo Escrita 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

21. (T1) Escrever, 

espontaneamente ou por 

ditado, palavras e frases 

de forma a compreender 

Correspondência 

fonema-grafema 

 

 

● Situações de leitura e escrita que envolvam 

palavras estáveis – como nomes próprios, por 

exemplo. 
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o sistema alfabético – 

usando letras/grafemas 

que representam 

fonemas. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Escrita espontânea de listas, provérbios, trechos de 

parlendas, etc., escrevendo e analisando suas 

produções, pensando como grafar determinadas 

palavras. 

● Escrita de títulos de histórias a partir de textos lidos 

pelo professor. 

● Escrita a partir de um nome ou palavra, outros 

nomes ou palavras. 

● Escrita de palavras usando outras como referência, 

pensando em rimas e aliterações. 

22. Observar escritas 

convencionais, 

comparando-as às suas 

produções escritas, 

percebendo semelhanças e 

diferenças. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP03 

Construção do 

sistema 

alfabético / 

convenções de 

escrita 

 

 

 

23. (T1)Copiar textos 

breves, mantendo suas 

características e voltando 

para o texto sempre que 

tiver dúvidas sobre sua 

distribuição gráfica, 

espaçamento entre as 

palavras, escrita das 

palavras e pontuação. 

Habilidade BNCC - 

EF12LP03  

Construção do 

sistema 

alfabético/estabe

lecimento das 

relações 

anafóricas na 

referenciação e 

construção da 

coesão 

 

24. Planejar e produzir, 

em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor, os textos 

previstos considerando 

situação comunicativa, os 

interlocutores (quem 

escreve/para quem 

escreve); a finalidade ou 

o propósito (escrever 

Escrita autônoma 

e compartilhada/ 

Planejamento de 

texto 

● Reescrita de textos dos gêneros previstos para o 

ano, em duplas e pequenos grupos (para tanto, 

organizar preferencialmente atividades 

sequenciadas). Iniciar com fragmentos de histórias 

conhecidas, em especial as repetições ou trechos 

que mais chamam a atenção dos alunos. 

● Situações de produção de textos com destinatários 

reais (diversos graus de formalidade), que circulam 

no ambiente social cotidiano. (Escrita a partir de 

uma necessidade: convite para uma apresentação, 
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para quê); a circulação 

(onde o texto vai 

circular); o suporte (qual 

é o portador do texto); a 

linguagem, 

argumentação (se o 

gênero textual exigir), 

organização, forma do 

texto e seu tema. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP05 

comunicado sobre algo que aconteceu ou vai 

acontecer etc. Escrita de cartões, convites, recados 

etc., para outras turmas / para os familiares, etc.) 

● Planejamento e produção uma parte (inicial/final) 

de um texto conhecido ou um texto completo, 

inicialmente com o apoio do professor como 

escriba, depois em grupos para gradativamente 

chegar à escrita autônoma. 

● Planejamento e registro coletivo de textos 

literários e não-literários (reescrita/ditado ao 

professor), focando na reflexão nos aspectos 

textuais (sequência dos fatos, relação entre eles, 

articulação dos trechos, concordância nominal e 

verbal etc.). 

● Sequências didáticas de produção de texto que 

organizem momentos que vão da produção 

coletiva à produção individual e envolvam: 

● exploração de amplo repertório do gênero 

selecionado; 

● análise de textos dos gêneros em questão para 

extrair as suas características;  

● registro preliminar de ideias, esboço do texto 

(seleção do que será escrito, estabelecimento de 

relações lógicas, decisões sobre como será escrito); 

● elaboração de rascunhos, incluindo reorganizações 

necessárias, até que se tenha a 1ª versão do texto; 

● revisão coletiva durante e após a produção que 

analisem - sequência temporal de ações, relações 

de causalidade estabelecidas entre os fatos, 

emprego de articuladores adequados entre os 

trechos do enunciado, utilização do registro 

literário, manutenção do tempo verbal, 

estabelecimento de coerência e coesão entre os 

trechos do texto, entre outros aspectos. 

● Projetos que contextualizam atividades 

sequenciadas de produção de textos de 

determinados  gêneros, exemplo: Projeto Ler faz 

bem – Livro artesanal para a Feira Literária.   

● Análise de recursos utilizados por escritores 

profissionais, para produzir efeitos em seus textos: 

qualidade da linguagem e das escolhas, 

características do estilo, formas de abordar o 
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tema/assunto tratado, relação entre os propósitos 

possíveis de identificar e o resultado final etc. 

25. Organizar com 

progressiva autonomia o 

texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as 

normas gráficas e de 

acordo com as 

características do gênero 

textual. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP09 

Planejamento de 

texto/ 

progressão 

temática e 

paragrafação 

● Atividades de produção de partes de textos: 

completar ou ampliar a sequência narrativa; 

introduzir descrição ou diálogo; etc. 

● Revisão pela classe de um texto apresentado pelo 

professor que reflita os problemas que os alunos 

apresentam em seus próprios textos. 

26. Reler e revisar o texto 

produzido com a ajuda do 

professor e a colaboração 

dos colegas, para corrigi-lo 

e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, 

reformulações, correções 

de ortografia e pontuação. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP06 

 

27. (T2) Editar a versão 

final do texto, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do  

professor, ilustrando, 

quando for o caso, em 

suporte adequado, manual 

ou digital. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP07  

Revisão de textos ● Atividades em que os alunos possam editar a 

versão final do texto produzido, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, 

ilustrando, quando for o caso, em suporte 

adequado, manual ou digital. 

● Situações em que os alunos possam utilizar 

software, inclusive programas de edição de texto, 

para editar e publicar os textos produzidos, 

explorando os recursos multissemióticos 

disponíveis. 

● Revisão dos textos produzidos em parceria 

utilizando checklist com as principais 

características do gênero e recursos linguísticos 

que garantem a qualidade do registro. 

● Situações em que, para fazer a revisão passo a 

passo de seu rascunho, o aluno conta com a 

cooperação de um “leitor-parceiro”, disposto a 

apontar problemas (quanto ao conteúdo, à 

ortografia, à caligrafia etc.) e opinar sobre 

possibilidades de resolução.  

● Produção de nova versão do texto com base em 

indicações feitas pelo professor, sobre aspectos a 

serem melhorados. 

28. Manifestar , ao 

produzir texto 

preocupação com: 

Construção do 

Sistema 

Alfabético/ 

● Produção de textos levando em conta alguns 

conhecimentos gramaticais básicos: uso da letra 
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segmentação entre as 

palavras, ortografia, 

pontuação e paragrafação. 

Habilidade BNCC - 

EF02LP01 

 

Convenções da 

escrita 

maiúscula em substantivos próprios e início de 

frases e pontuação final. 

● Uso o dicionário como referência para busca de 

palavras que se têm dúvidas na grafia. 

● Atividades em que os alunos possam consultar em 

listas de regularidades ortográficas palavras para 

certificar-se da grafia correta das palavras. 

29. (T2) Participar de 

situações de produção 

textual utilizando 

tecnologia digital, para 

edição e publicação de 

textos produzidos 

coletivamente, explorando 

recursos multissemióticos 

disponíveis. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP08 

Utilização de 

tecnologia digital 

 

 

Eixo Oralidade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

30. Escutar, com atenção, 

falas de professores e 

colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que necessário. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP10   

 

31.  Escutar, com atenção, 

apresentações de 

trabalhos realizados por 

colegas, formulando 

Escuta atenta 
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perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que necessário. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP18 

 

32. Reconhecer 

características da 

conversação espontânea 

presencial, respeitando os 

turnos de fala, 

selecionando e utilizando, 

durante a conversação, 

formas de tratamento 

adequadas, de acordo com 

a situação e a posição do 

interlocutor.  

Habilidade BNCC - 

EF15LP11 

 

33. Identificar finalidades 

da interação oral em 

diferentes contextos 

comunicativos (solicitar 

informações, apresentar 

opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15LP13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características da 

conversação 

espontânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato oral / 

Registro formal 

e informal 

34. Planejar e produzir, 

em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor, gêneros orais 

ou que possam ser 

repassados oralmente*, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ 

assunto/ finalidade do 

texto. 

Planejamento e 

produção de 

texto oral/ 

Exposição oral 

 

 

● Atividades em que os alunos possam contar   textos 

literários conhecidos, ou mesmo, relatos de 

experiências vivenciadas.  

● Produção de textos orais com reprodução em 

gravações de áudio e/ou vídeo dos gêneros 

textuais previstos, utilizando-se esquemas de apoio 

escritos. Organizar sequências didáticas que 

contemplem: a) a pesquisa do conteúdo temático; 

b) o estudo das principais características de textos 

orais do gênero selecionado para produção; c) o 
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Habilidades BNCC - 

EF12LP06                                                                                                                                                                                                                                               

EF02LP19                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EF12LP13                                                                                                                                                                                                                                                                 

EF01LP23                                                                                                                                                                                                     

EF02LP24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EF03LP22 

 

35. Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em 

sala de aula, com apoio de 

recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-

se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de 

fala e adequando a 

linguagem à situação 

comunicativa.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP20 

 

planejamento e a elaboração do texto a ser 

produzido. 

● Relato de experiências vividas, utilizando diversas 

ferramentas de apoio (exemplos: esquemas, 

imagens, gráficos, tabelas, etc.), incluindo recursos 

digitais.   

● Entrevista com as famílias para resgate da história 

do local em que vivem; entrevistar profissionais 

que colaborem com informações do mundo do 

trabalho. 

● Participação em eventos escolares demonstrando 

oralmente materiais, estudos e experimentos 

realizados (exemplos: Feira de Ciências, Feira 

Literária), entre outras possibilidades.  

36. Expressar-se em 

situações de intercâmbio 

oral com clareza, 

preocupando-se em ser 

compreendido pelo 

interlocutor e usando a 

palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP09 

Oralidade pública 

/ Intercâmbio 

conversacional 

em sala de aula 

● Atividades de exposição oral de resultados de uma 

pesquisa para outras pessoas, ou turmas da escola. 

● Debates sobre assuntos que demandam diferentes 

visões e opiniões a respeito dos fatos retratados. 

● Apresentação de indicações literárias em uma 

roda.  

● Realização ou participação em entrevistas. 

● Apresentação de poemas em saraus literários. 

● Declamação de poemas, com entonação, postura e 

interpretação adequadas. 

● Situações em que os alunos precisem compartilhar 

ideias, por meio de diferentes situações de 

interlocução para: manifestar sentimentos, ideias, 

opiniões, resolver um problema cotidiano, 

apresentar algo que está sendo produzido na 

classe, para resolver um conflito, relatar 

experiências cotidianas e outros acontecimentos; 

formular convites, pedidos, propostas ou respostas 

a eles; negociar acordos, etc. 
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● Rodas de conversa sobre assuntos diversos. 

● Situações em que se priorize a recuperação do que 

foi ouvido (de um colega, do professor, no rádio, na 

TV etc.), com preservação do encadeamento das 

ideias principais e inferência da intenção do 

locutor. 

● Atividades em que os alunos possam assistir ou 

realizar peças teatrais e outras performances 

culturais em que a fala e seus recursos 

paralinguísticos estejam presentes. 

● Representação de cenas de textos dramáticos, 

reproduzindo as falas das personagens, de acordo 

com as rubricas de interpretação e movimento 

indicadas pelo autor. 

37. Argumentar oralmente 

sobre acontecimentos de 

interesse social, com base 

em conhecimentos sobre 

fatos divulgados em TV, 

rádio, mídia impressa e 

digital, respeitando pontos 

de vista diferentes. 

Habilidade BNCC - 

EF05LP19 

 

Produção de 

texto oral 

● Situações de roda de conversas ou debates nas 

quais os alunos possam emitir opiniões e sustentar 

argumentações após: 

● assistir, em vídeo digital, postagens de vlogs, 

assuntos polêmicos que dividem opiniões; 

● acompanhar em vídeos ou áudios temas e 

acontecimentos polêmicos que fazem parte do dia 

a dia da sociedade; 

● ter acesso a textos variados da mídia com temas 

controversos que polarizam posicionamentos; 

● proceder a leitura de um livro ou assistido a um 

filme. 

38. Recontar oralmente, 

com e sem apoio de 

imagem, textos literários 

lidos por outros. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP19  

Contagem  

de histórias 

● Atividades de reconto de histórias com vivência de 

algumas etapas: compreensão e o estudo da obra a 

ser recontada, identificação e planejamento dos 

recursos expressivos que serão usados, 

organização dos fatos em ordem temporal 

respeitando coerência e coesão e relações de 

causalidade entre os fatos. 

● Rodas de contagem de histórias lidas pelos alunos.  

39. Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados 

em diferentes situações e 

contextos comunicativos, 

e suas características 

   Forma de 

composição de 

gêneros orais 
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linguístico-expressivas e 

composicionais 

(conversação espontânea, 

conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, 

entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de 

jogos esportivos no rádio 

e TV, aula, debate etc.) 

Habilidade BNCC - 

EF35LP10 

 

40. Reconhecer e respeitar 

a variedade linguística, 

identificando 

características regionais, 

urbanas e rurais da fala, 

como características do 

uso da língua por 

diferentes grupos regionais 

ou diferentes culturas 

locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP11  

 

Variação 

linguística  

●  Aproveitar todas as situações educativas descritas 

anteriormente utilizando fontes orais de diferentes 

regiões e culturas favorecendo o convívio respeitoso 

com a diversidade linguística, de modo a legitimar os 

diferentes falares do Brasil. 

●  Análise coletiva de situações nas quais a variação 

linguística é presente, discutindo a variedade e 

modos de falar em diferentes localidades do Brasil, 

bem como, o meio cultural e regional dos indivíduos 

falantes.   

41. Recuperar as ideias 

principais em situações 

formais de escuta de 

exposições, 

apresentações e 

palestras.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP19 

 Compreensão 

de textos orais 
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Eixo Análise Linguística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

46. (T1) Reconhecer o 

sistema de escrita 

alfabética como 

representação dos sons 

da fala.  

Habilidade BNCC - 

EF01LP05 

 

47. Comparar palavras, 

identificando 

semelhanças e diferenças 

entre sons de sílabas 

iniciais, mediais e finais. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP13 

 

48. Segmentar palavras 

em sílabas e remover e 

substituir sílabas iniciais, 

mediais ou finais para 

criar novas palavras.  

Habilidade BNCC - 

EF02LP02 

 

49. Segmentar oralmente 

palavras em sílabas. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP06  

 

50. Reconhecer a 

separação das  

palavras, na escrita, por 

espaços em branco.  

Habilidade BNCC - 

EF01LP12 

 

Construção do 

Sistema 

Alfabético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentação de 

palavras por nº 

de sílabas 
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51. (T1) Comparar 

palavras, identificando 

semelhanças e diferenças 

entre sons de sílabas 

iniciais, mediais e finais.  

Habilidade BNCC - 

EF01LP09 

 

52. (T1)  Identificar 

fonemas e sua 

representação por letras. 

 Habilidade BNCC - 

EF01LP07 

 

53.  (T1) Ler e escrever 

palavras com 

correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas (f, v, t, d, 

p, b) e correspondências 

regulares contextuais (c e 

q; e e o, em posição 

átona em final de 

palavra).  

Habilidade BNCC - 

EF02LP03 

 

54.  (T1) Ler e escrever 

corretamente palavras 

com sílabas CV, V, CVC, 

CCV, identificando que 

existem vogais em todas 

as sílabas.  Habilidade 

BNCC - EF02LP04  

 

55.  (T1)  Relacionar 

elementos sonoros 

(sílabas, fonemas, partes 

de palavras) com sua 

representação escrita. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP08 

Construção do 

Sistema 

Alfabético 

e da ortografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Atividades de observação e análise de escritas para 

reconhecer partes iguais de duas palavras (na lista 

de nomes: MARIANA e MARIA, nas rimas de poesias 

e cordéis, quadrinhas, provérbios, etc.). 

● Atividades de auditório, em que os alunos 

compartilhem suas escritas de palavras e discutam 

gradativamente o jeito de um e outro escrever até 

que a turma possa chegar na escrita convencional 

de determinada palavra. 

● Situações de escrita a partir de uma palavra, com a 

substituição de uma única letra para descobrir 

novas palavras. Exemplos: PATO # PATA # LATA # 

MATA # CATA # CAÇA # TAÇA # TALA # BALA # MALA 

# MOLA # MELA # BELA # BOLA # BOLO, entre 

outras. 

● Situações e análise fonológica, a partir de textos 

conhecidos, de leitura de palavras e partes delas, 

culminando com a análise progressiva da relação 

fonema-grafema, em situações de reflexão sobre a 

grafia correta. 

● Leitura de ajuste de textos de memória, como 

poemas e músicas conhecidas da turma.  

● Atividades de ortografia que envolvam construção 

de regras e atividades de sistematização (para 

alunos que já estiverem na hipótese de escrita 

alfabética).  

● Atividade de ditado como situação de 

aprendizagem sobre as convenções da escrita e 

avaliação.  

● Atividades sequenciadas em que a ortografia seja 

tratada como objeto de reflexão (para alunos que 

já estiverem na hipótese de escrita alfabética), 

incluindo, por exemplo:  

● Ditado de textos curtos (ou fragmento), para 

focalizar questões ortográficas previamente 

selecionadas, com pausas para discussão das 

dúvidas antes do aluno escrever;  

● Ditados em parceria, que possibilitem aos alunos 

enfrentar diferentes desafios (ditar, grafar ou 

revisar);  

● Jogos em que ocorra o contraste entre as formas 

correta e incorreta de escrita da palavra; 
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56. Exercitar na grafia de 

palavras do cotidiano as 

regras ortográficas 

regulares diretas e 

contextuais. 

Habilidade BNCC - 

EF04LP01 

● Discussão sobre formas errôneas que poderiam 

aparecer na escrita de certas palavras e a existência 

ou não de regra ortográfica para cada caso; 

● Registro coletivo de conclusões provisórias até o 

grupo chegar a uma formulação satisfatória da 

regra ortográfica. 

● Produção coletiva de listas de palavras de 

ortografia irregular de uso mais frequente, para 

memorização. 

● Produção coletiva de lista de palavras com grafias 

semelhantes, refletir sobre as regularidades 

presentes e construir regras que serão fixadas na 

sala de aula.  

● Pesquisa em revistas e jornais palavras que se 

encaixem em grupos com uma determinada 

característica ortográfica. 

● Revisão de textos feitos pelos próprios alunos.  

● Jogos em que ocorra o contraste entre as formas 

correta e incorreta de escrita das palavras. 

● Discussão coletiva sobre formas errôneas que 

poderiam aparecer na escrita de certas palavras e a 

existência ou não de regra ortográfica para cada 

caso. 

● Atividades em que os alunos possam consultar o 

dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de palavras com 

relações irregulares. 

57.  Utilizar, ao 

(re)produzir o texto, 

recursos iniciais de 

coesão e coerência. 

Habilidades BNCC -  

EF05LP27   

EF05LP26                                               

Forma de 

composição dos 

textos  

Coesão e 

coerência 

 

 

● Atividades de revisão de textos produzidos com 

foco na utilização dos recursos de coesão 

(articuladores) e coerência (construção dos 

sentidos do texto e cadências das ideias).  

● Leituras colaborativas de textos, para análise dos 

recursos de coesão (articuladores) e coerência 

(construção dos sentidos do texto e cadências das 

ideias).  

● Revisão coletiva processual e final, com a análise e 

a adequação do uso de recursos, para a garantia da 

coerência e compreensão do texto. 

● Atividades de reorganização de texto desordenado 

(fragmentação por parágrafos) com base na 

focalização de organizadores textuais (unidades 
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linguísticas que marcam conexão sintática e 

semântica). 

● Atividades de discussão dos procedimentos 

necessários ao produzir e revisar textos coletivos, a 

necessidade da concordância entre substantivo – 

pronome e verbo para a garantia de melhor 

legibilidade ao texto. 

58. (T1)Identificar 

outros sinais no texto 

além das letras, como 

pontos finais, de 

interrogação e 

exclamação e seus efeitos 

na entonação. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP14  

 

Pontuação  ● Leitura colaborativa para analisar os efeitos de 
sentido produzidos pelo uso dos sinais gráficos do 
texto. 

● Produção de texto coletivo com discussão das  

possibilidades de pontuação empregadas no texto, 

bem como os efeitos de sentido produzidos pelas 

diversas possibilidades que se colocam (ponto final, 

de interrogação, de exclamação) e selecionar as 

mais adequadas às intenções de significação.  

● Atividades de pontuação em situações, em que seja 
necessário analisar diferentes formas de pontuação 
utilizadas pelos autores ou pontuar textos criados 
pelo professor que não apresentem nenhuma 
pontuação.  

● Atividades de análise da pontuação de textos bem 
escritos, em parceria, para observação de:  

● escolhas do autor; 
● efeito da pontuação para a compreensão do texto; 
● resultados estilísticos obtidos;  
● usos característicos da pontuação em diferentes 

gêneros. 
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termo I 

Matemática 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Números e Operações / Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1.  Explorar, 

reconhecer e 

utilizar os 

números naturais 

em seus 

diferentes usos no 

contexto social 

(para quantificar, 

ordenar, codificar, 

medir). 

Habilidade BNCC - 

EF01MA01 

 

2.  Ler, escrever e 

ordenar números 

naturais. 

 

3. Contar, estimar e 

comparar 

quantidades de 

maneira exata ou 

aproximada, 

utilizando diferentes 

estratégias como o 

pareamento e outros 

agrupamentos. 

Habilidades BNCC - 

EF01MA02 

 EF01MA03  

 

4. Compor e 

decompor número 

de até duas ordens, 

por meio de 

diferentes adições, 

Contagem  

de rotina 

Contagem  

ascendente e 

descendente/ 

Reconhecimento de 

números no 

contexto diário: 

indicação de 

quantidades, 

indicação de ordem 

ou indicação de 

código para a 

organização de 

informações) 

 

 

Quantificação de 

elementos de uma 

coleção:  

estimativas, 

contagem um a um, 

pareamento ou 

outros 

agrupamentos e 

comparação 

 

 

 

 

 

Composição e 

decomposição de 

números naturais 

 

● Atividades envolvendo as rodas de contagem em que 

os alunos, tenham que recitar oralmente a sequência 

numérica, ora usando escalas ascendentes (do menor 

para o maior), ora escalas descendentes (do maior 

para o menor). 

● Atividades de quantificação com a proposição de 

situações que envolvam o uso de materiais 

manipuláveis. 

● Exploração de códigos em documentos pessoais 

(cópias), em contas de água ou luz, código de barras, 

endereço, placas de carro, número de telefones, etc. 

● Exploração de ordem: primeiro, segundo, terceiro, 

etc. 

● Rodas de contagem em que as crianças tenham que 

recitar oralmente a sequência numérica, ora usando 

escalas ascendentes (do menor para o maior), ora 

escalas descendentes (do maior para o menor). 

● Função de medir registrando uma medição (ex. peso 

e altura).  

● Compartilhamento de pesquisas com dados pessoais 

dos estudantes como o número de irmãos, filhos, 

número de pessoas que moram em sua casa (função 

cardinal do número), observação da ordem numérica 

na lista de chamada (função ordinal do número) 

● Atividades com pesquisas feitas pelos estudantes em 

jornais e revistas com textos em que aparecem 

números. 

● Caixa de portadores de matemática (conta de luz, 

água e outras, Folhetos de supermercado, Medalhas, 

Extrato bancário. 

● Comparação de dois números que tenham a mesma 

quantidade ou quantidades diferentes de algarismos. 

● Contagem do total de duas coleções, observando a 

quantidade (de objetos) de cada uma delas. 

● Cálculo do número de objetos de uma dada coleção à 
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com o suporte de 

material 

manipulável, 

contribuindo para a 

compreensão de 

características do 

sistema de 

numeração decimal 

e o desenvolvimento 

de estratégias de 

cálculo. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA07 

5. Descrever um 

padrão (ou 

regularidade) de 

sequências 

repetitivas e de 

sequências 

recursivas, por meio 

de palavras, símbolos 

ou desenhos. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA10 

6. Descrever os 

elementos ausentes 

em sequências 

repetitivas e em 

sequências 

recursivas de 

números naturais, 

objetos ou figuras 

Habilidade BNCC - 

EF02MA11 

 

 

 

 

Identificação de 

regularidade de 

sequências e 

determinação de 

elementos ausentes 

na sequência 

 

qual foram acrescentados novos objetos. 

● Cálculo do número de objetos de uma dada coleção à 

qual foram retirados novos objetos; 

● Práticas cotidianas como distribuir materiais, dividir 

os alunos em grupo, etc.. 

● Comparação de quantidades: “quem tem mais; quem 

tem menos, quantos a mais? 

 

 

 

 

  

7. Comparar e 

ordenar números 

naturais (até a ordem 

de centenas) pela 

compreensão de 

características do 

sistema de 

Leitura, escrita, 

comparação e 

ordenação de 

números de até três 

ordens pela 

compreensão de 

características do 

● Situações de aprendizagem envolvendo estimativas, 

estimulando palpites dos alunos com base em 

experiências vivenciadas solicitando a escrita 

numérica para realizar comparações entre as 

hipóteses dos alunos. 

● Atividades envolvendo o sistema de numeração 

decimal e suas regras, em que os alunos agrupam 
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numeração decimal 

(valor posicional e 

função do zero) e em 

situações cotidianas, 

com e sem suporte 

de reta numérica. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA01 

 

8. Comparar 

quantidades de 

objetos de dois 

conjuntos, por 

estimativa e/ou por 

correspondência 

(um a um, dois a 

dois, entre outros), 

para indicar “tem 

mais”, “tem menos” 

ou “tem a mesma 

quantidade”, 

indicando, quando 

for o caso, quantos a 

mais e quantos a 

menos. 

Habilidade BNCC 

EF02MA03  

 

9. Fazer estimativas 

por meio de 

estratégias 

diversas a respeito 

da quantidade de 

objetos de 

coleções e registrar 

o resultado da 

contagem desses 

objetos (até 1000 

unidades). 

   Habilidade BNCC 

- EF02MA02 

sistema de 

numeração decimal- 

valor posicional e 

papel do zero 

 

 

 

 

unidades em dezenas e centenas e realizam 

comparação de quantidades. 

● Atividades envolvendo a compreensão do sistema 

decimal: jogos com material dourado, fichas 

escalonadas, ábaco e quadro de valor de lugar. 

● Atividades envolvendo a comparação de números até 

três ordens, conforme a posição que os números 

ocupam. Ex.: 284, 824, 842. 

● Atividades para análise do quadro numérico, para que 

eles analisem e percebam as regularidades na 

sequência. Exemplo: todas as colunas, a diferença 

entre um número e outro é sempre 10. 

● Atividades com o quadro numérico em que a 

sequência esteja de 100 em 100, 400 a 500, 750 a 850 

e etc.; 

● Atividades envolvendo a representação numérica na 

reta numérica para identificar, ordenar ou preencher 

números. 

● Jogos propondo a construção dos números de 

diferentes “tamanhos” com o uso de 10 algarismo: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9; 

● Explorar por meio de comparações e observações as 

regularidades encontradas no quadro numérico (0 ao 

100) e acima de 100; 

● Ditado de números relacionados à escritas exploradas 

nos números familiares e sequências, em que o aluno 

revele suas hipóteses sobre a escrita numérica, 

contando com a ajuda e intervenção do professor 

para progredir em direção à escrita convencional; 

● Atividades com reta numérica, calendário, e quadro 

numérico em que seja possível localizar números, 

comparar e preencher sequências. 
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10. Comparar 

quantidades de 

objetos de dois 

conjuntos, por 

estimativa e/ou 

por 

correspondência 

(um a um, dois a 

dois, entre outros), 

para indicar “tem 

mais”, “tem 

menos” ou “tem a 

mesma 

quantidade”, 

indicando, quando 

for o caso, quantos 

a mais e quantos a 

menos. 

   Habilidade BNCC 

- EF02MA03  

11. Contar a 

quantidade de 

objetos de coleções 

com pelo menos  

100 unidades e 

apresentar o 

resultado por 

registros verbais e 

simbólicos, em 

situações de seu 

interesse, como 

jogos, materiais da 

sala de aula, entre 

outros. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA04 

Leitura, escrita e 

comparação de 

números naturais - 

até 100/ 

Reta numérica 

● Situações que envolvam a sequência numérica oral e 

escrita, relacionando com a quantidade. 

● Situações de aprendizagem envolvendo álbum de 

figurinhas, boliche, bingo numérico, quantidades de 

pontos de determinados jogos, anotações a respeito 

de número de calçados, idade, residência, telefone e 

etc.  

● Situações que envolvam a contagem de diferentes 

quantidades relacionando com a escrita numérica. 

● Atividades com reta numérica, calendário, e quadro 

numérico em que seja possível localizar números, 

comparar e preencher sequências. 

12. Comparar 

números naturais de 

até duas ordens em 

situações cotidianas, 

Leitura, escrita e 

comparação de 

números naturais - 

até 100/ 

● Jogos propondo a construção dos números de 

diferentes “tamanhos” com o uso de 10 algarismo: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9; 

● Atividades em que sejam exploradas, por meio de 
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com e sem suporte 

da reta numérica. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA05  

 

13. Compor e 

decompor números 

naturais de até três 

ordens, com suporte 

de material 

manipulável, por 

meio de diferentes 

adições. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA04 

 

Reta numérica 

 

 

 

Composição e 

decomposição de 

números naturais 

comparações e observações, as regularidades 

encontradas no quadro numérico (0 ao 100) e acima 

de 100. 

● Ditado de números relacionados à escritas exploradas 

nos números familiares e sequências, em que o aluno 

revele suas hipóteses sobre a escrita numérica, 

contando com a ajuda e intervenção do professor 

para progredir em direção à escrita convencional; 

● Atividades com reta numérica, calendário, e quadro 

numérico em que seja possível localizar números, 

comparar e preencher sequências. 

14. (T1) Diferenciar 

números pares de 

ímpares, a partir da 

compreensão de 

suas 

características. 

Número par e 

ímpar 
● Situações de aprendizagem envolvendo no 

cotidiano o que temos em par: olhos, braços, 

pernas, orelhas, sapatos e etc. 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

precisam se agrupar em duplas e trabalhar o 

conceito de par. 

● Situações de aprendizagem que exploram 

oralmente por escrito a sequência de números 

pares e ímpares. 

15. Resolver 

problemas de adição 

e de subtração, 

envolvendo números 

até a ordem da 

centena, com os 

significados de 

juntar, acrescentar, 

separar e retirar, 

com o suporte de 

imagens e/ou 

material 

manipulável, 

utilizando 

Problemas 

envolvendo 

diferentes 

significados da 

adição e da 

subtração (juntar, 

acrescentar, 

separar, retirar 

 

 

 

 

 

 

● Situações-problema em que os alunos precisem 

elaborar problematizações envolvendo dados 

numéricos. 

● Atividades de resolução de situações-problema do 

campo aditivo, que envolvam diferentes ideias: 

composição, comparação e transformação.    

● Atividades em que a elaboração de problemas pode 

ser feita em duplas ou grupos, com estratégias 

variadas, tais como elaborar uma pergunta, um 

problema parecido e até uma nova pergunta para o 

problema. Após a elaboração, será fundamental 

explorar o texto produzido visando aprimorá-lo, 

modificá-lo ou reescrevê-lo. 

● Situações problema envolvendo diferentes 
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estratégias pessoais 

ou convencionais. 

Habilidades BNCC - 

(EF01MA08)                                                                                                                                                        

(EF03MA06)  

 

16. Construir fatos 

básicos da adição e 

subtração e utilizá-

los no cálculo mental 

ou escrito. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA05 

 

16.1 Estabelecer a 

relação entre 

números naturais e 

pontos da reta 

numérica para 

utilizá-la na 

ordenação dos 

números naturais e 

também na 

construção de fatos 

da adição e da 

subtração, 

relacionando-os com 

deslocamentos para 

a direita ou para a 

esquerda. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA04 

 

 

 

 

 

Construção de fatos 

fundamentais da 

adição e da 

subtração/ 

Reta numérica 

 

significados da adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar, retirar). 

● Situações problemas que envolvam diferentes ideias 

da adição e subtração relacionados com situações de 

compra e venda e a utilização do Sistema Monetário 

Brasileiro. 

  

17. Resolver 

situações-problema 

que demandam ação 

com a ideia de 

multiplicação (por 2, 

3, 4 e 5), com ideia 

de adição de 

parcelas iguais, 

Problemas 

envolvendo adição 

de parcelas iguais  - 

multiplicação 

 

Problemas 

envolvendo 

diferentes 

● Atividades com materiais manipuláveis que possam 

realizar situações com os diferentes significados da 

multiplicação: parcelas iguais, dobro e disposição 

retangular. Ex.: “ Na caixa de lápis de cor temos 12 

lápis. Quantos lápis temos em 3 caixas iguais a esta? 

”; “Bia tem 6 anos e seu irmão tem o dobro de sua 

idade. Quantos anos tem o irmão da Bia? ”; “José está 

construindo um muro em seu quintal. Ele está 
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utilizando 

estratégias e formas 

de registro pessoais.  

Habilidade BNCC - 

EF02MA07 

 

18. Resolver e 

elaborar problemas 

de multiplicação (por 

2, 3, 4, e 5) com a 

ideia de adição de 

parcelas iguais por 

meio de estratégias 

e formas de registro 

pessoais, utilizando 

ou não suporte de 

imagens e/ou 

material 

manipulável.                                                                                                                              

Habilidade BNCC - 

EF02MA07 

 

18.1 Resolver e 

elaborar problemas 

de multiplicação (por 

2, 3, 4, 5 e 10) com os 

significados de 

adição de parcelas 

iguais e elementos 

apresentados em 

disposição 

retangular, 

utilizando diferentes 

estratégias de 

cálculo e registros.   

Habilidade BNCC - 

EF02MA07 

significados da 

multiplicação e da 

divisão: adição de 

parcelas iguais, 

configuração 

retangular, 

repartição em 

partes iguais e 

medida 

colocando 8 tijolos em cada fileira e já fez 6 fileiras. 

Quantos tijolos ele já gastou? ”. 

● Atividades com materiais manipuláveis que possam 

realizar situações com os diferentes significados da 

multiplicação: parcelas iguais e disposição retangular. 

Ex.: “Carlos completou 4 páginas do álbum dele com 

6 figurinhas em cada página. Quantas figurinhas ele 

utilizou? ”; situações problema do campo 

multiplicativo (adição de parcelas iguais), envolvendo 

sistema monetário. 

19. Resolver 

situações-problema 

com a ideia de 

dividir em partes 

Problemas 

envolvendo 

diferentes 

significados da 

● Situações de aprendizagem que envolvam a resolução 

de situações-problema do campo multiplicativo e a 

ideia de divisão em partes iguais. 

● Produção coletiva, em duplas ou individual de 
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iguais; com  suporte 

de imagens e/ou 

material 

manipulável, 

utilizando 

estratégias e formas 

de registro pessoais. 

  Habilidade BNCC - 

EF03MA08 

multiplicação e da 

divisão: adição de 

parcelas iguais, 

configuração 

retangular, 

repartição em 

partes iguais e 

medida 

situações-problema do campo multiplicativo e a ideia 

de divisão em partes iguais. 

● Atividades com materiais manipuláveis que possam 

dividir igualmente as quantidades.  

20. Resolver 

problemas 

envolvendo dobro, 

metade, triplo e 

terça parte, com o 

suporte de imagens 

ou material 

manipulável, 

utilizando 

estratégias pessoais. 

Habilidade BNCC - 

EF02MA08  

Problemas 

envolvendo 

significados de 

dobro, metade, 

triplo e terça parte 

● Situações de aprendizagem envolvendo a contagem, 

problemas, jogos e exploração de receitas simples; 

● Situações de aprendizagem utilizando o suporte de 

materiais manipuláveis que envolvem a divisão de 

grandezas discretas em partes iguais (duas ou três 

partes). 

● Situações de aprendizagem utilizando o suporte de 

materiais que podem ou não ser divididos em duas ou 

três partes iguais. 

● Situações-problema em que os alunos precisam 

discutir formas de solução de problemas que 

envolvem o dobro, a metade, o triplo e a terça parte. 

21. Resolver 

situações-problema 

envolvendo as ideias 

de dúzia e meia 

dúzia, com  suporte 

de imagens e/ou 

material 

manipulável, 

utilizando 

estratégias e formas 

de registro pessoais. 

Situações-problema 

envolvendo os 

conceitos de dúzia e 

meia dúzia 

● Situações problema envolvendo o conceito de dúzia e 

meia dúzia, utilizar como portador o livro de receitas 

ou propagandas em que os alunos encontrem esta 

nomenclatura. 

● Situações envolvendo discussões para que os alunos 

reflitam a respeito de meia/meio= metade. 

● Propor aos alunos a reflexão de que a palavra dúzia 

propõe "sonoramente'' ao número doze. 

● Propor a discussão a respeito da expressão popular: 

“Trocar 6 por meia dúzia” refletindo o significado da 

mesma. 

22. Descrever, após o 

reconhecimento e a 

explicitação de um 

padrão (ou 

regularidade), os 

elementos ausentes 

em sequências 

Sequências 

recursivas: 

observação de 

regras  usadas 

utilizadas em 

seriações numéricas 

- mais  1, mais 2, 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

identifiquem o número seguinte em uma sequência e 

expressem a regularidade observada em um padrão. 

● Situações de aprendizagem que explorem a ideia de 

igualdade. Ex.: situações nas quais seja necessário 

criar um conjunto em que o número de objetos seja 

maior que, menor que ou igual ao número de objetos 
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recursivas de 

números naturais, 

objetos ou figuras. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA10 

menos 1, menos 2, 

por exemplo 

em um outro. 

 

 

Geometria 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

23. Descrever a 

localização de pessoas 

e de objetos no 

espaço segundo um 

dado ponto de 

referência, 

compreendendo que, 

para a utilização de 

termos que se 

referem à posição, 

como direita, 

esquerda, em cima, 

em baixo, é 

necessário explicitar-

se o referencial. 

 Habilidade BNCC - 

EF01MA12 

Localização de objetos e 

de pessoas no espaço, 

utilizando diversos pontos 

de referência e  

vocabulário apropriado 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

são convidados a produzir desenhos relativos 

tanto às atividades de localização, como as de 

movimentação no espaço. 

● Atividades em que os alunos possam 

compartilhar opiniões sobre pontos de 

referência importantes para não se perderem 

num dado espaço, como o da escola. 

● Situações em que os alunos observem um 

objeto em algum lugar do espaço da escola e 

descrever sua localização segundo um ponto 

de referência é o ponto de partida para se 

desenvolver a habilidade; 

● Momentos em que os alunos realizem trajetos 

na escola e depois tenham que descrever ou 

representar. 

24. Esboçar roteiros a 

ser seguidos ou 

plantas de ambientes 

familiares, 

assinalando entradas, 

saídas e alguns pontos 

de referência. 

 Habilidade BNCC - 

EF02MA13  

Esboço de roteiros e de 

plantas simples/ Análise 

de maquetes, esboços, 

plantas e croquis/ 

Localização e 

movimentação: 

representação de objetos 

e pontos de referência 

● Situações em que os alunos possam 

compartilhar opiniões sobre como representar 

no papel a trajetória para chegar a um 

determinado lugar como, por exemplo, 

desenhos de planta de casa, da escola e outros 

para que o aluno possa locomover a um 

determinado ponto de referência. 
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25. Relacionar, 

reconhecer, nomear e 

comparar figuras 

geométricas espaciais 

(cubo, pirâmide, 

cones, cilindros, 

esferas e blocos 

retangulares) a 

objetos familiares do 

mundo físico.  

Habilidade BNCC - 

EF02MA14   

Figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento e 

características. 

● Situações em que os alunos possam 

compartilhar opiniões sobre o que há de 

comum entre objetos de forma esférica, cônica 

e cilíndrica (como a bola, o chapéu de palhaço, 

a lata de refrigerante) e que os desenhem 

numa folha de papel, evidenciando as 

características que conseguiram perceber 

nessas formas. 

● Situações em que os alunos possam 

compartilhar opiniões sobre o que há de 

comum entre objetos que têm forma de cubo, 

de paralelepípedo, de pirâmide, explorando 

caixas poliédricas variadas e que as desenhem 

numa folha de papel, evidenciando as 

características que conseguiram perceber 

nessas formas. 

● Proposição de experimentações para 

observarem objetos que rolam e não rolam. 

● Situações em que os alunos possam ampliar 

seu repertório referente às formas, como a 

organização de uma exposição de objetos de 

acordo com as suas características 

relacionando com os objetos com o mundo 

físico. 

●  Situações em que os alunos possam montar e 

desmontar caixas, observando que ao 

desmontá-las suas superfícies se 

‘transformam’ em formas planas circulares ou 

poligonais e estabelecendo relações entre as 

figuras tridimensionais e seus moldes. 

●  Atividades com sólidos geométricos para que 

os alunos possam identificar as faces, as 

arestas e as vértices 

●  Construção de sólidos geométricos com 

palitos de churrasco com massinhas de 

modelar. 

● Atividades que os alunos identifiquem a 

representação dos sólidos geométricos em 

objetos e construção. 
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26. Reconhecer, 

comparar e nomear 

figuras planas (círculo, 

quadrado, retângulo e 

triângulo), por meio 

de características 

comuns, em desenhos 

apresentados em 

diferentes disposições 

ou em sólidos 

geométricos.  

 Habilidade BNCC - 

EF02MA15  

Figuras geométricas 

planas (círculo, quadrado, 

retângulo e triângulo): 

reconhecimento e 

características 

● Atividades envolvendo a identificação e 

nomeação de figuras geométricas planas em 

sólidos ou desenhos, independentemente da 

posição em que aparecem, algumas de suas 

características. 

● Atividades em que os alunos possam 

classificar, perceber semelhanças e diferenças 

a partir de vários atributos das figuras 

geométricas. 

● Desafios orais em que o Professor recita as 

características de uma determinada figura 

geométrica e os alunos precisam identificá-la. 

 

Grandezas e Medidas 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

 

Objetos de Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

27. Reconhecer e 

comparar 

comprimentos, 

capacidades ou 

massas, utilizando 

termos como mais 

alto, mais baixo, mais 

comprido, mais curto, 

mais grosso, mais 

fino, mais largo, mais 

pesado, mais leve, 

cabe mais, cabe 

menos, entre outros, 

para ordenar objetos 

de uso cotidiano. 

 Habilidade BNCC - 

EF01MA15 

Medidas de comprimento, 

massa e capacidade: 

comparações e unidades 

de medida não 

convencionais 

  

● Atividades nas quais sejam trabalhados o 

peso e a altura dos alunos, fazendo uma 

tabela do maior e menor, maior peso e menor 

peso. 

● Situações com a utilização de termômetros 

medindo a temperatura do ambiente. 

● Atividades com medidas, utilizando régua. 

● Atividades com o uso de relógios analógicos, 

calendários e relógios digitais, medindo 

espaços de tempo. 
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28. Relatar em 

linguagem verbal ou 

não verbal sequência 

de acontecimentos 

relativos a um dia, 

utilizando, quando 

possível, os horários 

dos eventos. 

 Habilidade BNCC - 

EF01MA16  

Medidas de tempo: 

unidades de medida de 

tempo, suas relações e o 

uso do calendário. 

 

 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

consigam organizar a rotina do dia 

inicialmente utilizando os números com o 

sentido de ordem (primeiro, segundo...) 

substituindo temporariamente o uso de 

horas.  

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

precisam observar à sucessão das horas num 

determinado dia, a sucessão dos dias da 

semana e dos dias do mês, sendo capazes de 

identificar unidades de medida de tempo 

como hora, dia, mês, ano, identificando 

instrumentos como calendários, relógio, etc. 

● Situações problema em que os alunos 

precisam identificar horas exatas em relógios. 

● Situações em que os alunos possam relatar 

fatos do cotidiano utilizando marcadores 

temporais, tais como antes de, após isso, 

entre isso e aquilo, etc. 

29. Reconhecer e 

relacionar períodos 

do dia, dias da 

semana e meses do 

ano, utilizando o 

calendário quando 

necessário. 

 Habilidade BNCC - 

EF01MA17 

Medidas de tempo: 

unidades de medida de 

tempo, suas relações e o 

uso do calendário; 

 

 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

conheçam os nomes dos dias da semana, dos 

meses do ano, e compreensão que uma 

semana tem 7 dias e um mês tem trinta dias, 

e que um ano é dividido em doze meses. 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

reflitam a sucessão das horas, dias da semana 

e meses. 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

reflitam a respeito da duração de diferentes 

eventos estabelecendo comparações.                                                                                                                                             

30. Indicar a duração 

de intervalos de 

tempo entre duas 

datas, como dias da 

semana, meses do 

ano, bem como as 

horas do dia, 

utilizando calendário, 

para planejamentos e 

organização de 

Medidas de tempo: 

intervalo de tempo, uso do 

calendário, leitura de horas 

em relógios digitais e 

ordenação de datas 

 

 

● Atividades rotineiras em que os alunos 

precisam observar à sucessão das horas num 

determinado dia, a sucessão dos dias da 

semana e dos dias do mês, sendo capazes de 

identificar unidades de medida de tempo 

como hora, dia, mês, ano, identificando 

instrumentos como calendários, relógios etc. 

● Situações de atividades em que os alunos 

conheçam o calendário e saibam utilizá-lo 

para as marcações temporais. 
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agenda ou o uso de 

relógio digital.  

 Habilidade BNCC - 

EF02MA18 

● Situações de atividades em que os alunos 

compreendam a marcação: dia, mês e ano. 

● Situações de aprendizagem em que a 

utilização do calendário é diária 

acompanhando a sequência dos dias da 

semana, dias dos meses, analisando o mês 

que vêm antes, o mês que vêm depois, 

marcar datas das avaliações, da feira de 

ciências e outros eventos escolares. 

● Atividades de preenchimento do calendário, 

dando ênfase à sequência dos dias da semana 

e do mês, do número de dias da semana e do 

mês, da escrita que identifica o ano, fazendo 

previsões e destacando data. 

31. Reconhecer e 

relacionar valores de 

moedas e cédulas do 

sistema monetário 

brasileiro para 

resolver situações 

simples do cotidiano 

do estudante. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA19 

Sistema monetário 

brasileiro: reconhecimento 

de cédulas e moedas 

 

● Atividades envolvendo situações com troca 

de cédulas e moedas do sistema monetário 

nacional; 

● Situações de aprendizagem explorando o 

valor de compra do dinheiro; 

● Situações de atividades em que se trabalha o 

valor do dinheiro em compras e vendas.  

●  Atividades em que sejam analisados e 

comparados preços de diferentes produtos a 

partir do uso de panfletos de supermercado e 

de lojas. 

● Situações de aprendizagem discutindo os 

desejos de comprar e se vale a pena gastar, 

refletindo a respeito do consumismo. 

32. Estabelecer a 

equivalência de 

valores entre moedas 

e cédulas do sistema 

monetário brasileiro 

para resolver 

situações cotidianas. 

 Habilidade BNCC - 

EF02MA20 

Sistema monetário 

brasileiro: reconhecimento 

de cédulas e moedas e 

equivalência de valores 

● Atividades nas quais os alunos possam utilizar 

cédulas e moedas em situações de compra e 

venda.  

● Atividades nas quais os alunos possam 

representar por meio da escrita os valores do 

sistema monetário. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

resolver situações-problema, de compra e 

venda, com o uso do Sistema Monetário 

Brasileiro. 
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33. (T1) Relatar em 

linguagem verbal e 

não verbal, utilizando 

as informações a 

respeito de tempo e 

temperatura. 

Identificação de grandezas 

como temperatura, em 

situações cotidianas e o 

uso do termômetro 

 

● Atividades em que os alunos precisam 

observar as variações do tempo (dias de 

chuva, dias de sol, dias nublados) e as 

variações do clima (elevação da temperatura, 

queda de temperatura), fazendo registros e 

identificando instrumentos como 

termômetro e usando informações sobre o 

tempo veiculadas na mídia na resolução de 

problemas. 

● Atividades de leitura e de comparação de 

informações sobre tempo e temperatura. 

 

 

Probabilidade e Estatística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

34. Classificar eventos 

envolvendo o acaso, 

tais como “acontecerá 

com certeza”, “talvez 

aconteça” e “é 

impossível acontecer”, 

em situações do 

cotidiano. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA20 

Noção de acaso 

 

 

 

 

 

● Pesquisa e conversa coletiva a respeito da 

probabilidade de acontecimentos  

relacionados a fenômenos naturais ou 

humanos refletindo a respeito do que é 

provável, muito ou pouco provável e 

improvável. 

● Situações envolvendo o lançamento de 

moeda em que discutem a probabilidade de 

cada face cair para cima, ou situações tais 

como "tem um gato na minha casa, o que é 

provável que ele faça? o que é impossível que 

ele faça? O que é certo que ele faça?" Discutir 

as hipóteses dos alunos e analisar as 

respostas constituem formas de ajudá-los a 

analisar possibilidades e previsões. 

● Atividades com jogos usando dados para 

estimar ao lançar o dado, qual é a 

probabilidade de obtermos um número 

maior que 4; qual é a probabilidade da soma 

das faces voltadas para cima ser igual a 7 

como por exemplo.  
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35. Comparar 

informações de 

pesquisas apresentadas 

por meio de tabelas de 

dupla entrada e em 

gráficos de colunas 

simples ou barras, para 

melhor compreender 

aspectos da realidade 

próxima.  

 Habilidade BNCC - 

EF02MA22  

  

Coleta e organização de 

informações Registros 

pessoais para 

comunicação de 

informações coletadas 

  

● Atividades de resolução de situações-

problema que envolvam a localização de 

dados em folhetos de compra e de 

propaganda. 

● Produção coletiva, em duplas ou individual 

de gráficos com os dados da tabela. 

● Produção de tabelas simples e de dupla 

entrada para registrar observações 

realizadas: das condições do tempo e da 

temperatura, do tempo de gestação dos 

animais, do número de alunos que faltaram à 

aula durante um dado período de tempo e 

dos aniversariantes do mês. 

36. Realizar pesquisa 

em universo de até 30 

elementos, escolhendo 

até três variáveis 

categóricas de seu 

interesse, organizando 

os dados coletados em 

listas, tabelas e gráficos 

de colunas simples.  

 Habilidade BNCC - 

EF02MA23 

Coleta e organização de 

informações Registros 

pessoais para 

comunicação de 

informações coletadas 

  

● Atividades nas quais os alunos possam ter 

contato com diferentes tipos de gráficos. 

● Roda de conversa e leitura coletiva de 

gráficos e tabelas discutindo sobre os dados 

apresentados, como por exemplo: qual tem 

mais? Qual tem a mesma quantidade?  Qual 

o que tem menos quantidade? Qual a maior 

e a menos frequência? 

● Produção de gráficos e tabelas 

(individualmente ou de forma coletiva), a 

partir de informações de pesquisas 

realizadas. 

37. Ler dados expressos 

em tabelas e em 

gráficos de colunas 

simples.  

 Habilidade BNCC - 

EF01MA21 

 

38. Ler, interpretar e 

comparar dados 

apresentados em 

tabelas de dupla 

entrada, gráficos de 

barras ou de colunas, 

envolvendo resultados 

de pesquisas 

Leitura de tabelas e de 

gráficos de colunas 

simples 

 

 

 

Leitura, interpretação e 

representação de dados 

em tabelas de dupla 

entrada e gráficos de 

barras 

● Situações em que os alunos precisam fazer a 

leitura de uma tabela simples, a partir de 

questões relacionadas ao assunto. 

● Situações em que os alunos precisam fazer a 

leitura de um gráfico de coluna simples a 

partir de questões relacionadas ao assunto. 

● Atividades envolvendo pesquisas a respeito 

de preferências de gostos pessoais: músicas, 

filmes, novelas, times de futebol, entre 

outras, para a produção de tabelas e gráficos 

das preferências da turma.  

●  Atividades envolvendo preenchimento de 

fichas com dados pessoais que sejam 

organizadas em uma tabela coletiva da classe 

ou gráfico. 
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significativas, utilizando 

termos como maior e 

menor frequência, 

apropriando-se desse 

tipo de linguagem para 

compreender aspectos 

da realidade 

sociocultural 

significativos. 

 Habilidade BNCC - 

EF03MA27 

● Socialização das formas de registro pessoal 

com vistas a avaliar a sua condição de 

comunicação. 
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termo I 

Sociedade e Natureza 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Ciências da Natureza 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar o sol como 

fonte de luz, calor e 

energia. 

 Habilidades BNCC - 

EF02CI07  

EF02CI08 

 

2. Reconhecer a água, 

como um importante 

elemento para a 

manutenção da vida no 

planeta, suas 

características e usos, 

adotando práticas de 

consumo consciente.  

Habilidade BNCC - 

EF02CI05 

 

3. Compreender o 

processo de obtenção 

da energia elétrica, 

refletindo sobre os seus 

usos, bem como a 

adoção de práticas de 

consumo consciente. 

 

4. Identificar de que 

materiais são feitos os 

diferentes objetos que 

utilizamos no cotidiano, 

como esses objetos são 

utilizados e com quais 

materiais eram 

produzidos no passado. 

 Habilidade BNCC - 

EF01CI01  

Sol como fonte de 

luz e calor 

 

 

 

 

 

Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e 

transformação 

 

Características dos 

materiais 

 

Propriedades e usos 

dos materiais 

● Roda de conversa sobre o calor e a luz emitida pelo 

sol e seu impacto nas ações diárias.  

● Atividades de observação do cotidiano, a respeito 

de fontes de luz utilizadas em casa, na cidade e no 

campo, com posterior roda de conversa. 

● Debate, a partir de assuntos divulgados em mídia 

impressa e digital que retratam os diferentes usos 

da água e seu uso consciente.  

● Análise de conta de água para investigar os 

diferentes custos do tratamento, do encanamento 

e distribuição das águas, do seu retorno (suja) ao 

sistema de esgoto e respectivo tratamento, ou seja 

perceber que há custos para distribuí-la, bombeá-

la, limpá-la, etc. 

● Análise de contas de energia e observar consumo 

mensal e periódico, discutir custos e uso racional, 

evitar desperdício. 

● Análise coletiva de vídeos que retratam a 

transformação da água em energia.  

● Análise coletiva de panfletos e materiais 

informativos que tratem os cuidados com a energia 

elétrica (analisar por exemplo manuais de 

equipamentos eletrônicos que denotam alguns 

cuidados com esse uso). 

● Coleção de figuras de máquinas e utensílios para 

classificá-las segundo as formas de energia que 

utilizam e compará-las conforme suas finalidades. 

● Pesquisa em diferentes fontes de que matérias-

primas são feitos os objetos e que processos são 

realizados para essa transformação (alguns vídeos 

que podem ajudar:  

● Organização coletiva de coleções de figuras, de 

materiais ou objetos - coisas que vêm da natureza, 

como sementes ou frutos, ou feitas pelo ser 

humano, como tipos de materiais (tecidos, 

plásticos, metais) ou objetos (brinquedos, objetos 
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5. Desenvolver atitudes 

conscientes com relação 

ao consumo, descarte 

adequado e ampliação 

de hábitos de 

reutilização e reciclagem 

de materiais 

consumidos na escola e 

na vida cotidiana. 

Habilidade BNCC - 

EF02CI02 

escolares), buscando descrever oralmente os 

componentes da coleção e criando grupos de 

classificação. 

● Análise de grupos de objetos feitos com o mesmo 

material (tecidos, madeira, plásticos), criando 

critérios de classificação e formação de subgrupos. 

● Pesquisa com os alunos sobre o tempo de 

decomposição de diferentes materiais que são 

utilizados no dia a dia. 

6. Discutir as razões 

pelas quais os hábitos 

de higiene (lavar as 

mãos antes de comer, 

escovar os dentes, 

tomar banho, higienizar 

alimentos, higienizar 

ambientes, utensílios, 

etc.) são necessários 

para a manutenção da 

saúde. 

 Habilidade BNCC - 

EF01CI03  

 

7. Discutir os cuidados 

necessários à prevenção 

de acidentes 

domésticos (objetos 

cortantes e inflamáveis, 

eletricidade, produtos 

de limpeza, 

medicamentos etc.) 

Habilidade BNCC - 

EF02CI03  

 

8. Classificar os 

alimentos e 

compreender a 

Corpo Humano 

Higiene e saúde 

Manutenção da 

saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados 

dos pessoais e 

coletivos  

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos saudáveis  

● Atividades de exploração e de análise, coletiva ou 

em duplas, de materiais de divulgação  que 

retratam dicas de higiene e saúde pessoal e 

coletiva. 

● Rodas de conversa sobre situações de mal-estar do 

corpo e que indicam doenças: dor de cabeça, suor 

excessivo, fezes moles e frequentes, urina escura 

ou dificuldade para enxergar de longe, por 

exemplo. 

● Situação de debate sobre a importância da 

vacinação, a partir da leitura de carteirinhas de 

vacinação, entrevista com especialista em saúde ou 

notícias de jornal sobre aplicação de vacinas. 

● Atividades de classificação de alimentos com base 

em um dos referenciais de boa alimentação – roda 

de alimentos, quatro grupos, pirâmide ou o Guia 

Alimentar para a População Brasileira. 

● Organização de cardápio equilibrado com base nas 

características dos grupos alimentares (nutrientes 

e calorias) e nas necessidades individuais 

(atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a 

manutenção da saúde do organismo. 

● Leitura de rótulos de alimentos industrializados 

para explorar a variedade de informações (tabela 

nutricional, ingredientes, data de validade) e 

destacar a presença de nutrientes variados em 

alguns, e a presença de poucos nutrientes em 

outros. 
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variedade alimentar 

como hábito saudável. 

 

9. Identificar os 

prejuízos à saúde 

decorrentes do excesso 

ou da falta de alimento 

podem trazer prejuízos 

à saúde. 

 

● Discussão coletiva sobre desperdício, fome, 

doenças ocasionadas por práticas errôneas de 

alimentação.  

● Roda de conversa sobre necessidades diárias do 

corpo para a manutenção da saúde: alimentação, 

repouso e outros cuidados. 

10. Propor, a partir do 

conhecimento das 

formas de transmissão 

de alguns 

microrganismos (vírus, 

bactérias e 

protozoários), atitudes 

e medidas adequadas 

para prevenção de 

doenças a eles 

associadas (relacionar a 

importância das 

vacinas). 

Habilidade BNCC - 

EF04CI08 

 

11. Relacionar a 

classificação dos seres 

vivos. Reconhecer-se 

como ser vivo é parte da 

natureza.  

Identificar as principais 

características 

diferenciais dos animais.  

 

12. Reconhecer as 

relações existentes 

entre as plantas, o 

ambiente e os demais 

seres vivos. 

 

Microorganismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seres vivos e não 

vivos 

 

Características dos 

animais 

 

 

 

Características das 

plantas 

 

 

 

Importância dos 

recursos naturais 

● Rodas de conversa sobre situações de mal-estar do 

corpo e que indicam doenças: dor de cabeça, suor 

excessivo, fezes moles e frequentes, urina escura 

ou dificuldade para enxergar de longe, por 

exemplo. 

● Atividades de análise e de classificação de  seres 

vivos e não vivos que compõem determinado 

ambiente. 

● Cultivo experimental de bolores e fungos, usando 

diferentes substratos (alimentos, solo, papel etc.) 

em câmaras úmidas. (A câmara úmida consiste em 

recipiente com tampa, onde se coloca um pedaço 

de algodão molhado e um substrato escolhido. 

Quando os fungos aparecem, fecha-se o 

recipiente). 

● Organização de coleções de sementes ou outras 

partes de vegetais usadas para fazer chás, 

construção de catálogo ilustrado com informações 

selecionadas a partir de leituras ou entrevistas. 

● Atividades de análise, ao longo do ano, das fases de 

floração e frutificação das plantas. 

● Rodas de conversa sobre animais, ambientes ou 

plantas a partir de visitas, coleção de fotos ou 

histórias sobre lugares visitados. 

● Por meio de observações diretas em estudos do 

meio, ou na leitura de livros ou em filmes, a 

importância de animais para a vida das plantas 

(polinização, disseminação de sementes) ou das 

plantas para os animais (alimento, abrigo). 

● Rodas de conversa a respeito da chuva, com a 

problematização de sua origem e o destino da água 
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13. Concluir que o uso 

irracional dos recursos 

naturais traz prejuízos à 

vida no planeta - 

desmatamento, 

extinção de espécies, 

contaminação e 

escassez de água, 

poluição do ar, 

desertificação e 

contaminação de solos, 

destruição da camada. 

 

da chuva em lugares asfaltados, no solo nu ou 

coberto por vegetação. 

● Análise de reportagens e pesquisas que 

demonstrem os efeitos da degradação do ambiente 

devido a exploração dos recursos naturais. 

● Análise coletiva sobre os seres vivos extintos para 

abordar a evolução da vida e também os efeitos da 

degradação ambiental. 

● Construção coletiva de pequenos textos com a 

ajuda do professor que sintetize os conceitos 

explorados. 

14. Identificar as 

características da Terra 

(formato esférico, 

presença de solo, água, 

continentes, oceanos, 

etc.) com base na 

observação, 

manipulação e 

comparação de 

diferentes formas de 

representação do 

planeta (mapas, globos, 

fotografias, etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF03CI07 

 

15. Identificar a 

representação da Terra 

e da Lua no Sistema 

Solar, a partir de 

modelos visuais 

(fotografias, vídeos, 

etc.). 

 

Terra e Universo 

Características  

da Terra 

 

● Atividades de curta duração planejadas para a 

observação de corpos celestes e do céu. Exemplos: 

observar as mudanças na Lua, as estrelas. 

● Atividades de leitura e análise de representações 

do Sistema Solar, para identificar a Lua, O Planeta 

Terra e outros corpos celestes.  

● Pesquisa de informações sobre outros planetas e a 

Lua em textos específicos.  

● Leitura coletiva de notícias veiculadas em jornais e 

revistas que abordam informações a respeito da 

Terra e da Lua, com posterior elaboração coletiva 

de mural de novidades científicas. 

● Construção coletiva de pequenos textos com a 

ajuda do professor que sintetize os conceitos 

explorados. 
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História 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Reconhecer o 

calendário escolar e sua 

função, situando 

cronologicamente 

eventos e períodos 

significativos (dias letivos, 

férias, festividades etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF02HI07 

 

2. Reconhecer as 

dependências e os 

equipamentos da escola, 

compreendendo seus 

aspectos físicos e sociais e 

colaborando para sua 

manutenção ou melhoria. 

Habilidade BNCC - 

EF01HI04 

 

3. Reconhecer as normas 

de funcionamento da 

escola, como um conjunto 

de ações necessárias para 

o convívio social, 

formulando propostas 

para seu 

aperfeiçoamento. 

Habilidade BNCC - 

EF01HI04 

 

4. Participar, de maneira 

atuante, da gestão 

democrática da escola, 

conhecendo os direitos e 

O tempo  

como medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola e a 

diversidade do 

grupo social 

envolvido  

 

 

 

 

 

 

 

Convívio social  

Participação 

social  

Cidadania  

 

 

 

● Rodas de conversa para relacionar e debater as 

características do trabalho escolar (presença, 

materiais, estudo, organização, participação, 

disciplina etc.), do funcionamento da escola 

(horários, distribuição de funções e 

responsabilidades, divisão e uso dos espaços, 

critérios de avaliação e promoção etc.), dos deveres 

e direitos dos alunos, em especial aqueles relativos 

à participação na gestão democrática da unidade 

escolar. 

● Momentos de discussão coletiva sobre as 

diferenças da escola de algum tempo atrás e da 

escola atual – papéis de cada um, expectativas, o 

que e como se ensina, espaços, mobiliário, 

vestimentas, etc. Mudanças e permanências deste 

espaço institucionalizado. 

● Atividades de reconhecimento das dependências 

escolares, as pessoas que nelas trabalham e suas 

funções. 

● Atividade de leitura coletiva e análise das normas 

escolares e o calendário escolar.  

● Eleição do representante de classe e a discussão 

coletiva, sempre que necessária, para proposição 

de melhorias para a escola. 

● Levantar com o grupo de alunos as expectativas que 

cada um tem com o retorno aos estudos. 

● Roda de conversa sobre a participação ativa das 

pessoas em diferentes níveis da sociedade. 
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deveres de seus vários 

integrantes.  

5. Resgatar a história do 

próprio nome, a própria 

história de vida, 

experiências pessoais.  

Habilidade BNCC - 

EF01HI01 

 

6. Valorizar a história 

pessoal, resgatando as 

próprias lutas e 

conquistas, bem como, da 

comunidade de vivência.  

Habilidade BNCC - 

EF01HI01 

 

7. Compreender a 

funcionalidade dos vários 

documentos de 

identificação pessoal e 

suas utilidades (certidão 

de nascimento, RG, título 

de eleitor, etc.) e explorar 

como estes documentos 

vinculam o sujeito aos 

órgãos e instituições 

sociais. 

Habilidades BNCC - 

EF02HI04 

EF02HI05  

 

8. Reconhecer, a partir do 

resgate da própria 

história, o papel das 

fontes históricas materiais 

e imateriais (documento 

pessoal, foto, mapa, 

pintura, objetos, jornal, 

músicas, danças, entre 

As fases da vida e 

a ideia de 

temporalidade 

(presente, 

passado, futuro) 

 

 

A noção do “Eu” 

e do “Outro”: 

registros de 

experiências 

pessoais e da 

comunidade no 

tempo e no 

espaço 

 

As fontes: relatos 

orais, objetos, 

imagens 

(pinturas, 

fotografias, 

vídeos), músicas, 

escrita, 

tecnologias 

digitais de 

informação e 

comunicação e 

inscrições nas 

paredes, ruas e 

espaços sociais 

 

O “Eu”, o “Outro” 

e os diferentes 

grupos sociais e 

étnicos que 

compõem a 

cidade e os 

municípios: os 

desafios sociais, 

● Atividades de recuperação da história pessoal por 

meio de relatos orais, escritos, desenhos, 

valorizando positivamente sua experiência de vida. 

● Atividades de resgate da árvore genealógica dos 

alunos e suas famílias. Pesquisa e estudo a respeito 

da de onde nasceram os alunos, seus pais e avós e 

suas origens étnicas (levantamento de fotos, 

objetos, documentos, coleta de depoimentos, 

entrevistas, etc.). 

● Produção da linha do tempo pessoal com os 

principais marcos da história de vida de cada um. 

Relacionar o que estava acontecendo 

simultaneamente no país, no município, no mundo 

nessas datas. 

● Atividades de ordenação cronológica de fatos 

significativos da vida pessoal, empregando 

unidades de medida do tempo (anos, décadas, 

meses) e estabelecendo periodizações pertinentes 

(infância, adolescência etc.). 

● Rodas de conversa sobre a diversidade de 

procedências dos alunos. Organizar os dados 

coletados em tabelas, gráficos e textos. 

● Atividades de análise dos vários documentos de 

identificação pessoal e suas utilidades (certidão de 

nascimento, RG, título de eleitor etc.). 

● Análise de diferentes fontes históricas (textos, 

fotos, pinturas, documentos, leis) as diferentes 

composições familiares através dos tempos. 

● Atividades em que os alunos possam refletir a 

respeito dos diferentes papéis sociais, direitos e 

deveres que foram modificados ao longo do tempo. 

● Produção coletiva de pequenos textos e esquemas 

com a ajuda do professor que sintetize os conceitos 

explorados. 
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outros) na reconstituição 

de episódios passados. 

 Habilidade BNCC - 

EF02HI08 

EF02HI09  

 

9. Reconhecer as 

diferentes origens e raízes 

culturais valorizando e 

respeitando as diversas 

identidades (gênero, 

etnia, religião). 

Habilidade BNCC - 

EF03HI03 

 

10. Reconhecer nas 

culturas afro-brasileira e 

indígena, a origem pessoal 

de cada um, além da 

miscigenação com outros 

povos. 

Habilidade BNCC - 

EF03HI03 

 

11. Reconhecer a 

existência de diversos 

tipos de constituição 

familiar (famílias do 

passado e novas 

estruturas – mudanças e 

permanências – respeito à 

diversidade de gênero, 

étnica e de religião). 

Habilidades BNCC - 

EF01HI02 

EF01HI03  

culturais e 

ambientais do 

lugar onde vive 

 

 

As diferentes 

formas de 

organização da 

família e da 

comunidade: os 

vínculos pessoais 

e as relações de 

amizade 

12. Identificar as 

semelhanças e as 

diferenças entre o lugar 

em que se vive e seu lugar 

de origem, ou mesmo as 

A produção dos 

marcos da 

memória: os 

lugares de 

memória (ruas, 

● Leitura individual e coletiva de mapas políticos do 

Brasil e do estado dos municípios de origem e de 

moradia atual. 

● Atividades em que os alunos possam refletir sobre 

transformações ocorridas no município ao longo do 
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mudanças ocorridas ao 

longo do tempo.  

Habilidades BNCC - 

EF03HI07 

EF03HI08 

 

13. Compreender o papel 

dos patrimônios históricos 

e culturais do município 

em que vive para a 

preservação da memória, 

da cultura e da história. 

Habilidade BNCC - 

EF03HI04 

 

14. Identificar as 

motivações dos processos 

migratórios em diferentes 

tempos e espaços e avaliar 

o papel desempenhado 

pela migração nas regiões 

de destino. 

 Habilidade BNCC - 

EF03HI01 

 

15. Reconhecer o 

processo de formação das 

cidades e em especial da 

cidade de Indaiatuba (os 

primeiros grupos, das vilas 

às cidades, o comércio, 

etc.). 

 Habilidades BNCC - 

EF03HI05  

EF03HI06 

praças, escolas, 

monumentos, 

museus etc.) 

 

 

Patrimônios 

históricos e 

culturais da 

cidade e/ou 

município em 

que vive 

 

 

 

O “Eu”, o “Outro” 

e os diferentes 

grupos sociais e 

étnicos que 

compõem a 

cidade e os 

municípios: os 

desafios sociais, 

culturais e 

ambientais do 

lugar onde vive 

tempo e discutir suas interferências nos modos de 

vida de seus habitantes, tomando como ponto de 

partida o presente.. 

● Atividades em que sejam mapeados os espaços 

públicos municipais significativos para o exercício 

da cidadania (ruas, praças, escolas, hospitais, 

delegacias, cartórios civis e eleitorais, prefeitura, 

câmara de vereadores, centros religiosos, partidos 

políticos, associações esportivas, de bairro, 

sindicatos, clubes, espaços de lazer, parques, 

museus, cinemas, bibliotecas, etc) e suas funções. 

● Pesquisa de eventos que marcaram a formação da 

cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/ 

vida urbana), desmatamentos, comércio, busca de 

oportunidades, estabelecimentos de empresas, etc. 

● Pesquisa sobre o crescimento populacional do 

município de Indaiatuba nas últimas décadas, 

motivos, consequências, mudanças, permanências. 

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que sintetizem 

os conceitos explorados. 

16. Comparar as 

semelhanças e as 

diferenças entre trabalho 

assalariado formal e o 

trabalho informal. 

A sobrevivência e 

a relação com a 

natureza 

 

 

 

● Pesquisa e discussão sobre as relações de trabalho 

e os trabalhadores, em seus contextos históricos.  

● Discussão sobre permanências e mudanças nas 

relações de trabalho, nas ferramentas, nos 

materiais e nos equipamentos utilizados na 
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Habilidades BNCC - 

EF02HI10 

EF02HI11 

 

17. Identificar os 

principais direitos 

trabalhistas e 

previdenciários garantidos 

pela legislação brasileira e 

relacioná-los com suas 

vivências e 

acontecimentos da 

atualidade (salário 

mínimo, férias, 

aposentadoria, direito de 

greve etc.). 

 

18. Identificar os 

diferentes tipos de 

trabalhos e de 

trabalhadores 

responsáveis pelo 

sustento dos diversos 

grupos sociais, 

atualmente e no passado. 

Habilidades BNCC - 

EF02HI10 

EF02HI11 

 

 

 

Direitos e 

deveres/  

 Evolução das 

mudanças nas 

relações de 

trabalho. 

 

 

produção de diferentes objetos, do presente e do 

passado.  

● Análise coletiva sobre mudanças e permanência 

nos hábitos e costumes relacionados às relações de 

trabalho, nas ferramentas, nos materiais e nos 

equipamentos utilizados na produção de diferentes 

objetos, do presente e do passado. 

● Estudo coletivo dos principais direitos e deveres do 

trabalhador e refletir o quanto esse conhecimento 

impacta sua vivência no ambiente do trabalho e na 

própria qualidade de vida. 

● Palestras e entrevistas que esclareçam sobre os 

direitos e deveres do trabalhador. 

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que sintetizem 

os conceitos explorados. 

 

Geografia 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar oralmente e 

por escrito, o nome da 

escola e o trajeto até sua 

casa. 

Localização, 

orientação e 

representação 

espacial 

● Atividades em que os alunos representem a planta 

da própria casa e de seus trajetos diários. 

● Atividades de localização e posição de objetos 

(referenciais espaciais, como frente e atrás, 

esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 
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Habilidade BNCC - 

EF01GE01 

 

2. Utilizar os dados que 

compõem o próprio 

endereço para localizá-lo 

no mapa do município. 

Habilidade BNCC - 

EF02GE09 

 

3. Identificar as diferentes 

formas de representação 

do espaço geográfico: 

fotografia aérea e planta 

baixa, mapas, croquis. 

Habilidades BNCC - 

EF02GE08 

EF01GE09 

 

4. Reconhecer os 

referenciais espaciais de 

orientação e localização: 

pontos de referência, 

pontos cardeais, rosa dos 

ventos em leituras de 

mapas.  

 Habilidades BNCC - 

EF01GE09  

EF02GE10  

EF03GE06 

5. Compreender a 

funcionalidade dos 

símbolos básicos que 

compõem a linguagem 

cartográfica (letras, linhas e 

áreas) e compreensão de 

que todos os símbolos de 

um mapa são explicados na 

legenda que o acompanha. 

Habilidade BNCC - 

EF03GE07 

 

Leitura de 

mapas e 

planos 

 

  

 

 

 

fora) por meio de representações espaciais da sala 

de aula e da escola. 

● Identificação dos pontos cardeais utilizando como 

referencial o próprio corpo. 

● Exploração do globo terrestre em comparação com 

o planisfério. 

● Construção de legendas para diferentes tipos de 

imagens. 

● Situação de comparação entre representações 

verticais ou oblíquas e imagem de satélite. 

● Situação de identificação de posição de objetos em 

mapas quadriculados. 

● Situação de comparação entre plantas de ruas e 

fotografias aéreas.  

● Utilização de imagens de satélite e fotografias 

aéreas do Google Earth para mapear espaços 

vividos. 

● Descrição e desenho de croquis de espaços 

geográficos conhecidos (lugar de origem, de 

moradia e trabalho, entorno da escola, etc.) 

empregando símbolos e legendas. 

● Construção de maquete da sala de aula ou outros 

espaços conhecidos. 

● Situações de mapeamento dos pontos de referência 

em vários percursos do cotidiano (trabalho, lazer, 

atendimento à saúde, solicitar algo à Prefeitura, 

participar de eventos culturais etc.). 

● Identificação de referenciais espaciais para 

diferentes tipos de itinerários do cotidiano. 

● Leitura de mapas de itinerário para diferentes 

modalidades de deslocamentos do cotidiano 

● Situações de uso da rosa-dos-ventos em mapas para 

localizar informações. 

● Manuseio de Atlas, plantas e outros tipos de 

materiais de localização, orientação e distância. 

● Situações de leitura e discussão sobre mapas de 

itinerários de shoppings, aeroportos, parques, etc. 
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6. Compreender as 

múltiplas relações 

existentes entre bairro, 

município, estado e país. 

Habilidades BNCC - 

EF02GE01 

EF02GE02   

 

7. Identificar os aspectos 

físicos e sociais que 

compõem a paisagem do 

município de Indaiatuba.  

Habilidades BNCC - 

EF03GE01 

EF03GE02 

 

8. Localizar o município que 

reside em mapas políticos , 

com a exploração dos 

municípios que o 

circundam, a região de 

composição, os principais 

pontos turísticos, os 

símbolos e legendas 

empregadas. 

Habilidades BNCC - 

EF03GE06 

EF03GE07 

 

9. Identificar os espaços e 

serviços públicos e 

privados oferecidos no 

município e suas funções 

no atendimento da 

população. 

Habilidades BNCC - 

EF01GE07 

 

10. Reconhecer as 

atividades econômicas, 

culturais e de lazer 

existentes no município e 

Características 

físicas, 

econômicas e 

culturais do 

município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações 

cartográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos das 

atividades 

humanas 

● Situações de roda de conversa sobre o que os alunos 

conhecem de seu município (clima, vegetação, 

relevo, hidrografia, tipos de solo, atividades 

econômicas, limites da cidade). 

● Situação de conversa em que os alunos contêm dos 

bairros em que moram e identifiquem a presença ou 

ausência de equipamentos públicos e serviços 

básicos essenciais (como transporte, segurança, 

lazer, saúde e educação). 

● Exploração do mapa do município de Indaiatuba e 

região, interpretando os símbolos e legendas 

empregados. 

● Pesquisa em sites oficiais do município sobre 

aspectos físicos, econômicos e culturais de 

Indaiatuba. 

● Situações de comparação de imagens e textos que 

falem da história de formação da cidade de 

Indaiatuba, permitindo identificar permanências e 

transformações na paisagem. 

● Situações de produção e leitura de tabelas e gráficos 

sobre o município de Indaiatuba. 

● Atividades de localização do município de origem e 

de moradia atual em mapas do Brasil e do estado, 

interpretando os símbolos e legendas empregados. 
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seu impacto social na vida 

das pessoas. 

Habilidades BNCC - 

EF03GE11 

 

11. Localizar, em mapas 

políticos, o município de 

Indaiatuba, o estado de 

São Paulo, o Brasil, o 

estado e a cidade de 

origem, entre outras 

localidades, a partir de 

situações 

contextualizadas.   

Habilidades BNCC - 

EF03GE06  

13. Identificar diferenças e 

semelhanças entre espaços 

urbanos e rurais, bem 

como as relações de 

interdependência 

existentes entre esses dois 

espaços.   

 

14. Compreender a 

comunicação e o 

transporte como meio de 

circulação de pessoas, 

informação e produtos. 

 

15. Compreender a 

transformação das 

paisagens urbanas e rurais 

ao longo do tempo como 

uma ação humana sobre a 

natureza, refletindo sobre 

os problemas sociais e 

ambientais ocorridos no 

campo e na cidade. 

A cidade e o 

campo 

aproximações e 

diferenças 

 

Comunicação e 

transporte – 

conexão entre 

lugares e 

pessoas 

 

 

Problemas 

ambientais das 

zonas rurais e 

urbanas 

 

 

 

● Atividades de análise de imagens, textos e relatos 

sobre o modo de viver, sentir e trabalhar a paisagem 

urbana e rural. 

● Atividades de análise de imagens a respeito das 

diferenças entre os espaços rural e urbano, 

relacionando-os às atividades econômicas 

características do campo e da cidade. 

● Leitura colaborativa de textos científicos adequados 

para os alunos sobre a produção de alimentos e 

abastecimento urbano. 

● Atividades de leitura de textos informativos de 

como a urbanização e a industrialização mudaram a 

vida das pessoas. 

● Discussão coletiva a respeito dos problemas 

relativos ao trânsito no espaço urbano, em especial 

de Indaiatuba. 

● Situações de identificação dos tipos de transportes 

existentes e aqueles que ocorrem no município, por 

meio de análise de imagens. 

● Situações de roda de conversa para descobrir os 

diferentes meios de transporte utilizados pela 

turma da sala de aula. 

● Pesquisas, em fontes diversas, a respeito das 

transformações ocorridas nos meios de transporte 

ao longo do tempo. 
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● Situações de identificação e representação por meio 

de mapas convencionais e não convencionais, 

utilizando legendas para sistematizar informações. 

● Roda de conversa sobre a percepção das 

semelhanças e diferenças, transformações e 

permanências nas paisagens urbanas e rurais. 

● Situações de análise coletiva sobre a 

interdependência do campo e da cidade, 

considerando fluxos econômicos, de informações, 

de ideias e de pessoas. 

● Discussão sobre o uso de recursos em nosso 

cotidiano (retomar assuntos já estudados sobre o 

consumo destacando o uso do solo, da água e 

materiais diversos que são descartados). 

● Participação em campanhas na escola pelo uso 

correto dos recursos ambientais (energia, água, 

materiais, entre outros). 

● Situações de pesquisa em diferentes fontes de 

informação impressa e eletrônica sobre os meios de 

comunicação em outros tempos para identificar 

usos, finalidades e quem possuía tecnologias de 

comunicação em outras épocas.  

● Roda de conversa sobre o papel da televisão na vida 

contemporânea e as transformações socioculturais 

por ela provocadas, assim como a necessidade de 

uma visão crítica sobre a programação, produtos e 

propaganda que a mesma veicula. 

● Rodas de conversa sobre a identificação dos meios 

de comunicação como forma de aproximação dos 

lugares.  

● Produção de textos coletivos sobre os meios de 

comunicação em nosso cotidiano.  
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termo II 

Língua Portuguesa 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Eixo Leitura 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Ler, com fluência e 

compreensão, palavras, 

de estruturas canônicas e 

não canônicas. 

Habilidade BNCC - 

EF12LP01 

 

 

Decodificação / 

Fluência de  leitura 

 

 

● Leitura em voz alta, para diferentes plateias, 

após preparação, com propósitos diversos. 

● Rodas de leitura, rodas de jornal ou notícias. 

● Refletir nos textos lidos inicialmente com ajuda 

e gradativamente com autonomia, 

características importantes para a 

compreensão do texto (tema, assunto, 

finalidade, forma de organização). Comparar 

semelhanças e diferenças entre textos tendo 

como referência os elementos característicos 

acima mencionados.  

● Leitura para relatar de modo resumido 

(oralmente ou por escrito) o assunto do texto. 

● Leitura para identificar a palavra-chave que 

indica o conteúdo do parágrafo/trecho. 

● Exploração de diferentes suportes. 

 

2. Ler e compreender com 

progressiva autonomia, 

os gêneros textuais 

selecionados*, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma 

de organização à sua 

finalidade. 

Habilidade BNCC - 

EF12LP04 

Compreensão 

em leitura 

3. Apreciar os textos 

literários, observando 

rimas, sonoridades, jogos 

de palavras, 

reconhecendo o 

pertencimento ao mundo 

imaginário ou não, o 

encantamento, fruição, 

enredo. 

Habilidade BNCC 

EF12LP18 

Apreciação estética /  

Estilo 

● Socialização de impressões sobre leituras 

realizadas e circulação de critérios de 

apreciação utilizados pelos diferentes leitores. 

● Saraus, batalha de versos (slam). 

● Leitura semanal de livros da biblioteca. 

● Situações de indicação literária aos colegas, 

identificando motivos da indicação: elementos 

da leitura com os quais se identificou, riqueza 

literária que observou. 

● Organizar recitais de poesias, repentes e 

canções. 

● Leitura em voz alta pelo professor (incluindo a 

possibilidade de fazê-lo em “capítulos”), de 

textos de diferentes gêneros. 
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4. Identificar a função 

social de textos que 

circulam em campos da 

vida social dos quais 

participa 

cotidianamente (a casa, 

a rua, a comunidade, a 

escola) e nas mídias 

impressa, de massa e 

digital, reconhecendo 

para que foram 

produzidos, onde 

circulam, quem os 

produziu e a quem se 

destinam. 

Habilidades BNCC - 

EF15LP01 

Reconstrução das 

condições de 

produção e recepção 

de textos 

● Leitura em voz alta pelo professor (inclusive em 

“capítulos”, quando preciso), para compartilhar 

textos com diferentes propósitos como 

sensibilizar, divertir, informar 

● Selecionar textos e livros para leitura, de acordo 

com objetivos, interesses e projetos pessoais 

(estudo, formação pessoal, entretenimento, 

pesquisa, trabalho, etc.). 

● Leitura de textos ou livros de um mesmo autor 

para conhecer sua obra. 

● Leitura em voz alta, para diferentes plateias, 

após preparação, com fim específico:  

● compartilhar texto ou fragmento de texto 

considerado interessante, divertido e 

emocionante (com explicação prévia do 

motivo);  

● comunicar algo (como programação de evento, 

instruções);  

● socializar texto próprio ou produzido em 

parceria. 

● Analisar nos textos lidos: finalidade, intenções, 

locais de circulação, quem os produziu e público 

alvo a quem se destinam. 

5. Estabelecer 

expectativas em relação 

ao texto que será lido 

(antecipações dos 

sentidos, da forma e da 

função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios, a 

respeito das condições de 

produção e recepção, o 

gênero, o suporte e o 

universo temático, bem 

como, recursos gráficos, 

imagens, dados da 

própria obra (título, 

índice, prefácio etc.), 

checando a adequação 

das hipóteses realizadas. 

Apreciação estética/ 

Estilo 

● Leitura em voz alta de materiais impressos e 

digitais, feita pelo professor (acompanhadas ou 

não pelo aluno). 

● Leitura colaborativa com pausas para que os 

alunos explicitem antecipações, inferências, 

dúvidas relativas ao texto. 

● Momentos nos quais sejam explorados durante 

a leitura  em voz alta do professor ou individual: 

● antecipação de informações sobre o conteúdo 

do texto (posições, tratamento temático, visão 

do interlocutor, valores, etc.);  

● a realização de inferências, seja a partir de 

dados do texto, das informações trazidas pelo 

professor sobre o contexto de produção ou do 

conhecimento prévio do aluno;  

● a verificação tanto das antecipações realizadas 

quanto das inferências. 
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Habilidade BNCC - 

EF15LP02 

● Atividades variadas em espaços mediadores de 

leitura:  

● exploração de títulos, capas, contracapas, 

índices;  

● consulta a catálogos de editoras; 

● busca orientada de material para estudo ou 

entretenimento em diferentes suportes; 

● seleção autônoma do que será lido. 

6. Localizar informações 

explícitas na leitura de 

textos literários e não-

literários.  

Habilidade BNCC - 

EF15LP03 

Estratégias  

de Leitura 

●  Leitura de textos (coletiva, em duplas ou 

individual) buscando informações explícitas 

literalmente expressas em frases de período 

composto ou textos (posicionadas em 

segmento inicial ou ao longo do texto). 

● Leitura de contos identificando narrador, 

personagens, enredo, título, complicação e 

desfecho. 

● Leitura para localizar informações solicitadas 

pelo professor. 

● Leitura para formular perguntas para as quais 

um parágrafo possa ser resposta. 

7. Inferir, de maneira 

autônoma, o sentido de 

palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, 

com base no contexto da 

frase ou  texto. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP05 

 

8. Inferir informações 

implícitas nos textos 

literários e não-literários 

lidos. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP04 

 

Estratégias de leitura ● Atividades de leitura autônoma ou com auxílio 

do professor, para reconhecimento do sentido 

das palavras que lê e seus significados possíveis, 

dentro do texto/ contexto.  

● Atividades de leitura coletiva ou em duplas e 

com a ajuda do professor, para compreensão de 

textos buscando informações baseadas em 

sentimentos das personagens, intenções do 

autor, recursos gráficos, transposição do que é 

real e imaginário, relações entre texto e 

contexto. 

● Atividades de leitura em que sejam analisados 

os sentidos das palavras lidas e seus possíveis 

significados, em relação ao texto / contexto. 

9. Identificar, de maneira 

autônoma, o efeito de 

sentido produzido pelo 

Estratégias de 

Leitura 

● Leitura de textos  para buscar informações 

baseadas em sentimentos das personagens, 

intenções do autor, recursos gráficos, 
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uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais 

nos diferentes textos. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP04 

transposição do que é real e imaginário, 

relações entre texto e contexto. 

● Situações coletivas e individuais de análise do 

texto quanto a relações entre as ideias do texto;  

● Atividades de leitura nas quais sejam 

observados  diversos sentidos atribuídos 

(sentidos literal e conotativo/figurado de 

palavras e expressões), bem como, as relações 

entre texto e imagens a ele associadas e outros 

recursos gráficos complementares. 

10. Buscar, selecionar e ler 

textos que circulam em 

meios impressos ou 

digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses, 

justificando a escolha e 

compartilhando com os 

colegas sua opinião, após 

a leitura. 

Habilidade BNCC - 

EF12LP02  

 

10A. (T2) Ler e 

compreender, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP16  

 

10B. Perceber diálogos em 

textos narrativos, 

observando o efeito de 

sentido de verbos de 

enunciação e, se for o 

caso, o uso de variedades 

linguísticas no discurso 

direto. 

Formação do leitor 

proficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação do leitor 

literário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Atividades nas quais os alunos possam utilizar 

diferentes espaços de circulação de materiais 

de leitura, bibliotecas e centros comunitários. 

● Roda de leitores em que os alunos possam 

compartilhar suas apreciações pessoais em 

relação às leituras pessoais realizadas.   

● Atividades de pesquisa em material impresso 

diverso ou meio digital. 

● Momentos em que os alunos possam trocar 

informações e opiniões sobre materiais lidos 

(físicos ou digitais). 

● Leitura em voz alta / compartilhada realizada 

pelo professor aos alunos dos gêneros previstos 

para o ano.  

● Situações de leitura no espaço da biblioteca ou 

sala de leitura da escola, podendo selecionar 

livremente o que deseja ler. 

● Propostas em que os alunos precisem escolher 

o que será lido, consultando um índice, um 

catálogo. 
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Habilidade BNCC - 

EF35LP22 

 

10C. (T2) Ler e 

compreender, com certa 

autonomia, textos 

literários, de gêneros 

variados, desenvolvendo o 

gosto pela leitura.       

Habilidade BNCC - 

EF02LP26   

 

10D. (T2)  Reconhecer que 

os textos literários fazem 

parte do mundo do 

imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, 

valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da 

humanidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP15 

 

10E. (T2)  Relacionar texto 

com ilustrações e outros 

recursos gráficos. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP18 

 

 

 

Formação do leitor 

literário/ 

 

Leitura 

multissemiótica 

11.(T2) Distinguir fatos, e 

as opiniões / declarações 

de sujeitos relacionados 

ao fato, em textos que 

circulam na esfera 

jornalística.  

Habilidade BNCC - 

EF04LP15 

Compreensão leitora ● Leitura compartilhada de jornais / periódicos do 

dia, leitura conjunta da primeira página de cada 

um e seleção de questão a ser debatida a partir 

do conteúdo de algum/alguns de seus textos 

(notícia, reportagem, charge, entrevista, artigo, 

editorial, carta de leitor, resenha, propaganda); 

identificando distinção entre fato e opinião. 

● Atividades de análise crítica em relação às 

divergências entre informações apresentadas 

em fontes diversas. 
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● Situações de comparação de opiniões sobre o 

que foi lido e elaboração de conclusões 

pessoais. 

12.(T2) Estabelecer 

relação de causa e 

consequência entre partes 

e elementos do texto. 

 

13. (T1-T2)  Identificar 

elementos de uma 

narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, 

enredo, tempo e espaço. 

Compreensão das 

formas de 

composição de 

narrativas 

●  Atividades nas quais os alunos possam 

reconhecer — na leitura ou escuta — elementos 

básicos constitutivos dos textos narrativos do 

campo artístico-literário. 

●  Situações de análise coletiva de textos, 

identificando o conflito gerador das narrativas e 

sua resolução, além de palavras, expressões e 

frases que caracterizam personagens, ambientes 

e marcos temporais do texto. 

14. (T2) Reconhecer 

diferentes formas de 

tratar uma informação na 

comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, 

em função das condições 

em que foi produzido e 

daquelas em que será 

recebido. 

 

15. (T2) Comparar 

informações sobre um 

mesmo fato veiculadas em 

diferentes mídias e 

concluir sobre qual é mais 

confiável e por quê. 

 

Formação do Leitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão  

em leitura  

●  Leitura de dois ou mais textos de mesmo gênero 

ou de gêneros diferentes, tendo em comum o 

mesmo tema, para os quais é solicitado 

reconhecimento das formas distintas de 

abordagem. 

● Análise de textos para reconhecer diferenças 

entre eles no que diz respeito a leitor-alvo, 

ideologia, época em que foi produzido, 

intenções comunicativas. 

 

16. (T2) Perceber diálogos 

em textos narrativos, 

observando o efeito de 

sentido de verbos de 

enunciação e, se for o 

caso, o uso de variedades 

linguísticas no discurso 

direto. 

Formação do leitor 

literário 

● Leitura de textos que possuem a presença do 

diálogo e analisar os efeitos de sentido 

produzidos por: 

● verbos introdutórios da fala de terceiros (verbos 

de enunciação ou dicendi) em casos de discurso 

citado (discurso direto; indireto; indireto livre); 

● uso de variedades linguísticas na representação 

dessas falas no discurso direto. 
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17. (T2) Reconhecer a 

função de gráficos, 

diagramas e tabelas em 

textos, como forma de 

apresentação de dados e 

informações. 

Habilidade BNCC - 

EF04LP2 

 

17.A (T2) Comparar 

informações apresentadas 

em gráficos ou tabelas. 

Habilidade BNCC - 

EF05LP23 

Imagens analíticas 

em textos 

 

18. (T2) Buscar e 

selecionar, com o apoio do 

professor, informações de 

interesse sobre 

fenômenos sociais e 

naturais, em textos que 

circulam em meios 

impressos ou digitais. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP17 

Pesquisa  

 

Eixo: Escrita 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

19. (T2) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, 

tais como ortografia, 

regras básicas de 

concordância nominal e 

verbal, pontuação (ponto 

Construção do 

sistema alfabético / 

convenções de 

escrita 
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final, ponto de 

exclamação, ponto de 

interrogação, vírgulas em 

enumerações) e 

pontuação do discurso 

direto, quando for o caso. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP07  

20. Observar escritas 

convencionais, 

comparando-as às suas 

produções escritas, 

percebendo semelhanças 

e diferenças. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP03 

Construção do 

sistema alfabético / 

convenções de 

escrita 

 

 

 

21.  (T2) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

recursos de referenciação 

(por substituição lexical ou 

por pronomes pessoais, 

possessivos e 

demonstrativos), 

vocabulário apropriado ao 

gênero, recursos de 

coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e 

articuladores de relações 

de sentido (tempo, causa, 

oposição, conclusão, 

comparação), com nível 

suficiente de 

informatividade. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP08 

Construção do 

sistema 

alfabético/estabeleci

mento das relações 

anafóricas na 

referenciação e 

construção da coesão 

 

22. Planejar e produzir, 

com progressiva 

autonomia os textos 

previstos, considerando a 

 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

 

● Reescrita de textos dos gêneros previstos para 

o ano, em duplas e pequenos grupos (para 

tanto, organizar preferencialmente atividades 

sequenciadas). Iniciar com fragmentos de 
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situação comunicativa, os 

interlocutores (quem 

escreve/para quem 

escreve); a finalidade ou o 

propósito (escrever para 

quê); a circulação (onde o 

texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador 

do texto); a linguagem, 

argumentação (se o 

gênero textual exigir), 

organização, forma do 

texto e seu tema. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP05  

 

23. Organizar o texto, 

durante o processo de 

produção, em unidades de 

sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as 

normas gráficas e de 

acordo com as 

características do gênero 

textual. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento de 

texto/ progressão 

temática e 

paragrafação 

histórias conhecidas, em especial as repetições 

ou trechos que mais chamam a atenção dos 

alunos. 

● Situações de produção de textos com 

destinatários reais (diversos graus de 

formalidade), que circulam no ambiente social 

cotidiano. (Escrita a partir de uma necessidade: 

convite para uma apresentação, comunicado 

sobre algo que aconteceu ou vai acontecer etc. 

Escrita de cartões, convites, recados etc., para 

outras turmas / para os familiares, etc.) 

● Planejamento e produção uma parte 

(inicial/final) de um texto conhecido ou um 

texto completo, inicialmente com o apoio do 

professor como escriba, depois em grupos para 

gradativamente chegar à escrita autônoma. 

● Planejamento e registro coletivo de textos 

literários e não-literários (reescrita/ditado ao 

professor), focando na reflexão nos aspectos 

textuais (sequência dos fatos, relação entre 

eles, articulação dos trechos, concordância 

nominal e verbal etc.). 

● Sequências didáticas de produção de texto que 

organizem momentos que vão da produção 

coletiva à produção individual e envolvam: 

● Exploração de amplo repertório do gênero 

selecionado; 

● Análise de textos dos gêneros em questão para 

extrair as suas características;  

● Registro preliminar de ideias, esboço do texto 

(seleção do que será escrito, estabelecimento 

de relações lógicas, decisões sobre como será 

escrito); 

● Elaboração de rascunhos, incluindo 

reorganizações necessárias, até que se tenha a 

1ª versão do texto; 

● Revisão coletiva durante e após a produção 

que analisem - sequência temporal de ações, 

relações de causalidade estabelecidas entre os 

fatos, emprego de articuladores adequados 

entre os trechos do enunciado, utilização do 

registro literário, manutenção do tempo 
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verbal, estabelecimento de coerência e coesão 

entre os trechos do texto, entre outros 

aspectos. 

● Projetos que contextualizam atividades 

sequenciadas de produção de textos de 

determinados  gêneros, exemplo: Projeto Ler 

faz bem – Livro artesanal para a Feira Literária.   

● Análise de recursos utilizados por escritores 

profissionais, para produzir efeitos em seus 

textos: qualidade da linguagem e das escolhas, 

características do estilo, formas de abordar o 

tema/assunto tratado, relação entre os 

propósitos possíveis de identificar e o 

resultado final etc. 

24. Reler e revisar o texto 

produzido, com certa 

autonomia, para corrigi-lo 

e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, 

reformulações, correções 

de ortografia e pontuação. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP06  

Escrita autônoma e 

compartilhada 

 

Procedimentos de 

escritor 

● Atividades em que os alunos possam editar a 

versão final do texto produzido, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou digital. 

● Situações em que os alunos possam utilizar 

software, inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis. 

● Revisão dos textos produzidos em parceria 

utilizando checklist com as principais 

características do gênero e recursos 

linguísticos que garantem a qualidade do 

registro. 

● Situações em que, para fazer a revisão passo a 

passo de seu rascunho, o aluno conta com a 

cooperação de um “leitor-parceiro”, disposto a 

apontar problemas (quanto ao conteúdo, à 

ortografia, à caligrafia etc.) e opinar sobre 

possibilidades de resolução.  

● Produção de nova versão do texto com base 

em indicações feitas pelo professor, sobre 

aspectos a serem melhorados. 

25. Manifestar , ao 

produzir texto 

Construção do 

Sistema Alfabético/ 

● Produção de textos levando em conta alguns 

conhecimentos gramaticais básicos: uso da 
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preocupação com: 

segmentação entre as 

palavras, ortografia, 

pontuação e 

paragrafação. 

Habilidade BNCC - 

EF02LP01  

 

Convenções da 

escrita 

letra maiúscula em substantivos próprios e 

início de frases e pontuação final. 

● Uso o dicionário como referência para busca de 

palavras que se têm dúvidas na grafia. 

● Atividades em que os alunos possam consultar 

em listas de regularidades ortográficas 

palavras para certificar-se da grafia correta das 

palavras. 

 

Eixo: Oralidade 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

26. Escutar, com atenção, 

falas de professores e 

colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que necessário. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP10   

 

27.  Escutar, com atenção, 

apresentações de 

trabalhos realizados por 

colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que necessário.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP18 

 

28. Reconhecer 

características da 

conversação espontânea 

presencial, respeitando os 

Escuta atenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características da 

conversação 

espontânea 
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turnos de fala, 

selecionando e utilizando, 

durante a conversação, 

formas de tratamento 

adequadas, de acordo 

com a situação e a posição 

do interlocutor.  

Habilidade BNCC - 

EF15LP11 

 

29. Identificar finalidades 

da interação oral em 

diferentes contextos 

comunicativos (solicitar 

informações, apresentar 

opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15LP13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato oral / 

Registro formal 

e informal 

30. Planejar e produzir, 

com certa autonomia, 

gêneros orais ou que 

possam ser repassados 

oralmente considerando a 

situação comunicativa e o 

tema / assunto / 

finalidade do texto. 

Habilidades BNCC - 

EF12LP06                                                                                                                                                                                                                                               

EF02LP19                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EF12LP13                                                                                                                                                                                                                                                                  

EF01LP23                                                                                                                                                                                                       

EF02LP24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EF03LP22 

 

31. Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em 

sala de aula, com apoio de 

recursos multissemióticos 

(imagens, diagramas, 

tabelas etc.), orientando-

Planejamento e 

produção de texto 

oral/ Exposição oral 

 

 

 

● Atividades em que os alunos possam contar   

textos literários conhecidos, ou mesmo, relatos 

de experiências vivenciadas.  

● Registro de produção oral em gravações de 

áudio e/ou vídeo dos gêneros textuais 

previstos, utilizando-se esquemas de apoio 

escritos. Organizar sequências didáticas que 

contemplem: a) a pesquisa do conteúdo 

temático; b) o estudo das principais 

características de textos orais do gênero 

selecionado para produção; c) o planejamento 

e a elaboração do texto a ser produzido. 

● Relato de experiências vividas, utilizando 

diversas ferramentas de apoio (exemplos: 

esquemas, imagens, gráficos, tabelas, etc.), 

incluindo recursos digitais.   

● Entrevista com as famílias para resgate da 

história do local em que vivem; entrevistar 

profissionais que colaborem com informações 

do mundo do trabalho. 

● Participação em eventos escolares 

demonstrando oralmente materiais, estudos e 
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se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de 

fala e adequando a 

linguagem à situação 

comunicativa.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP20  

experimentos realizados (exemplos: Feira de 

Ciências, Feira Literária), entre outras 

possibilidades.  

32. Expressar-se em 

situações de intercâmbio 

oral com clareza, 

preocupando-se em ser 

compreendido pelo 

interlocutor e usando a 

palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP09  

 

Oralidade pública / 

Intercâmbio 

conversacional 

● Atividades de exposição oral de resultados de 

uma pesquisa para outras pessoas, ou turmas 

da escola. 

● Debates sobre assuntos que demandam 

diferentes visões e opiniões a respeito dos 

fatos retratados. 

● Apresentação de indicações literárias em uma 

roda.  

● Realização ou participação em entrevistas, 

com o planejamento prévio da ação. 

● Atividades em que os alunos possam 

apresentar poemas em saraus literários. 

● Declamação de poemas, com entonação, 

postura e interpretação adequadas. 

● Situações em que os alunos precisem 

compartilhar ideias, por meio de diferentes 

situações de interlocução para: manifestar 

sentimentos, ideias, opiniões, resolver um 

problema cotidiano, apresentar algo que está 

sendo produzido na classe, para resolver um 

conflito, relatar experiências cotidianas e 

outros acontecimentos; formular convites, 

pedidos, propostas ou respostas a eles; 

negociar acordos, etc. 

● Rodas de conversa sobre assuntos diversos. 

● Situações em que se priorize a recuperação do 

que foi ouvido (de um colega, do professor, no 

rádio, na TV etc.), com preservação do 

encadeamento das ideias principais e 

inferência da intenção do locutor. 

● Representação de cenas de textos dramáticos, 

reproduzindo as falas das personagens, de 

acordo com as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 
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● Apreciação de situações de comunicação oral 

(presenciadas ou gravadas), sob orientação 

do professor, com foco em aspectos como: 

● pertinência e suficiência de informações, 

explicações; 

●  encadeamento de ideias;  

● hesitações, repetições, ênfases, correções;  

● uso de marcadores conversacionais como “eu 

acho”, “quer dizer”, “então”, “daí”, “aí”, 

“viu?”, “sabe?”, “né?”, “certo?”;  

● dicção, inflexão, projeção da voz, ritmo; 

● gesticulação, postura; 

● efeito produzido pela fala no(s) 

interlocutor(es), considerando a intenção 

comunicativa. 

33. Argumentar 

oralmente sobre 

acontecimentos de 

interesse social, com base 

em conhecimentos sobre 

fatos divulgados em TV, 

rádio, mídia impressa e 

digital, respeitando 

pontos de vista 

diferentes. 

Habilidade BNCC - 

EF05LP19  

Produção de texto oral ● Situações de roda de conversa ou de debates 

em que os alunos possam apresentar suas 

opiniões e argumentos, após: 

● assistir, em vídeo digital, postagens de vlogs, 

assuntos críticos; 

● acompanhar em vídeos ou áudios temas e 

acontecimentos polêmicos que fazem parte 

do dia a dia da sociedade; 

● ter acesso a textos variados da mídia com 

temas controversos que polarizam 

posicionamentos; 

● proceder a leitura de um livro ou ter assistido 

a um filme. 

34. Recontar oralmente, 

com e sem apoio de 

imagem, textos literários 

lidos por outros. 

Habilidade BNCC - 

EF15LP19 

Contagem  

 de histórias 

●  Reconto de histórias vivendo algumas etapas: 

compreensão e o estudo da obra a ser 

recontada, identificação e planejamento dos 

recursos expressivos que serão usados, 

organização dos fatos em ordem temporal 

respeitando coerência e coesão e relações de 

causalidade entre os fatos. 

●  Roda de contação de histórias lidas pelos 

alunos.  
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35. Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados 

em diferentes situações e 

contextos comunicativos, 

e suas características 

linguístico-expressivas e 

composicionais 

(conversação 

espontânea, conversação 

telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no 

rádio ou na TV, debate, 

noticiário de rádio e TV, 

narração de jogos 

esportivos no rádio e TV, 

aula, debate etc.)  

Habilidade BNCC - 

EF35LP10 

   Forma de 

composição de 

gêneros orais 

 

36. Reconhecer e 

respeitar a variedade 

linguística, identificando 

características regionais, 

urbanas e rurais da fala, 

como características do 

uso da língua por 

diferentes grupos 

regionais ou diferentes 

culturas locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

Habilidade BNCC - 

EF35LP11  

Variação linguística  ● Momentos em que sejam aproveitadas todas 

as situações educativas em sala de aula 

utilizando fontes orais de diferentes regiões e 

culturas favorecendo o convívio respeitoso 

com a diversidade linguística, de modo a 

legitimar os diferentes falares do Brasil. 

● Análise coletiva de situações nas quais a 

variação linguística é presente, discutindo a 

variedade e modos de falar em diferentes 

localidades do Brasil, bem como, o meio 

cultural e regional dos falantes. 

 

37. Recuperar as ideias 

principais em situações 

formais de escuta de 

exposições, 

apresentações e 

palestras.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP19 

 Compreensão de 

textos orais 
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Eixo Análise Linguística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

38. (T2) Conhecer, 

diferenciar e relacionar 

letras em formato 

imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas. 

Habilidade BNCC - 

EF01LP11 

 

 

 Conhecimento  

         das diversas  

         grafias  

         do alfabeto  

● Exploração de materiais diversos de escrita tais 

como: livros, revistas, jornais impressos e digitais 

com diversos tipos de letra, oportunizando o 

reconhecimento das mesmas. 

● Cópias funcionais de pequenos textos (exemplos: 

receitas, piadas, músicas, sínteses coletivas de 

assunto estudado) para transcrição da letra de 

imprensa para letra cursiva, observação de letras 

maiúsculas no início de frases.  

39. (T2) Identificar a sílaba 

tônica em palavras, 

classificando-as em 

oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

Habilidade BNCC - 

EF03LP06   

 

40. Segmentar palavras 

em sílabas e remover e 

substituir sílabas iniciais, 

mediais ou finais para 

criar novas palavras.  

Habilidade  BNCC - 

EF02LP02 

 

41. Identificar separação 

de sílabas nas palavras, e 

utilizar esse 

conhecimento durante as 

situações de produção de 

textos.  

 

42. Reconhecer a 

separação das  

Construção do 

Sistema 

Alfabético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentação do 

texto em palavras 

● Revisão de textos com foco na segmentação de 

palavras em pequenos textos. 

● Atividades em que os alunos possam segmentar 

frases ou pequenos textos (apresentados de forma 

aglutinada) em palavras. 

● Atividade de separação de palavras no texto, em 

situação de ditado, na qual os alunos escrevem e 

discutem quantas palavras o texto tem. 

● Leitura e segmentação de textos conhecidos 

escritos de modo aglutinado, contar as palavras e 

comparar os resultados com os colegas. 

● Atividade de cópia - somente em situações em que 

isto faça sentido - para se apropriar de algo que seja 

significativo para os alunos, exemplos: receitas, 

piadas, música, síntese coletiva de assunto 

estudado. 
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  palavras, na escrita, por 

espaços em branco.  

Habilidade BNCC - 

EF01LP12 

 

43. (T2) Ler e escrever, 

corretamente, palavras 

com sílabas VV e CVV em 

casos nos quais a 

combinação VV (ditongo) 

é reduzida na língua oral 

(ai, ei, ou).  Habilidade 

BNCC - EF04LP02 

 

44. (T2)Ler e escrever 

corretamente palavras 

com marcas de nasalidade 

(til, m, n) 

Habilidade BNCC - 

EF02LP05  

 

45. (T2) Ler e escrever 

palavras com 

correspondências 

regulares contextuais 

entre grafemas e fonemas 

– c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o 

(e não u) e e (e não i) em 

sílaba átona em final de 

palavra – e com marcas de 

nasalidade (til, m, n). 

Habilidade BNCC - 

EF03LP01 

 

46. (T2) Ler e escrever 

corretamente palavras 

com os dígrafos lh, nh, ch. 

Habilidade BNCC - 

EF03LP03 

  

Construção do 

Sistema 

Alfabético e da 

Ortografia 

 

● Produção coletiva de lista de palavras com grafias 

semelhantes, refletir sobre as regularidades 

presentes e construir regras que serão fixadas na 

sala de aula.  

● Pesquisa em revistas e jornais palavras que se 

encaixem em grupos com uma determinada 

característica ortográfica. 

● Revisão de textos feitos pelos próprios alunos.  

● Jogos em que ocorra o contraste entre as formas 

correta e incorreta de escrita das palavras. 

● Discussão coletiva sobre formas errôneas que 

poderiam aparecer na escrita de certas palavras e 

a existência ou não de regra ortográfica para cada 

caso. 

● Atividades em que os alunos possam consultar o 

dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de palavras com 

relações irregulares 
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47. (T2) Recorrer ao 

dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente 

no caso de palavras com 

relações irregulares 

fonema-grafema.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP12 

 

48. Memorizar a grafia de 

palavras de uso frequente 

nas quais as relações 

fonema-grafema são 

irregulares e com h inicial 

que não representa 

fonema.  

Habilidade BNCC - 

EF35LP13  

 

49. Compreender o 

funcionamento das regras 

ortográficas referentes às 

regularidades diretas e 

contextuais; 

regularidades 

morfológico-gramaticais; 

e as correspondências 

irregulares. 

Habilidade BNCC - 

EF05LP01 

50.  Utilizar, ao reproduzir 

nos textos elaborados, 

recursos de  coesão e 

coerência. 

 

51. Compreender o uso e 

a função da concordância 

verbal e nominal para a 

produção de seus 

próprios textos.  

Forma de 

composição dos 

textos  

Coesão e 

coerência 

 

 

 

 

 

● Atividades de revisão de textos produzidos com 

foco na utilização dos recursos de coesão 

(articuladores) e coerência (construção dos 

sentidos do texto e cadências das ideias).  

● Leituras colaborativas de textos, para análise dos 

recursos de coesão (articuladores) e coerência 

(construção dos sentidos do texto e cadências das 

ideias).  
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52. Utilizar, ao produzir o 

texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: 

regras sintáticas de 

concordância nominal e 

verbal, convenções de 

escrita de citações, 

pontuação (ponto final, 

dois-pontos, vírgulas em 

enumerações) e regras 

ortográficas.  Habilidade 

BNCC - EF05LP26         

                                                  

53. Utilizar, ao produzir o 

texto, recursos de coesão 

pronominal (pronomes 

anafóricos) e 

articuladores de relações 

de sentido (tempo, causa, 

oposição, conclusão, 

comparação), com nível 

adequado de 

informatividade. 

Habilidade BNCC - 

EF05LP27   

 

 

 

 

Forma de 

composição dos 

textos / 

Adequação do 

texto às normas 

de escrita 

 

 

 

 

 

 

Forma de 

composição dos 

textos  

Coesão e 

Articuladores 

● Revisão coletiva processual e final, com a análise e 

a adequação do uso de recursos, para a garantia da 

coerência e compreensão do texto. 

● Atividades de reorganização de texto desordenado 

(fragmentação por parágrafos) com base na 

focalização de organizadores textuais (unidades 

linguísticas que marcam conexão sintática e 

semântica). 

● Atividades de discussão dos procedimentos 

necessários ao produzir e revisar textos coletivos, a 

necessidade da concordância entre substantivo – 

pronome e verbo para a garantia de melhor 

legibilidade ao texto. 

● Momentos nos quais os alunos possam refletir, 

durante a produção dos textos e na revisão textual, 

a respeito dos recursos de coesão (articuladores) e 

coerência (construção dos sentidos do texto e 

cadências das ideias).  

● Situações de análise, por meio das leituras 

colaborativas de textos recursos de coesão 

(articuladores) e coerência (construção dos 

sentidos do texto e cadências das ideias).  

● Revisão coletiva processual e final, com foco na 

adequação do uso dos recursos, para garantir a 

coerência e compreensão do texto. 

● Atividades de reorganização de texto desordenado 

(fragmentação por parágrafos) com base na 

focalização de organizadores textuais (unidades 

linguísticas que marcam conexão sintática e 

semântica). 

● Situações em que sejam discutidas com os alunos 

durante a produção ou revisão de textos, a 

necessidade da concordância verbal e nominal: 

substantivo – pronome e verbo para garantir 

melhor legibilidade ao texto. 

● Momentos que que o professor, durante a revisão 

textual, possa antecipar problemas de 

compreensão que o interlocutor possa vir a ter e 

ajustar o texto, garantindo escolhas adequadas de 

concordância nominal (gênero e número). 
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54.  Utilizar, de maneira 

convencional, durante a 

produção textual o ponto 

final; de interrogação; de 

exclamação; dos dois 

pontos; do travessão e a 

vírgula em diferentes 

contextos.  

Habilidade BNCC - 

EF04LP05  

 

55. Identificar a função na 

leitura e usar na escrita 

ponto final, ponto de 

interrogação, ponto de 

exclamação e, em 

diálogos (discurso direto), 

dois-pontos e travessão.  

Habilidade BNCC - 

EF03LP07                                                                                       

 

 

 

Pontuação  ● Leitura colaborativa para analisar os efeitos de 

sentido produzidos pelo uso dos sinais gráficos do 

texto. 

● Produção de texto coletivo com discussão das 

possibilidades de pontuação empregadas no texto, 

bem como os efeitos de sentido produzidos pelas 

diversas possibilidades que se colocam (ponto final, 

de interrogação, de exclamação) e selecionar as 

mais adequadas às intenções de significação.  

● Atividades de pontuação em situações, em que seja 

necessário analisar diferentes formas de 

pontuação utilizadas pelos autores ou pontuar 

textos criados pelo professor que não apresentem 

nenhuma pontuação.  

● Atividades de análise da pontuação de textos bem 

escritos, em parceria, para observação de:  

● escolhas do autor; 

● efeito da pontuação para a compreensão do texto; 

● resultados estilísticos obtidos;  

● usos característicos da pontuação em diferentes 

gêneros. 

56. Acentuar, de 

maneira convencional, 

palavras de uso 

recorrente, 

reconhecendo o papel 

da sílaba tônica na 

palavra.  

Habilidade BNCC - 

EF05LP03  

 

Classificação de 

palavras por 

número de 

sílabas 

 

Acentuação das 

palavras 

 

● Atividades de separação de sílabas de palavras de 

maneira reflexiva, durante a produção coletiva ou 

em grupos, partindo das necessidades vividas. 

Exemplo: Quantas possibilidades temos para 

separar sílabas na palavra “corrida” caso estejamos 

escrevendo um texto em que essa palavra aparece 

ao final de uma linha e tenhamos que mudar de 

linha para continuar escrevendo? Respostas 

possíveis: cor – rida; corri –da. 

● Situações de análise coletiva a respeito da 

acentuação de palavras, debater com os alunos a 

identificação da sílaba tônica das palavras.  

● Atividades com foco na acentuação em que 

ocorram, sob orientação do professor:  

● explicitação de dúvidas;  

● inferência de regularidades; 

● registro e construção coletiva de regras. 
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● Construir com os alunos cartazes contendo a 

acentuação de palavras que eles podem consultar 

para escrever corretamente. 

57. Formar o 

aumentativo e o 

diminutivo de palavras 

com os sufixos -ão e -

inho/-zinho. 

Habilidade BNCC - 
EF02LP11 

Morfologia ● Análise coletiva a respeito dos usos do diminutivo 

e aumentativo nos textos lidos e nas situações de 

produção de textos.  

● Atividades de reflexão a respeito dos sentidos 

literais, depreciativos, pejorativos e afetivos que 

podem estar associados ao uso de aumentativos e 

diminutivos nos textos. 

58. Utilizar nas produções 

textuais , noções de 

presente, passado e 

futuro em tempos 

verbais. 

Habilidade BNCC - 

EF05LP05  

 

59. Identificar e 

diferenciar, em textos, 

substantivos e verbos e 

suas funções na oração: 

agente, ação, objeto da 

ação.  

Habilidade BNCC - 

EF03LP08 

60. Identificar em textos e 

usar na produção textual 

a concordância entre 

substantivo ou pronome 

pessoal e verbo 

(concordância verbal).   

Habilidade BNCC - 
EF04LP06 

      61.  Flexionar, 
adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os 
verbos em concordância 
com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos 

Morfologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Momentos nos quais os alunos possam refletir, 

durante a produção textual, o uso convencional 

dos tempos verbais – presente, passado e futuro do 

modo indicativo - discutindo a necessidade de se 

garantir a manutenção do tempo verbal 

predominante, conferindo coesão e coerência ao 

texto. 
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da oração. Habilidade 
BNCC - EF05LP06 
62. Agrupar palavras pelo 

critério de aproximação 

de significado (sinonímia) 

e separar palavras pelo 

critério de oposição de 

significado (antonímia).  

Habilidade BNCC - 

EF01LP15 

63.  Identificar sinônimos 

de palavras de texto lido, 

determinando a diferença 

de sentido entre eles, e 

formar antônimos de 

palavras encontradas em 

texto lido pelo acréscimo 

do prefixo de negação in-

/im-.  

Habilidades BNCC - 

EF02LP10 

 

 

 

 

Sinonímia 

e Antonímia 
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termo II 

Matemática 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 

Situações de Aprendizagens 
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Números e Operações / Álgebra 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Ler, escrever, ordenar, 

comparar e ordenar 

números naturais até na 

ordem de milhar, com 

compreensão das 

principais características 

do sistema de numeração 

decimal. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA01   

Sistema  

de numeração 

decimal: 

leitura, escrita, 

comparação  

e ordenação  

de números 

naturais  

de até cinco 

ordens 

● Situações de aprendizagem envolvendo 

estimativas, estimulando palpites dos alunos 

com base em experiências vivenciadas 

solicitando a escrita numérica para realizar 

comparações entre as hipóteses dos alunos. 

● Atividades envolvendo o sistema de numeração 

decimal e suas regras, em que os alunos 

agrupam unidades em dezenas e centenas e 

realizam comparação de quantidades. 

● Atividades envolvendo a compreensão do 

sistema decimal: jogos com material dourado, 

fichas escalonadas, ábaco e quadro de valor de 

lugar. 

● Atividades envolvendo a comparação de 

números até três ordens, conforme a posição 

que os números ocupam. Ex.: 284, 824, 842. 

● Situações de análise do quadro numérico, para 

que eles analisem e percebam as regularidades 

na sequência. Exemplo: todas as colunas, a 

diferença entre um número e outro é sempre 10. 

● Atividades com o quadro numérico em que a 

sequência esteja de 100 em 100, 400 a 500, 750 

a 850 e etc.; 

● Atividades envolvendo a representação 

numérica na reta numérica para identificar, 

ordenar ou preencher números. 

● Jogos em que sejam propostos a construção dos 

números de diferentes “tamanhos” com o uso de 

10 algarismo: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. 

● Atividades, em que sejam exploradas, por meio 

de comparações e observações, as regularidades 

existentes entre os números apresentados no 

quadro numérico (0 ao 100) e acima de 100. 

● Ditado de números relacionados à escritas 

exploradas nos números familiares e sequências, 

em que o aluno revele suas hipóteses sobre a 
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escrita numérica, contando com a ajuda e 

intervenção do professor para progredir em 

direção à escrita convencional. 

● Atividades com reta numérica, calendário, e 

quadro numérico em que seja possível localizar 

números, comparar e preencher sequências. 

● Registro, leitura e escrita numérica que 

representam grandes quantidades; 

● Situações de contagem em que sejam utilizados 

os múltiplos de 100 para procedimento de 

cálculos usando diferentes representações. 

● Atividades de composição e decomposição 

numérica de diferentes maneiras, relacionando 

o valor posicional do zero à sua decomposição 

polinomial como: 256= 2x100+5x1.  

2. Resolver e elaborar 

problemas de adição e 

subtração com números 

naturais e  

com números racionais, 

cuja representação 

decimal seja finita, 

utilizando estratégias 

diversas,  

como cálculo por 

estimativa, cálculo mental 

e algoritmos. 

Problemas: multiplicação 

e divisão de números  

racionais cuja 

representação decimal é 

finita por  

números naturais. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA07 

 

3. Calcular o resultado de 

uma adição ou uma 

subtração de números 

naturais, por meio do 

Problemas: adição e 

subtração de 

números naturais e 

números racionais 

cuja representação 

decimal é finita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinal de igualdade 

● Atividades de cálculo de resultado de adições e 

subtrações com números naturais por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso das técnicas 

operatórias (algoritmo convencional), com 

posterior socialização das estratégias utilizadas 

pela turma.  

● Atividades nas quais os alunos realizam cálculos 

sem a presença de lápis e papel, fazendo uso do 

cálculo mental para se chegar ao resultado. 

● Momentos nos quais os alunos possam construir 

estratégias de cálculo rápido relativas aos fatos 

básicos da adição e subtração, de maneira que 

possam memorizar de forma compreensiva. 

● Atividades de cálculo de adições e de subtração 

em que as parcelas ou termos são maiores que 9 

como, por exemplo, pelo uso da decomposição 

das escritas numéricas. 

● Atividades em que os alunos possam fazer uso 

de uma técnica operatória (algoritmo 

convencional) para calcular o resultado de 

adições e subtrações, com recurso à ordem 

superior (sem ou com “empréstimos” e 

“reservas”). 
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algoritmo convencional e 

/ ou estratégias pessoais. 

Operações 

matemáticas do 

campo aditivo 

Estratégias pessoais 

Algoritmo 

convencional 

4. Resolver situações-

problema, que envolvam 

situações de compra e 

venda, utilizando a escrita 

decimal para representar 

valores e considerando o 

Sistema Monetário 

Brasileiro. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA07 

 

Problemas: adição e 

subtração de 

números naturais e 

números racionais 

cuja representação 

decimal é finita 

● Atividades de resolução de situações-problema 

que envolvam a leitura e compreensão de 

valores expressos em panfletos de lojas / 

supermercados. 

● Situações-problema que envolvam trocas 

monetárias utilizando panfletos de 

supermercado e dinheiro simbólico. 

● Atividades em que sejam explorados o uso social 

de moedas e cédulas do Sistema Monetário 

Brasileiro.  

● Leitura de livros que retratem o tema abordado. 

● Atividade de jogos: Banco Imobiliário ou 

Monopoly. 

5. Resolver e elaborar 

problemas envolvendo 

diferentes significados da 

multiplicação  

(adição de parcelas iguais, 

organização retangular e 

proporcionalidade), 

utilizando estratégias  

diversas, como cálculo 

por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA06  

 

6. Calcular o resultado de 

uma multiplicação ou 

uma divisão de números 

naturais, por meio do 

algoritmo convencional e 

/ ou estratégias pessoais. 

 

Problemas 

envolvendo 

diferentes 

significados da 

multiplicação e da 

divisão: adição de 

parcelas iguais, 

configuração 

retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa 

e medida 

 

 

 

 

Sinal de igualdade 

Operações 

matemáticas do 

campo multiplicativo 

Estratégias pessoais 

● Atividades de cálculo dos resultados de 

multiplicações e divisões de números naturais, 

por meio de estratégias pessoais e pelo uso de 

técnicas operatórias (algoritmo convencional). 

● Situações em que sejam exploradas o uso de 

estratégias pessoais para calcular resultados de 

multiplicação e divisão, com posterior 

socialização das estratégias pessoais utilizadas 

pelos alunos. 

● Atividades rotineiras para determinar o 

resultado de multiplicações e divisões por 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, e 9 e a observação de regularidades 

que permitam sua memorização. 

● Atividades rotineiras para determinar o 

resultado das divisões com dezenas (divisor).  

● Atividades de análise, interpretação e resolução 

de situações-problema, compreendendo o 

significado de proporcionalidade das operações 

e campo multiplicativo (registro por escrito das 

regularidades observadas). 
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7. Resolver e elaborar 

problemas de divisão cujo 

divisor tenha no máximo 

dois algarismos,  

envolvendo os 

significados de repartição 

equitativa e de medida, 

utilizando estratégias 

diversas,  

como cálculo por 

estimativa, cálculo mental 

e algoritmos.  

Habilidade BNCC - 

EF04MA07 

 

8. Resolver e elaborar 

problemas de 

multiplicação e divisão 

com números naturais e 

com números racionais 

cuja representação 

decimal é finita (com 

multiplicador natural e 

divisor natural e diferente 

de zero), utilizando 

estratégias diversas, 

como cálculo por 

estimativa, cálculo mental 

e algoritmos. Habilidade 

BNCC - EF05MA08   

 

Algoritmo 

convencional 

 

 

Problemas 

envolvendo 

diferentes 

significados da 

multiplicação e da 

divisão: adição de 

parcelas iguais, 

configuração 

retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa 

e medida 

 

 

 

Problemas: 

multiplicação e 

divisão de números 

racionais cuja 

representação 

decimal é finita por 

números naturais 

 

 

 

● Atividades de resolução de situações-problema 

que envolvam os significados de: 

proporcionalidade, configuração retangular, 

combinatória e comparação da multiplicação, e 

também divisão equitativa e medida da divisão, 

com operações de multiplicação e divisão 

explorando diferentes estratégias de solução. 

● Situações em que os alunos possam produzir 

situações-problema com as operações de 

multiplicação e divisão, em duplas ou de forma 

coletiva. 

● Atividades de resolução de situações-problemas 

de diferentes formas: diagramas, listas, árvores 

de possibilidades e tabelas; e que essas formas 

sejam valorizadas, analisadas, discutidas e 

validadas em sala. 

● Situações de aprendizagem que envolvam a 

resolução de situações-problema do campo 

multiplicativo e a ideia de divisão em partes 

iguais. 

● Produção coletiva, em duplas ou individual de 

situações-problema do campo multiplicativo e a 

ideia de divisão em partes iguais. 

● Atividades com materiais manipuláveis que 

possam dividir igualmente as quantidades.  

9. Resolver e elaborar 

problemas de divisão de 

um número natural por 

outro (até 10), com resto 

zero e com resto diferente 

de zero, com os 

significados de repartição 

equitativa e de medida, 

Problemas 

envolvendo 

diferentes 

significados da 

multiplicação e da 

divisão: adição de 

parcelas iguais, 

configuração 

retangular, 

● Situações de aprendizagem que envolvam a 

resolução de situações-problema do campo 

multiplicativo e a ideia de divisão em partes 

iguais. 

● Produção coletiva, em duplas ou individual de 

situações-problema do campo multiplicativo e a 

ideia de divisão em partes iguais. 

● Atividades com materiais manipuláveis que 

possam dividir igualmente as quantidades.  



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 653 

 

por meio de estratégias e 

registros pessoais.  

Habilidade BNCC - 

EF03MA08 

repartição em partes 

iguais e medida 

10. Reconhecer e 

representar frações 

usuais de quantidade 

contínua e discretas, 

relacionando-as às 

frações unitárias. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA09  

Números racionais: 

frações unitárias 

mais usuais - 1/2, 

1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 

1/100 

● Atividades em que sejam exploradas frações 

como representações de quantidades menores, 

iguais ou maiores que um inteiro. 

● Situações nas quais sejam utilizadas a régua e 

ocírculo fracionário para reconhecer a 

representação fracionária e seus significados. 

● Atividades em que sejam explorados o 

significado da porcentagem, por meio da 

utilização de panfletos e anúncios. 

11. Identificar, comparar 

e ordenar números 

racionais positivos 

(representações 

fracionária e decimal), 

relacionando-os a pontos 

na reta numérica.  

Habilidade BNCC - 

EF05MA05 

 

12. Compreender que os 

números racionais podem 

ser representados na 

forma decimal ou 

fracionária, associando as 

grandezas representadas 

nas duas formas. 

 

Comparação e 

ordenação de 

números racionais 

na representação 

decimal e na 

fracionária 

utilizando a noção 

de equivalência 

● Atividades em que sejam exploradas a 

localização de números racionais representados 

na forma decimal em reta numérica. 

● Produção coletiva de reta numérica em que 

sejam exploradas a localização de números 

racionais representados na forma decimal. 

● Atividades nas quais os alunos possam refletir a 

respeito das formas de representação dos 

números racionais: decimais e fracionárias.  

● Situações de registro, leitura, composição e 

decomposição de números racionais. 

13. Calcular os resultados 

da adição e da subtração 

de números decimais e 

frações com mesmo 

denominador. 

 

 

Operações com 

números decimais  

● Momentos nos quais sejam explorados com os 

alunos a formulação de hipóteses sobre a 

grandeza numérica para a compreensão, leitura 

e representação dos números racionais na forma 

decimal e fracionária. 

● Atividades em que explorem o uso de panfletos 

para criar situações de compra, pagamento e 
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troco, considerando os centavos presentes no 

Sistema Monetário Brasileiro. 

14. Associar as 

representações 10%, 

25%, 50%, 75% e 100%  

respectivamente à 

décima parte, quarta 

parte, metade, três 

quartos e um inteiro, para 

calcular porcentagens, 

utilizando estratégias 

pessoais, cálculo mental e 

calculadora, em contextos 

de educação financeira, 

entre outros.  

Habilidade BNCC - 

EF05MA06 

  

15. Resolver situações-

problema, que envolvam 

noções de porcentagem 

(10%, 25%, 50%, 75%). 

Cálculo de 

porcentagens e 

representação 

fracionária 

● Situações-problema em que os alunos 

compreendam o significado de expressões 

como: 10%, 25%, 50%, 75% e 100%. 

16. Resolver expressões 

numéricas envolvendo as 

operações fundamentais. 

Expressões 

numéricas com as 

quatro operações 

● Atividades nas quais os alunos possam calcular 

expressões numéricas utilizando as quatro 

operações e os símbolos de parênteses, 

colchete e chaves. 

 

Geometria 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

17. Descrever 

deslocamentos e 

localização de pessoas e 

de objetos no espaço, por 

meio de malhas 

Localização e 

movimentação: 

pontos de referência, 

direção e sentido/ 

 

● Situações de aprendizagem em que os alunos 

são convidados a produzir desenhos relativos 

tanto às atividades de localização, como às de 

movimentação no espaço. 
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quadriculadas e 

representações como 

desenhos, mapas, planta 

baixa e croquis, 

empregando termos como 

direita e esquerda, 

mudanças de direção e 

sentido, intersecção, 

transversais, paralelas e  

perpendiculares. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA16   

 

Paralelismo e 

perpendicularismo 

 

● Atividades em que os alunos possam 

compartilhar opiniões sobre pontos de 

referência importantes para não se perderem 

num dado espaço, como o da escola. 

● Situações em que os alunos observam um 

objeto em algum lugar do espaço da escola e 

descrever sua localização segundo um ponto 

de referência é o ponto de partida para se 

desenvolver a habilidade. 

● Momentos em que os alunos realizem 

trajetos na escola e depois tenham que 

descrever ou representar. 

● Atividades em que sejam utilizadas malhas 

quadriculadas para representar, no plano, a 

movimentação de uma pessoa ou objeto. 

● Situações em que os alunos possam 

compartilhar opiniões sobre como usar 

terminologias adequadas numa malha 

quadriculada para localizar objetos ou 

pessoas ou para explicar um itinerário. 

● Situações em que os alunos possam 

interpretar e representar a localização de um 

objeto ou pessoa numa malha quadriculada 

que mostre trajetos ou desenhos. 

18. Associar prismas, 

pirâmides e corpos 

redondos a suas 

planificações e analisar, 

nomear e comparar seus 

atributos, estabelecendo 

relações entre as 

representações planas e 

espaciais. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA17  

Figuras geométricas 

espaciais - prismas e 

pirâmides: 

reconhecimento, 

representações, 

planificações e  

características. 

 

 

● Atividades em que seja explorado o 

reconhecimento das semelhanças e 

diferenças existentes entre diferentes corpos 

redondos. 

● Atividades em que seja explorado o 

reconhecimento das semelhanças e 

diferenças existentes entre diferentes 

poliedros. 

● Situações em que os alunos possam 

Identificar de planificações de corpos 

redondos e poliedros, comparando a 

planificação com a forma tridimensional. 

19. Descrever 

características de algumas 

figuras geométricas 

espaciais (prismas retos, 

Figuras geométricas 

espaciais (cubo, 

bloco retangular, 

pirâmide, cone, 

● Atividades em que os alunos possam comparar 

as  semelhanças e as diferenças existentes 

entre diferentes figuras bidimensionais. 
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pirâmides, cilindros, 

cones), relacionando-as 

com suas planificações 

Habilidade BNCC - 

EF03MA14 

20. Comparar as 

semelhanças e as 

diferenças entre polígonos, 

a partir de suas 

propriedades, utilizando 

critérios como número de 

lados e de ângulos. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA18 

cilindro e esfera): 

reconhecimento, 

análise de 

características e 

planificações 

 

Ângulos retos  

e não retos:  

uso de dobraduras e  

esquadros  

● Atividades em que sejam exploradas obras de 

arte para análise de polígonos existentes, 

observando as suas formas e atributos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandezas e Medidas 

Habilidades 

(Objetivos de 

aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de 

aprendizagem que permita aos alunos 

vivenciarem: 

21. Comparar 

comprimentos, 

capacidades ou massas, 

utilizando termos como 

mais alto, mais baixo, mais 

comprido, mais curto, mais 

grosso, mais fino, mais 

largo, mais pesado, mais 

leve, cabe mais, cabe 

menos, entre outros, para 

ordenar objetos de uso 

cotidiano. 

Habilidade BNCC - 

EF01MA15 

Medidas de 

comprimento, massa 

e capacidade: 

comparações e 

unidades de medida 

não convencionais 

 

  

● Atividades nas quais sejam trabalhados o peso 

e a altura dos alunos, fazendo uma tabela do 

maior e menor, maior peso e menor peso. 

● Situações com a utilização de termômetros 

medindo a temperatura do ambiente. 

● Atividades com medidas, utilizando régua. 

● Atividades que envolvam a resolução de 

situações-problema com o uso de unidades 

usuais de medida de massa. 

● Atividades em que sejam exploradas 

estimativas sobre o resultado de uma dada 

medição de massa. 

● Momentos de comparação de resultados de 

medições e registros. 

● Situações de exploração de folhetos e rótulos 

em que aparecem unidades usuais de medida 
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com a finalidade de identificá-las e usar 

terminologia adequada. 

● Situações em que as crianças utilizem 

unidades de medidas para exploração de 

situações-problema do cotidiano que 

envolvam unidades de medidas. 

● Construção e utilização adequada dos 

principais instrumentos de medidas presentes 

no contexto sociocultural (Régua, Fita 

métrica, Balanças, Recipientes graduados e 

Relógios). 

22. Resolver situações-

problema que envolvam o 

Sistema Monetário 

Brasileira, utilizando 

termos relacionados a 

situações de compra e 

venda (troco, lucro, 

prejuízo) e de trocas de 

cédulas e moedas. 23. 

Resolver e elaborar 

problemas que envolvam 

situações de compra e 

venda e formas de 

pagamento, utilizando 

termos como troco e 

desconto, enfatizando o 

consumo ético, consciente 

e responsável. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA25 

Problemas utilizando 

o sistema 

monetário 

brasileiro 

● Situações que envolvam compra e venda e 

formas de pagamento, utilizando termos 

como troco e desconto, enfatizando o 

consumo ético, consciente e responsável e, 

ainda, verificando o tempo de validade.  

● Atividades em que explorem o uso de 

panfletos para criar situações de compra, 

pagamento e troco, considerando os centavos 

presentes no Sistema Monetário Brasileiro. 

 

24. Calcular intervalos de 

tempo de eventos do 

cotidiano, ou em situações-

problema, em horas e 

minutos, a partir da leitura 

de relógios analógicos e 

digitais 

Medidas de tempo: 

unidades de medida 

de tempo, suas 

relações e o uso do 

calendário 

 

Leitura de relógio 

analógico e digital  

 

● Atividades em que sejam exploradas as   

unidades usuais de tempo e temperatura em 

seu uso social (leitura e registro). 

● Situações-problema com a utilização de 

unidades de tempo e temperatura. 

● Atividades com a utilização de medidas de 

tempo em realizações de conversões simples, 

entre dias e semanas, horas e dias, semanas e 

meses. 
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25. Reconhecer a 

temperatura como uma 

grandeza, identificando o 

termômetro como 

instrumento de medida e o 

grau Celsius como unidade. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA23 

Medidas de 

temperatura em grau 

Celsius: construção de 

gráficos para indicar a 

variação da 

temperatura 

 - mínima e máxima  - 

medida em um  

dado dia ou em uma 

semana 

● Atividades de reconhecimento de unidades 

usuais de tempo e temperatura (leitura e 

registro). 

● Momentos em que sejam explorados a 

utilização de unidades de tempo e 

temperatura, por meio de situações-

problema. 

● Leitura de informações de tempo e de 

temperatura divulgadas na mídia. 

● Elaboração de gráficos de colunas com as 

variações diárias da temperatura. 

● Leitura de termômetros, representação de 

temperaturas relacionando esse 

conhecimento a situações da vida diária.  

● Elaboração de gráficos de coluna com as 

variações diárias de temperatura. 

26. Resolver e elaborar 

problemas que envolvam a 

comparação e a 

equivalência de valores 

monetários do sistema 

brasileiro em situações de 

compra, venda e troca.  

Habilidade BNCC - 

EF03MA24 

Sistema monetário 

brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um 

mesmo valor na 

utilização de 

diferentes cédulas e 

moedas 

● Atividades nas quais os alunos possam utilizar 

cédulas e moedas em situações de compra e 

venda.  

● Situações nas quais os alunos possam 

representar por meio da escrita os valores do 

sistema monetário. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

resolver situações-problema, de compra e 

venda, com o uso do Sistema Monetário 

Brasileiro. 

27. Medir, comparar e 

estimar área de figuras 

planas desenhadas em 

malha quadriculada, pela 

contagem dos 

quadradinhos ou de 

metades de quadradinho, 

reconhecendo que duas 

figuras com formatos 

diferentes podem ter a 

mesma medida de área. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA21  

 

Áreas de figuras 

construídas em 

malhas  

quadriculada. 

● Atividades envolvendo a identificação e 

nomeação de figuras geométricas planas em 

sólidos ou desenhos, independentemente da 

posição em que aparecem, algumas de suas 

características. 

● Atividades em que os alunos possam 

classificar, perceber semelhanças e diferenças 

a partir de vários atributos das figuras 

geométricas. 

● Desafios orais em que o professor recita as 

características de uma determinada figura 

geométrica e os alunos precisam identificá-la. 
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28. Reconhecer a 

conservação ou 

modificação de medidas 

dos lados, do perímetro, da 

área em ampliação e / ou 

redução de figuras 

poligonais usando a malha 

quadriculada. 

 

29. Resolver situação- 

problema que envolva o 

cálculo de perímetro e de 

área de figuras planas. 

● Atividades de comparação de figuras por 

sobreposição, analisando a área e o 

perímetro. 

● Situações-problema que envolvem o cálculo 

de perímetro e área de polígonos desenhados 

em malhas quadriculadas. 

● Situações-problema que envolvem o cálculo 

de perímetro e área de polígonos desenhados 

em malhas quadriculadas 

● Atividades em que sejam explorados a 

identificação de modificação de elementos 

(como as medidas de lados, do perímetro e da 

área) quando da ampliação e redução de 

figuras planas pelo uso de malhas 

quadriculadas. 

● Atividades em que os alunos possam ampliar 

ou reduzir figuras poligonais, com a utilização 

de malhas quadriculadas. 

30. Resolver e elaborar 

problemas envolvendo 

medidas das grandezas 

comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e 

capacidade, recorrendo a 

transformações entre as 

unidades mais usuais em 

contextos socioculturais. 

Habilidade BNCC - 

EF05MA19 

Medidas de 

comprimento, área, 

massa, tempo, 

temperatura e 

capacidade: utilização 

de unidades 

convencionais e 

relações entre as 

unidades de medida 

mais usuais. 

● Situações-problema que explorem o cálculo 

de unidades usuais de medida. 

● Atividades em que sejam exploradas 

estimativas sobre o resultado de uma dada 

medição. 

● Situações de comparação de resultados de 

medições e registros. 
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Probabilidade e Estatística 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

31. Identificar, entre 

eventos aleatórios 

cotidianos, aqueles que 

têm maior chance de 

ocorrência, reconhecendo 

características de 

resultados mais prováveis, 

sem utilizar frações. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA26 

Análise e chance 

de eventos 

aleatórios. 

 

 

 

 

 

 

● Pesquisa e conversa coletiva a respeito da 

probabilidade de acontecimentos  

relacionados a fenômenos naturais ou 

humanos refletindo a respeito do que é 

provável, muito ou pouco provável e 

improvável. 

● Situações envolvendo o lançamento de 

moeda em que discutem a probabilidade de 

cada face cair para cima, ou situações tais 

como "tem um gato na minha casa, o que é 

provável que ele faça? o que é impossível que 

ele faça? O que é certo que ele faça?" Discutir 

as hipóteses dos alunos e analisar as 

respostas constituem formas de ajudá-los a 

analisar possibilidades e previsões. 

● Atividades com jogos usando dados para 

estimar ao lançar o dado, qual é a 

probabilidade de obtermos um número 

maior que 4; qual é a probabilidade da soma 

das faces voltadas para cima ser igual a 7 

como por exemplo. 

●  Jogos de dados para eventos aleatórios. 

● Situações em que os alunos possam observar 

a frequência de ocorrência de um dado 

acontecimento e, por um número razoável de 

experiências, identificar características de 

acontecimentos previsíveis ou aleatórios. 

32. Analisar dados 

apresentados em tabelas 

simples ou de dupla 

entrada e em gráficos de 

colunas ou pictóricos, com 

base em informações das 

diferentes áreas do 

conhecimento, e produzir 

Leitura, 

interpretação e 

representação de 

dados em tabelas 

de dupla entrada, 

gráficos de colunas 

simples e 

agrupadas, gráficos 

● Atividades de resolução de situações-

problema que envolvam a localização de 

dados estatísticos expressos em diferentes 

materiais escritos. 

● Produção coletiva, em duplas ou individual de 

gráficos, a partir da leitura de textos 

informativos de diferentes áreas de 

conhecimento. 
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texto com a síntese de sua 

análise. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA27 

de barras e colunas 

e gráficos 

pictóricos 

  

● Produção de tabelas simples e de dupla 

entrada, a partir da leitura de textos 

informativos de diferentes áreas de 

conhecimento. 

33. Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas e 

organizar dados coletados 

por meio de tabelas e 

gráficos de colunas simples 

ou agrupadas, com e sem 

uso de tecnologias digitais. 

Habilidade BNCC - 

EF04MA28 

  

Diferenciação 

entre variáveis 

categóricas e 

variáveis 

numéricas/ 

Coleta, 

classificação e 

representação de 

dados de pesquisa 

realizada 

  

● Atividades nas quais os alunos possam ter 

contato com diferentes tipos de gráficos e sua 

produção, a partir de pesquisas realizadas. 

● Roda de conversa e leitura coletiva de gráficos 
e tabelas discutindo sobre os dados 
apresentados, como por exemplo: qual tem 
mais? Qual tem a mesma quantidade?  Qual o 
que tem menos quantidade? Qual a maior e a 
menos frequência? 

● Produção de gráficos e tabelas 

(individualmente ou de forma coletiva), a partir 

de informações de pesquisas realizadas. 

● Atividades de leitura coletiva de informações e 

dados apresentados em tabelas simples ou de 

dupla entrada, em gráficos de colunas e de 

barras. 

● Elaboração coletiva, em grupos ou individual 

de gráficos, a partir de dados expressos em 

panfletos, jornais, internet e pesquisas de 

opinião. 

34. Resolver problemas 

cujos dados estão 

apresentados em tabelas 

de dupla entrada, gráficos 

de barras ou de colunas. 

Habilidade BNCC - 

EF03MA26 

 

Leitura, 

interpretação e 

representação de 

dados em tabelas 

de dupla entrada e 

gráficos de barras 

● Situações em que os alunos precisam fazer a 
leitura de uma tabela simples, a partir de 
questões relacionadas ao assunto. 

● Situações em que os alunos precisam fazer a 
leitura de um gráfico de coluna simples a partir 
de questões relacionadas ao assunto. 

● Atividades envolvendo pesquisas a respeito de 
preferências de gostos pessoais: músicas, 
filmes, novelas, times de futebol, entre outras, 
para a produção de tabelas e gráficos das 
preferências da turma.  

●  Atividades envolvendo preenchimento de 
fichas com dados pessoais que sejam 
organizadas em uma tabela coletiva da classe 
ou gráfico. 

● Socialização das formas de registro pessoal 
com vistas a avaliar a sua condição de 
comunicação. 
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termo II 

Sociedade e Natureza 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagem 
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Ciências da Natureza 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Reconhecer os estados 

físicos da água, suas 

mudanças e a presença de 

um ciclo hidrológico na 

natureza, bem como, 

compreender a água 

como fonte não-

renovável adotando 

práticas de consumo 

consciente.   

 

Habilidades BNCC - 

EF05CI02  

EF05CI04 

EF05CI05 

 

 

 

Água  

Ciclo Hidrológico/ 

Consumo 

consciente 

 

● Momentos em que sejam propostos experimentos 

variados para observar as mudanças de estado 

físico da água, acompanhados de formulação de 

hipóteses sobre o que vai acontecer e 

confrontação de resultados.  

● Debate, a partir de assuntos divulgados em mídia 

impressa e digital que retratam os diferentes usos 

da água e seu uso consciente.  

● Análise de contas de energia e observar consumo 

mensal e periódico, discutir custos e uso racional, 

evitar desperdício. 

● Análise coletiva de vídeos que retratam a 

transformação da água em energia.  

● Experimentos simples e cotidianos que 

demonstrem transformações físicas de materiais 

(exemplos: congelar água ou outro líquido, 

derreter líquidos congelados, fazer evaporar a 

água, moer grãos de café; picar papel; quebrar um 

vidro, amassar uma latinha de alumínio, etc).  

● Estudo do meio a respeito do uso e consumo da 

água na comunidade. 

2. Compreender que para 

o funcionamento do 

corpo trabalham vários 

sistemas interligados, 

destaque para as funções 

dos sistemas respiratório, 

cardiovascular e 

digestório. 

Habilidades BNCC - 

EF05CI06 

EF05CI07 

 

3. Compreender a 

digestão como 

Corpo humano 

Integração  

entre os  

 seus sistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pesquisa em diferentes fontes (textos, livros, 

imagens, vídeos) os sistemas que formam o 

organismo humano e suas funções.  

● Pesquisa em livros e outras fontes sobre o sistema 

digestório humano, verificando sua forma de tubo 

que percorre o corpo, da boca ao ânus, com 

porções diferenciadas: boca, esôfago, estômago e 

intestino. 

● Discussão coletiva a respeito da importância e o 

porquê os sistemas digestório e respiratório são 

considerados corresponsáveis pelo processo de 

nutrição do organismo, com base na identificação 

das funções desses sistemas.  
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transformação dos 

alimentos em substâncias 

que o corpo pode utilizar. 

 

 

4. Identificar os riscos do 

consumo de drogas 

(tabaco, álcool, outros 

entorpecentes). 

Nutrição do 

organismo 

Alimentação 

saudável 

 

 

 

Perigos das 

substâncias 

psicoativas 

● Atividades em que sejam analisadas as relações 

existentes entre o funcionamento do sistema 

circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 

organismo e a eliminação dos resíduos 

produzidos. 

● Estudos dirigidos utilizando atlas anatômicos e 

livros de ciências para ampliar conhecimentos 

sobre o corpo humano como um todo. 

● Exploração de boneco desmontável do corpo 

humano para identificar os órgãos que compõem 

os diferentes sistemas do corpo. 

● Pesquisas em fontes diversas que evidenciem os 

riscos físicos, emocionais, afetivos e sociais para o 

uso indiscriminado de substâncias psicoativas. 

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que 

sintetizem os conceitos explorados. 

● Roda de conversa sobre necessidades diárias do 

corpo para a manutenção da saúde: alimentação, 

repouso e outros cuidados. 

5. Compreender os 

movimentos de rotação e 

translação da Terra. 

Habilidade BNCC - 

EF05C11 

 

6. Identificar a 

importância do solo e os 

perigos da sua 

contaminação. 

 

7. Compreender a 

importância do 

tratamento da água para 

a saúde coletiva e para o 

ambiente. Reconhecer os 

processos de tratamento 

de água utilizados em 

uma Estação de 

Tratamento de Água - 

ETA.. Identificar as 

Movimento de 

Rotação  

da  Terra 

 

 

O solo e o meio 

ambiente 

 

 

 

 

Saneamento 

Básico/ 

Consumo 

consciente 

 

● Exploração experimental da inclinação do eixo 

terrestre para explicar a variação de luminosidade 

e calor durante estações do ano, no hemisfério 

Norte ou Sul. 

● Análise coletiva de filmes, textos, imagens que 

exemplificam os movimentos da Terra e da Lua. 

●  Atividades em que sejam exploradas as posições 

do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao 

tamanho da sombra projetada. Identificar e 

registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em 

que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão 

visíveis no céu. 

● Atividades planejadas para a observação de 

corpos celestes. Por exemplo, observar as 

mudanças na Lua. 

● Atividades de análise a respeito dos diferentes 

usos do solo (plantação e extração de materiais, 

dentre outras possibilidades), reconhecendo a 

importância do solo para a agricultura e para a 

vida e os perigos de sua contaminação.  
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formas de captação, 

armazenamento e 

tratamento de água, e da 

destinação das águas 

servidas. 

Habilidade BNCC - 

EF05CI04 

8. Compreender a 

importância das formas 

de tratamento do lixo na 

região em que se vive, 

relacionando-as aos 

problemas de saúde local. 

Identificar as vantagens 

da reciclagem do lixo. 

Habilidade BNCC - 

EF05CI05 

● Pesquisas de informações sobre mudanças nos 

ambientes ao longo dos tempos. 

● Experimentação de longo prazo: compostagem a 

partir de solo e restos de alimentos vegetais, 

observando a ação de fungos e microrganismos.  

● Debates sobre situações-problema a respeito de 

situações reais que envolvam relações entre solo 

e água: enchentes, desmoronamentos e outras 

formas de erosão dos solos, valorizando formas de 

preservação. 

● Situações de observação direta da chuva, 

acompanhada de problematização sobre a origem 

e o destino da água da chuva em lugares 

asfaltados, no solo nu ou coberto por vegetação. 

● Simulação de processos de tratamento de água: 

filtração, decantação e cloração. 

● Análise uma conta de água para investigar os 

diferentes custos do tratamento, do encanamento 

e distribuição das águas, do seu retorno (suja) ao 

sistema de esgoto e respectivo tratamento, ou 

seja, perceber que há custos para distribuí-la, 

bombeá-la, limpá-la, etc. 

● Debate sobre reaproveitamento e uso consciente 

da água. 

● Pesquisa a respeito das diferentes fontes de 

captação de água do município. 

● Debates sobre a qualidade de vida relacionada ao 

saneamento básico. 

● Leituras e debates sobre a questão da poluição 

local. 

● Palestras que abordam temas como o sistema de 

coleta e tratamento do lixo. 

● Pesquisa sobre os processos de coleta e 

tratamento de lixo do município. 

● Pesquisa sobre as vantagens da coleta seletiva e 

reciclagem de lixo. 

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que 

sintetizem os conceitos explorados. 
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História 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Reconhecer o 

calendário escolar e sua 

função, situando 

cronologicamente 

eventos e períodos 

significativos (dias 

letivos, férias, 

festividades etc.). 

 

2. Reconhecer as 

dependências e os 

equipamentos da escola, 

compreendendo seus 

aspectos físicos e sociais 

e colaborando para sua 

manutenção ou 

melhoria. 

 

3. Reconhecer as normas 

de funcionamento da 

escola, como um 

conjunto de ações 

necessárias para o 

convívio social, 

formulando propostas 

para seu 

aperfeiçoamento. 

 

4. Participar, de maneira 

atuante, da gestão 

democrática da escola, 

conhecendo os direitos e 

deveres de seus vários 

integrantes, assim como 

em situações de 

assembleias escolares.  

Diversidade social e 

cultural 

 

Convívio social  

 

Participação social  

 

Cidadania  

 

 

 

● Rodas de conversa para relacionar e debater as 

características do trabalho escolar (presença, 

materiais, estudo, organização, participação, 

disciplina etc.), do funcionamento da escola 

(horários, distribuição de funções e 

responsabilidades, divisão e uso dos espaços, 

critérios de avaliação e promoção etc.), dos 

deveres e direitos dos alunos, em especial 

aqueles relativos à participação na gestão 

democrática da unidade escolar. 

● Momentos de discussão coletiva sobre as 

diferenças da escola de algum tempo atrás e da 

escola atual – papéis de cada um, expectativas, o 

que e como se ensina, espaços, mobiliário, 

vestimentas, etc. Mudanças e permanências 

deste espaço institucionalizado. 

● Atividades de reconhecimento das dependências 

escolares, as pessoas que nelas trabalham e suas 

funções. 

● Atividade de leitura coletiva e análise das normas 

escolares e o calendário escolar.  

● Eleição do representante de classe e a discussão 

coletiva, sempre que necessária, para proposição 

de melhorias para a escola. 

● Levantar com o grupo de alunos as expectativas 

que cada um tem com o retorno aos estudos. 

● Roda de conversa sobre a participação ativa das 

pessoas em diferentes níveis da sociedade. 

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que 

sintetizem os conceitos explorados. 
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5. Identificar os 

mecanismos de 

organização do poder 

político com vistas à 

compreensão da ideia de 

Estado e das outras 

formas de ordenação 

social. 

Habilidade BNCC - 

EF05HI02 

 

6. Identificar a 

organização dos poderes 

no âmbito municipal, 

estadual e federal, bem 

como a forma como são 

escolhidos os 

representantes destes 

poderes. 

Habilidade BNCC - 

EF05HI02 

 

As formas de 

organização social e 

política: a noção de 

Estado 

 

O Estado brasileiro, 

organização e 

participação social  

● Pesquisa e estudo em fontes diversas (textos 

informativos, músicas, reportagens, vídeos, 

fotografias, pinturas, outras imagens, leis, etc.): 

● Aspectos fundamentais do regime político 

democrático por meio de exemplos (eleições 

livres, liberdade de expressão e associação), 

distinguindo-o de regimes autoritários; 

● A importância do voto e da participação social; 

● formas de organização e participação civil 

(associações civis, conselhos de escola, conselhos 

tutelares, conselhos de saúde etc.); 

● Os poderes que configuram o Estado brasileiro e 

suas competências (executivo, legislativo, 

judiciário); 

● as instâncias administrativas e suas competências 

(federal, estadual e municipal); 

● as características do regime republicano 

presidencialista, comparando-o com outros 

regimes (monarquia, parlamentarismo); 

● o recolhimento de impostos como mecanismo de 

financiamento de políticas públicas, baseado no 

princípio da solidariedade social. 

● as esferas de poder do município e seus 

representantes 

● Rodas de conversa: resgatar as contradições 

políticas, econômicas e sociais do mundo em que 

vivemos; comentar experiências de organização e 

ação coletivas vividas ou conhecidas pelos alunos.  

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que 

sintetizem os conceitos explorados. 

7. Reconhecer a 

importância da 

população africana para 

a expansão do mundo e 

das relações sociais . 

Habilidades BNCC - 

EF05HI03 

EF05HI08 

 

Cidadania, 

diversidade cultural 

e respeito às 

diferenças sociais, 

culturais e históricas 

 

A importância da 

população da África 

para a expansão do 

mundo 

● Atividades de localização da África e as regiões de 

origem dos principais grupos étnicos africanos 

trazidos ao Brasil durante a vigência da 

escravização, a partir do uso do planisfério ou do 

Globo Terrestre. 

● Pesquisa sobre os traços culturais dos principais 

grupos étnicos africanos no Brasil, valorizando-os 

enquanto artífices da história da sociedade 

brasileira. 
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8. Compreender os 

processos migratórios do 

começo da formação do 

povo brasileiro 

(indígenas, a presença 

dos portugueses e 

diáspora forçada dos 

africanos) e os fluxos 

populacionais a partir do 

século XIX. 

Habilidades BNCC - 

EF04HI09 

EF04HI10  

EF04HI11 

 

9. Identificar as formas 

de governos implantados 

na história brasileira. 

Habilidade BNCC - 

EF05HI02 

 

10. Relacionar os 

principais fatos históricos 

do Brasil, em diferentes 

momentos, os  contextos 

sócio-políticos, relações 

sociais, consequências, 

marcos temporais. 

 

Os processos 

migratórios e a 

formação 

do Brasil 

 

A formação do povo 

brasileiro 

 

 

Períodos históricos 

brasileiros (colônia, 

império, república) 

 

● Pesquisa sobre os traços culturais indígenas em 

seus vários grupos étnicos, valorizando-os 

enquanto elementos constitutivos do patrimônio 

cultural da sociedade brasileira. 

● Localização dos continentes e dos países de 

origem de alguns grupos de imigrantes que se 

deslocaram para o Brasil, ao longo de sua história, 

com a utilização do planisfério ou do Globo 

Terrestre.  

● Pesquisa sobre os traços culturais de algumas 

nacionalidades que imigraram para o Brasil, 

valorizando-os enquanto elementos constitutivos 

do patrimônio cultural da sociedade brasileira. 

● Roda de conversa sobre as transformações numa 

localidade com os processos migratórios – 

aumento populacional, influências culturais e 

sociais, ampliação das necessidades de 

infraestrutura, etc.  

● Roda de conversa sobre as motivações dos 

processos migratórios em diferentes tempos 

(passado e presente) e espaços e avaliar o papel 

desempenhado pela migração nas regiões de 

destino. 

● Atividades de análise das mudanças e das 

permanências ocorridas em aspectos da cultura 

no passado e no presente (concepções científicas, 

tecnologias, formas de trabalho, hábitos 

alimentares, padrões de moralidade, expressões 

artísticas, etc.), por meio de imagens, textos, 

documentos, entre outras fontes históricas. 

● Discussão coletiva sobre diferentes 

interpretações possíveis para os mesmos 

acontecimentos históricos. 

● Produção coletiva ou em duplas de tabelas, com 

ajuda do professor, distinguindo as informações e 

interpretações selecionadas por diferentes 

perspectivas para um mesmo acontecimento 

histórico. 

● Atividades de representação da extensão dos 

acontecimentos estudados, por meio da 

produção de linhas do tempo, identificando 
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aqueles que são de curta, média e longa duração 

(delimitação de décadas, séculos, períodos) 

● Situações de conversas, debates, reflexão sobre 

as relações entre a história da cidade com a 

história do Brasil. 

● Construção coletiva de pequenos textos e 

esquemas com a ajuda do professor que 

sintetizem os conceitos explorados. 

11. Compreender a 

evolução nas relações 

sociais de trabalho no 

Brasil (contextualizar as 

relações sociais do 

período colonial à 

república). 

 

12. Identificar direitos e 

deveres do trabalhador, 

entendendo que tais 

fundamentos foram 

obtidos através de 

conquistas mobilizadas 

pela organização e 

participação social. 

 

13. Relacionar as noções 

de trabalho, capital 

(dinheiro), consumo e 

sustentabilidade. 

 

14. Relacionar a evolução 

do trabalho com a 

tecnologia e as novas 

exigências de qualificação 

profissional. 

Habilidade BNCC - 

EF04HI08 

História do Brasil, 

evolução das 

relações sociais e 

produtivas 

 

 

Trabalho, capital, 

consumo e 

sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo da 

tecnologia: a 

integração de 

pessoas e as 

exclusões sociais e 

culturais 

● Comparar as relações de trabalho do presente 

com as de outros tempos e espaços, analisando 

mudanças e permanências. 

● Situações de conversas a respeito das relações de 

trabalho e os trabalhadores, no presente e em 

outras épocas, distinguindo o trabalho escravo do 

trabalho livre. 

● Situações de escuta de narrativas históricas e 

leitura de textos, análise de imagens e de filmes 

que fazem referência ao passado, envolvendo as 

relações de trabalho e os trabalhadores da sua 

localidade e da história do Brasil. 

● Situações em que os alunos confrontam relações 

de trabalho em diferentes momentos da história 

e também  ferramentas, materiais e 

equipamentos utilizados por diferentes 

trabalhadores, em diferentes momentos 

históricos, com debates sobre suas permanências 

e mudanças e com registros de suas reflexões em 

textos coletivos. 
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Geografia 

Habilidades 
(Objetivos de 

aprendizagem) 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 

O professor precisa promover situações de aprendizagem 

que permita aos alunos vivenciarem: 

1. Reconhecer os 

referenciais espaciais 

de orientação e 

localização: pontos 

cardeais, rosa dos 

ventos. 

Habilidade BNCC - 

EF04GE09 

 

2. Analisar 

semelhanças e 

diferenças entre o 

globo terrestre e o 

planisfério. 

Habilidade BNCC - 

EF04GE10 

 

3. Ler e comparar 

variados tipos de 

mapas, identificando 

suas características, 

elaboradores, 

finalidades, diferenças 

e semelhanças. 

Habilidade BNCC - 

EF04GE10 

 

 

 

Sistema de 

orientação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações 

cartográficas 

 

 

 

 

 

Elementos 

constitutivos dos 

mapas 

 

 

 

 

● Atividades em que os alunos sejam desafiados a 

identificar os pontos cardeais utilizando como 

referencial o próprio corpo. 

● Atividades de leitura coletiva com a exploração do 

globo terrestre em comparação com o planisfério. 

● Produção de legendas para diferentes tipos de 

imagens. 

● Atividades de comparação entre representações que 

apresentem a visão vertical e a oblíqua ou mesmo as 

imagens de satélite para que os alunos possam 

observar as diferentes maneiras de se representar o 

espaço.  

● Situação de análise das semelhanças e das diferenças 

existentes entre plantas de ruas e fotografias aéreas.  

● Atividades em que sejam utilizadas imagens de 

satélite e fotografias aéreas do Google Earth para 

mapear espaços vividos. 

● Descrição e desenho de croquis de espaços 

geográficos conhecidos (lugar de origem, de moradia 

e trabalho, entorno da escola, etc.) empregando 

símbolos e legendas. 

● Produção coletiva  de maquete da sala de aula ou 

outros espaços conhecidos. 

● Situações de mapeamento dos pontos de referência 

em vários percursos do cotidiano (trabalho, lazer, 

atendimento à saúde, solicitar algo à Prefeitura, 

participar de eventos culturais etc.). 

● Atividades de identificação de referenciais espaciais 

para diferentes tipos de itinerários do cotidiano. 

● Leitura de mapas de itinerário para diferentes 

modalidades de deslocamentos do cotidiano 

● Situações em que sejam explorados os diferentes 

usos da rosa-dos-ventos em mapas para localizar 

informações. 

● Leitura de Atlas, plantas e outros tipos de materiais 

de localização, orientação e distância. 
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● Situações de leitura e discussão de mapas de 

itinerários de shoppings, aeroportos, parques, etc. 

● Leitura de textos, com posterior discussão coletiva, 

que retratam  o mapa mundi como uma construção 

humana ao longo dos tempos relacionada aos 

eventos que ocorreram na época das Grandes 

Navegações e expansão ultramarina europeia. 

4. Distinguir unidades 

político-

administrativas oficiais 

nacionais (distrito, 

município, unidade da 

federação e grande 

região), suas 

fronteiras, hierarquia, 

identificando seu local 

de vivência. 

Habilidade BNCC - 

EF04GE05 

 

5. Compreender  a 

paisagem como sendo 

a representação do 

espaço em um 

determinado tempo. 

 

6. Relacionar e 

comparar as 

diferentes paisagens 

naturais das regiões 

brasileiras e suas 

transformações 

(aspectos relevantes 

do relevo, clima, 

vegetação, 

hidrografia). 

Habilidade BNCC - 

EF04GE11 

 

Características 

físicas, econômicas 

e culturais do 

município 

 

 

Unidades político- 

administrativas do 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservação e 

degradação da 

natureza 

● Leitura do mapa político do Brasil e do estado, 

localizando neles, as capitais estaduais e federal 

(Brasília). 

● Atividades em que sejam explorados os contornos do 

município, estado e país. 

● Atividades de localização do Brasil no mundo, 

continente, hemisférios, em mapas políticos. 

● Atividades de análise das transformações de 

paisagens em cidades, a partir da comparação de 

sequência de fotografias, fotografias aéreas e 

imagens de satélite de épocas diferentes. 

● Análise de fotografias que abordam paisagens em 

que tiveram pouca ação humana em sua 

transformação. 

● Discussão coletiva a respeito dos fatores que 

contribuem para a transformação das paisagens em 

diferentes épocas.  

● Rodas de conversa sobre características de paisagens 

locais e distantes, a partir de filmes, fotos. 

● Atividades de análise e identificação dos 

componentes naturais nas paisagens (rios, relevo, 

solos, climas, cobertura vegetal). 

● Momentos de identificação das tipologias de relevos, 

rios, climas e coberturas vegetais do local, situando-

as no contexto do Brasil.  

● Pesquisas sobre o impacto do desmatamento de 

formações vegetais no Brasil e refletir sobre as causas 

da perda histórica de coberturas. 

● Produção de registros pelo desenho de observação 

do céu em diferentes horas do dia, em classe ou em 

casa, para identificar e conversar sobre os 

componentes e os tipos de tempo no lugar em que 

vivem. 
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● Leitura de mapas do tempo em diferentes mídias 

(impressas ou digitais).  

● Leitura de mapas que abordam as principais bacias 

hidrográficas brasileiras e no mapa do estado os rios 

que abastecem o município. 

● Leitura coletiva de mapas para caracterizar as regiões 

brasileiras quanto ao relevo, cobertura vegetal. 

● Situações em que sejam debatidas as questões do 

desenvolvimento tecnológico e do aprimoramento 

técnico para o processo de urbanização, agrarização 

e industrialização e as transformações ocorridas no 

conceito de trabalho. 

7. Classificar as 

atividades econômicas 

em ramos 

(extrativismo, 

mineração, 

agricultura, pecuária, 

indústria, comércio e 

serviços) e setores 

(primário, secundário 

e terciário). 

Habilidade BNCC - 

EF02GE07 

 

 

8. Identificar e citar 

exemplos do impacto 

do desenvolvimento 

tecnológico nos 

diversos ramos da 

atividade produtiva. 

Habilidade BNCC - 

EF05GE05 

 

9. Reconhecer a 

importância da 

consciência 

socioambiental e o 

respeito à 

biodiversidade. 

Classificação das 

atividades 

econômicas 

 

Produção, 

circulação, 

consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho e 

inovação 

tecnológica 

 

 

 

 

 

Qualidade 

ambiental 

● Atividades de análise, ou mesmo leitura de textos 

que abordem a relação das profissões aos diferentes 

ramos e setores da atividade econômica. 

● Leitura de mapas temáticos para localizar diferentes 

ramos das atividades econômicas no Brasil 

● Análise coletiva de objetos produzidos pelos 

humanos a partir de recursos da natureza e descobrir 

como foi feito (desde a matéria-prima até o 

descarte), trocando informações com os colegas e 

professor. 

● Leitura de textos que abordem e comparem 

diferentes circuitos de matérias-primas utilizadas em 

produtos de seu dia-a-dia e os tipos de indústria que 

os produzem. 

● Atividades em que sejam levantadas informações 

sobre produtos artesanais que os alunos conhecem e 

pesquisa sobre os produtos artesanais locais.  

● Roda de conversa a respeito dos  percursos dos 

alimentos desde a produção (plantação) até o 

consumo (comércio). 

● Leituras de textos informativos adequados que 

abordam sobre a produção de alimentos e 

abastecimento urbano. 

● Pesquisa sobre as atividades econômicas presentes 

no município de Indaiatuba. 

● Produção de campanhas na escola pelo uso correto 

dos recursos ambientais (energia, água, materiais, 

entre outros), compreendendo a relação entre 

produção de objetos, consumo e desperdício. 



 
 

 

CURRÍCULO DO MUNICÍPIO – INDAIATUBA 673 

 

Habilidades BNCC - 

EF04GE10 

EF05GE11 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Investigação sobre a transformação de vegetação 

específica, tais como o desmatamento na Mata 

Atlântica para a cultura do café. 

● Roda de conversa sobre o papel da cultura do café na 

formação socioeconômica de Indaiatuba. 

● Leitura sobre papel da cultura do café na formação 

socioeconômica do Estado de São Paulo e seu papel 

no processo de industrialização. 

● Roda de conversa sobre o impacto do 

desenvolvimento tecnológico nos diversos ramos da 

atividade produtiva.  

10. Identificar os 

principais aspectos da 

formação da 

população brasileira e 

suas transformações, 

ao longo dos anos.  

Habilidade BNCC - 

EF04GE01 

EF05GE01 

 

11. Compreender as 

principais causas e 

consequências 

relacionadas às 

desigualdades 

econômicas do Brasil 

(distribuição de renda, 

exclusão social, 

inchaço das cidades, 

violência, fome, etc.) 

Habilidade BNCC - 

EF05GE02 

 

Formação da 

população 

brasileira 

 

Regiões brasileiras 

 

Dinâmica 

populacional 

 

Realidade 

socioeconômica 

brasileira 

 

● Leitura de textos que abordam as influências 

culturais (alimentação, linguagem, modo de se vestir, 

festas, etc.) indígenas, africanas, europeias, asiáticas 

e outras no Brasil. (Permanências e transformações). 

● Situações de pesquisa sobre as influências culturais 

acima, em particular na cidade de Indaiatuba e no 

Estado de São Paulo. 

● Leitura compartilhada da legislação que proíbe e 

pune a prática de racismo na sociedade brasileira. 

● Análise coletiva das dinâmicas populacionais na 

Unidade da Federação em que vive, estabelecendo 

relações entre migrações e condições de 

infraestrutura. 

● Planejamento e produção de álbum de imagens do 
Brasil e sua diversidade humana e natural, utilizando 
legendas. 

● Situações de vivências na escola de atividades 
culturais valorizadas pela comunidade. 

● Situações de leitura de mapas, tabelas e gráficos 
sobre a formação do povo brasileiro. 

● Situações de uso do mapa no estudo dos povos 
indígenas ontem e hoje ou qualquer outro tema 
sobre a população brasileira utilizando Atlas e outras 
referências. 

● Pesquisa sobre o modo de vida do povo brasileiro na 

atualidade e no grupo familiar, identificando origens, 

trajetórias e influências culturais. 

● Análise coletiva ou em grupos do crescimento da 

população brasileira e de Indaiatuba em dados 

numéricos no passado e no presente. 

● Análise coletiva ou em grupos de dados estatísticos, 
reportagens, notícias, conversar sobre os fluxos 
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migratórios no país, irregular distribuição 
demográfica, desigualdade econômica, inchaço das 
cidades, marginalização, desemprego, violência, 
fome, etc. 
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Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): Termos I e II 

Arte 
 

Quadros Curriculares e Propostas de Atividades / 
Situações de Aprendizagens 
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Artes Visuais 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

1. Identificar e apreciar 

formas distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade 

de simbolização e o 

repertório imagético. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR01 

 

 

 

Contextos e 

práticas 

 

 

 

● Atividades em que os alunos possam interagir 

com algumas produções visuais de diferentes 

culturas e épocas, da arte popular ou erudita, 

local, brasileira ou internacional (em espaços 

do entorno escolar, museus, centros culturais 

ou comunitários, galerias, feiras, ateliês e 

oficinas) ou mesmo por meio de imagens e 

reproduções. 

● Elaboração de  projeto de trabalho individual 

ou em grupo que envolva a pesquisa sobre os 

gêneros de representação na arte (como, por 

exemplo, paisagem, figura humana, retrato ou 

autorretrato, nas diversas modalidades de 

expressão como desenho, pintura, escultura, 

assemblage, colagem, fotografia, técnicas 

mistas ou com o auxílio do computador), para 

montagem de exposição de arte visual. 

● Rodas de conversa para apreciação coletiva de 

imagens nas quais sejam reproduzidas 

diferentes obras de arte, estabelecendo um 

vínculo entre as técnicas escolhidas pelos 

autores e os resultados expressivos, os efeitos 

apreciados.  

● Atividades de análise, observação e apreciação 

das produções dos colegas, respeitando as 

diferentes escolhas, formas de expressão e 

estilos pessoais e os múltiplos contextos 

vivenciados e materiais escolhidos.  

● Atividades para diferenciação de desenho 

(traço sobre o papel) e gravura (“carimbo” de 

desenho sobre uma matriz). 

● Análise e reconhecimento nas obras / 

reproduções de valores e conceitos relativos à 

cultura e a época da sua produção, as 

ideologias do autor expressas por suas obras. 
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● Atividades em que sejam exploradas a 

apreciação de obras / reproduções, 

compreendendo que seu conteúdo simbólico 

pode ser interpretado de diversas maneiras. 

2. Explorar e reconhecer 

elementos constitutivos das 

artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, 

movimento etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR02 

 

Elementos da 

linguagem visual 

 

 

 

 

● Situações de produção individual e coletiva, a 

partir de propostas de trabalho que tragam 

desafios de exploração da linguagem visual 

(ponto, linha, plano, volume, forma, textura e 

cor). 

● Exploração de um elemento da linguagem 

visual (ponto, linha, plano, volume, forma, 

textura e cor), com materiais diferentes. (Obs.: 

a linha pode ser explorada com o desenho a 

lápis ou giz, mas também com barbantes e fios 

em geral, fita adesiva, fios finos de cobre ou 

fios de cola e serragem entre muitas outras 

opções). 

3. Experimentar diferentes 

formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

instalação, vídeo, 

fotografia, cinema,  etc.), 

fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas 

convencionais e não 

convencionais. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialidades  

 

● Atividades nas quais os alunos possam 

expressar-se nas modalidades da linguagem 

visual do desenho, pintura, colagem, 

construção, gravura, fotografia e vídeo. 

● Atividades nas quais os alunos possam 

expressar-se com os materiais tradicionais da 

escola, como papel e lápis, mas também a 

partir de materiais, formas, imagens ou objetos 

reutilizáveis, naturais ou manufaturados 

(sucatas). 

● Pintura individual com tema livre sobre papel 

de pequeno tamanho (A3 ou A4) para 

exploração das tintas, possibilitando a 

composição e descoberta de novas cores. 

● Pintura coletiva de grandes painéis com tema 

previamente elaborado pelos alunos, sobre 

diferentes materiais. 

● Desenho no computador para a elaboração de 

histórias e criação de personagens. 

● Desenho em suportes de diversos materiais e 

tamanhos. 
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● Desenho com materiais gráficos (lápis, caneta, 

giz, carvão, etc.) e não gráficos (linhas, arames 

e barbantes). 

● Pintura com diferentes instrumentos, 

convencionais (pincéis redondos e chatos) ou 

confeccionados na própria escola (tecido, 

espuma, pequenos galhos secos e cascas de 

árvore), em diversos suportes convencionais 

ou não convencionais (sobras industriais 

diversas e objetos domésticos quebrados). 

● Roda de conversa, das características dos 

instrumentos de trabalho, lápis, gizes, pincéis, 

rolos, suportes (papel, madeira, papelão etc.), 

colas, ferramentas e seus efeitos. 

● Rodas de conversa para apreciação de imagens 

de obras/reproduções, interpretando-as e 

estabelecendo vínculos com as atividades 

exploratórias, com os materiais e elementos da 

linguagem visual. 

● Visita a ateliês ou oficinas de produção de 

arte/artesanato, identificando a organização 

do espaço de trabalho e a relação entre os 

materiais e ferramentas com o produto, 

mesmo que de maneira virtual.   

● Exploração em diferentes contextos de 

desenho (traço sobre o papel) e gravura 

(“carimbo” de desenho sobre uma matriz). 

4. Experimentar a criação 

em artes visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, explorando 

diferentes espaços da 

escola e da comunidade. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR05 

 

5. Dialogar sobre a sua 

criação e as dos colegas, 

para alcançar sentidos 

plurais. 

Processos de 

criação  

● Elaboração de um projeto de trabalho 

individual ou em grupo que envolva desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc. 

● Atividades destinadas à produção  individual 

ou em grupo que envolve a pesquisa sobre os 

gêneros de representação na arte (como, por 

exemplo, paisagem, figura humana, retrato ou 

autorretrato, nas diversas modalidades de 

expressão como desenho, pintura, escultura, 

assemblage, colagem, fotografia, técnicas 

mistas ou com o auxílio do computador). 
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Habilidade BNCC - 

EF15AR06 

 

● Situações de produção, coletivas ou 

individuais, com os elementos das artes 

visuais, em que sejam exercitados o ouvir e 

questionar propostas e negociar pontos de 

vista de acordo com as necessidades 

pretendidas. 

● Rodas de apreciação das próprias produções e 

de colegas para perceber que um mesmo 

conteúdo simbólico pode ser interpretado de 

diversas maneiras, que um mesmo desafio de 

criação pode gerar diferentes sentidos. 

● Atividades de observação, análise  e apreciação 

das produções dos colegas, respeitando as 

diferentes escolhas, formas de expressão e 

estilos pessoais. 

● Rodas de conversa para apreciação de imagens 

de obras/reproduções, interpretando-as e 

estabelecendo vínculos com as atividades 

exploratórias, com os materiais e elementos da 

linguagem visual. 

6. Reconhecer algumas 

categorias do sistema das 

artes visuais (museus, 

galerias, instituições, 

artistas, artesãos, 

curadores, cinema, etc.). 

Habilidade BNCC - 

EF15AR07 

 

Sistemas de 

linguagens  

● Visita a: ateliês ou oficinas de produção de 

arte/artesanato, museus, galerias, 

identificando a organização do espaço, a 

apreciação das obras, a busca de diversos 

sentidos na exposição visitada, mesmo que 

virtualmente. 

● Pesquisas e rodas de conversas sobre  vida e 

obra de artistas. 

● Entrevistas com artistas, artesãos, curadores. 

 

Dança 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 

Conhecimento 
(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

7. Apreciar manifestações 

de dança em diferentes 

contextos, cultivando a 

Contextos e 

elementos da 

linguagem 

● Apreciação de manifestações artísticas corporais, 

observando relação temporal entre música e 

movimento.  
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percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório corporal. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR08 

 

8. Discutir, com respeito e 

sem preconceito, as 

experiências pessoais e 

coletivas em dança 

vivenciadas na escola ou 

em outros espaços, como 

fonte para a construção de 

repertórios. 

Habilidade BNCC - 

EF15AR12 

 

 

 

● Situações nas quais os alunos possam 

compartilhar diferentes expressões de danças 

vivenciadas ao longo de suas vidas.  

● Atividades em que os alunos possam verbalizar as 

manifestações de danças que apreciam / 

conhecem, por meio de roda de conversa.  

● Situações nas quais os alunos possam apreciar e 

vivenciar danças típicas de diferentes regiões 

brasileiras  

● Momentos em que os alunos possam assistir 

espetáculos de dança em vídeo ou ao vivo de 

diferentes épocas e culturas, analisando 

características, aspectos culturais e do 

movimento. 

 

Música 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

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

Contextos e 
práticas 

● Participação em atividades em que a percepção do 
silêncio seja fator decisivo para a sua realização. 

● Criação de expressão gráfica decorrente da escuta 
e vivência de canções e obras instrumentais. 

● Atividades de preparação de apresentação 
pública. 

● Situações de ensaio em que sejam exercitados o 
ouvir e o questionar propostas e negociar pontos 
de vista de acordo com as necessidades da 
interpretação musical, até que formulem os 
combinados. 

● Roda de conversa para avaliação coletiva posterior 
à apresentação pública.  

● Atividades em que os alunos possam 
compreender o uso da voz entre falada e a 
cantada e suas alternâncias.  

● Produção de histórias conhecidas de forma 
cantada (sonorização). 

10. Explorar os elementos 
constitutivos da música 
(altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo 
etc.). 

Elementos da 
linguagem 
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Habilidade BNCC - 
EF15AR14 
 

● Momentos de apreciação de canções / videoclipes 
para desenvolvimento de repertório. 

● Atividades de análise crítica de vários estilos 
musicais, de diferentes épocas e culturas, 
reconhecendo o uso de diferentes instrumentos. 

● Discussão sobre a origem das obras e o resultado 
das interpretações. 

● Levantamento diário - durante determinado 
período de tempo (uma semana, por exemplo), 
dos momentos e situações em que a música está 
presente. 

● Levantamento de que tipo de música se 
toca/canta nas diversas situações e momentos em 
que é utilizada. 

● Atividades nas quais os alunos possam participar 
da produção de um coral da turma. 

● Rodas de conversa sobre os resultados de 
desenvolvimentos técnicos instrumentais e 
vocais. 

● Criação de 'ambiente' musical para literatura. 

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

Materialidades 

 

Teatro e Artes Integradas 

Habilidades 
(Objetivos de aprendizagem) 

 

Objetos de 
Conhecimento 

(Conteúdos) 

Propostas de Atividades 
O professor precisa promover situações de aprendizagem que 

permita aos alunos vivenciarem: 

12.  Reconhecer e apreciar 
formas distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a 
ver e a ouvir histórias 
dramatizadas, cultivando a 
percepção, o imaginário e a 
capacidade de simbolizar. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR18 

Contextos e 
práticas 

● Pesquisa e otimização de recursos para a 
atividade teatral disponíveis na própria escola e 
na comunidade. 

● Pesquisa e leitura de textos dramáticos e 
identificação das estruturas, dos personagens, 
do conflito, dos estilos e dos gêneros teatrais. 

● Planejamento e elaboração de leitura 
dramatizada. 

● Momentos nos quais os alunos possam ensaiar 
pequenas cenas ou peças teatrais para 
apresentação a outras turmas da escola.  

● Momentos em que os alunos possam assistir a 
um espetáculo teatral apresentado na escola ou 
em teatro da cidade.  

● Atividades de rodas de conversa para discussão 
anterior e posterior à apresentação assistida. 

13. Descobrir teatralidades 
na vida cotidiana, 
identificando elementos 
teatrais (variadas 
entonações de voz, 
diferentes fisicalidades, 

Elementos da 
linguagem 
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diversidade de 
personagens e narrativas 
etc.). 
Habilidade BNCC - 
EF15AR19 
 

14. Experimentar o 
trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos 
criativos em teatro. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR20 
 
15. Exercitar a imitação e o 
faz de conta, 
ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se 
no lugar do outro, ao 
compor e encenar 
acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, 
imagens, textos ou outros 
pontos de partida. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR21 
 
16. Experimentar 
possibilidades criativas de 
movimento e de voz na 
criação de um personagem 
teatral. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR22 

Processos de 
criação 

17. Reconhecer e 
experimentar, em projetos 
temáticos, as relações 
processuais entre diversas 
linguagens artísticas. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR23 
 
18. Conhecer e valorizar o 
patrimônio cultural, 
material e imaterial, de 

Processos de 
criação 

 
 

Patrimônio 
cultural 

● Assistir a diferentes manifestações artísticas 
(música, dança, teatro, pintura, escultura, 
arquitetura etc.) percebendo o seu valor para o 
desenvolvimento da cultura e da identidade dos 
povos. 

● Rodas de conversa e apreciação de manifestações 
artísticas diversas que instiguem: a valorização de 
manifestações artísticas da cultura popular 
brasileira, o conhecimento de obras de artistas 
brasileiros e locais, a preservação do patrimônio 
cultural e artístico dos povos. 
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culturas diversas, em 
especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes 
indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário 
e repertório relativos às 
diferentes linguagens 
artísticas. 
Habilidade BNCC - 
EF15AR25 
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