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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

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 
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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 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.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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    EDUCAÇÃO INFANTIL

 As concepções de infância, de criança, de Educação Infantil, de currículo, do 
cuidar e educar, indissociável ao processo educativo e o eixo estruturante, as 

Interações e a Brincadeira estão em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010) que fundamentam a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e a Proposta Curricular da Rede Municipal de 
Juiz de Fora (PCRM/JF) (JUIZ DE FORA, 2012a; 2012b). 
 Quanto à diversidade percebe-se que perpassa toda PCRM/JF (JUIZ DE FORA, 
2012a; 2012b) ao enfatizar a importância da singularidade de cada criança nos grupos 
culturais das diferentes infâncias, considerando “O mundo e a sua diversidade: povos, 
pessoas, culturas, tempos, paisagens, brincadeiras, lendas, histórias, canções e poesias” 
(JUIZ DE FORA, 2012a, p.28).
 Constatamos que muito do que a BNCC (BRASIL, 2017) traz está contemplado 
na PCRM/JF(JUIZ DE FORA, 2012a, 2012b), apesar das terminologias Direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento; Objetivos de Aprendizagem e os Campos de 
Experiências não serem localizadas no texto da PCRM/JF(JUIZ DE FORA, 2012a, 2012b). 
Esses termos são identificados nas experiências propostas e práticas relatadas, como é 
possível perceber nos excertos em que a Brincadeira e o Brincar são destacados: 

Ter a brincadeira como essência do trabalho pedagógico, entendendo 
que é através dessa prática que se dá o processo de humanização, de 
constituição de si, do mundo e do outro, nos processos de apropriação 
do conhecimento e de constituição de identidades e subjetividades 
(JUIZ DE FORA, 2012a; p. 27).

Permitir a incorporação da criatividade, do inesperado, da surpresa, 
da curiosidade, da emoção, da afetividade, do lúdico, elementos 
imprescindíveis à educação das crianças (JUIZ DE FORA, 2012a; p. 39).

 A BNCC (BRASIL, 2017, p. 37) apresenta Direitos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento que garantem momentos:

[...] para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 
desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a 
vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 
possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 
natural. 

 Nesse sentido, alude a seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento que 
devem ser levados em consideração no planejamento da Educação Infantil.

 3
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(BRASIL, 2017, p. 38)

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação 
à cultura e às diferenças entre as pessoas.
• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais. 
• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 
da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.
• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola 
e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 
diferentes linguagens. 
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 
cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 
seu contexto familiar e comunitário.

 A BNCC (BRASIL, 2017, p. 38-41) define Campos de Experiências como um “[...] 
arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana 
das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural” e elenca cinco Campos de Experiência a saber:
O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem 
outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem 
suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), 
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se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao mesmo 
tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem 
sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com 
o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as 
crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de 
vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, 
celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber 
a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as 
diferenças que nos constituem como seres humanos.

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

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

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

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

 Esse arranjo curricular diferencia-se dos modelos tradicionais ao propor a 
construção da aprendizagem mediada por experiências vividas para bebês e crianças 
bem pequenas e crianças pequenas.
 Assim como os objetivos, também podemos identificar os Campos de Experiências 
na PCRM/JF(JUIZ DE FORA, 2012a; 2012b) ao criar proposições de práticas em um 
currículo dialogado por projetos. Essa forma de organização curricular da Educação 
Infantil, tendo como característica principal a intercomplementaridade, fundamentando 
e potencializando as experiências de distintas naturezas e diferentes linguagens pelas 
quais as crianças deverão passar.
 Constatamos ainda que a BNCC (BRASIL, 2017) avança em relação à PCRM/JF 
(JUIZ DE FORA, 2012a; 2012b) ao garantir a demarcação política do direito da criança, 
enfatizando a importância de acolher as vivências, oportunizando experiências 
diversificadas e consolidando novas aprendizagens. E complementa a educação familiar, 
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comunicação.
 A PCRM/JF (JUIZ DE FORA, 2012a; 2012b) já abrange muitas questões trazidas 
pela BNCC (BRASIL, 2017) e, por este motivo, optou-se pela sua manutenção.

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/arquivos/
edinfantil.pdf

 

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/arquivos/
pratica_pedagogica_edinfantil.pdf
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    ÁREA DE LINGUAGENS

 A vida em sociedade faz com que os sujeitos interajam uns com os outros 
em suas práticas sociais, com os mais diferentes objetivos, e por meio de 

diferentes linguagens: verbal (que pode ser oral ou visual-motora, no caso de Libras, 
e escrita) corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Essas interações 
se dão entrelaçadas aos conhecimentos e aos valores éticos, pragmáticos, estéticos 
e culturais dessa mesma sociedade. 
 Neste Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz 
e Fora, a Área de Linguagens, em consonância com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS 
GERAIS, 2018) , ocupa-se dos conhecimentos que se relacionam com as práticas 
de linguagem dos sujeitos nas mais diversas esferas de comunicação. Portanto 
são componentes curriculares que organizam a área, que se articulam, de forma 
que os(as) estudantes não percam a visão do todo, mas que também assimilem as 
especificidades de cada linguagem: a Língua Portuguesa, a Arte, a Educação Física e 
a Língua Inglesa.
 No Ensino Fundamental, a progressão do conhecimento se dará pela 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 
linguagem, ou seja, os Anos Iniciais e os Anos Finais apresentam um percurso 
de aprendizagem contínuo, que integra as duas etapas, prevendo a progressiva 
sistematização das experiências e o desenvolvimento pelos(as) estudantes de uma 
atitude ativa na construção do conhecimento. 
 A Área de Linguagens define seis competências específicas que se relacionam 
com as 10 Competências Gerais da BNCC (BRASIL, 2017) e que asseguram as 
aprendizagens essenciais pelo conjunto de componentes curriculares que integram 
a área. Além disso, em cada componente curricular da área de Linguagens (Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa) são apresentadas Competências 
Específicas em consonância com as da área de Linguagem e, consequentemente, 
com as Competências Gerais desse Referencial Curricular.  
 Para garantir o desenvolvimento dessas competências específicas por 
componente, são elencadas um conjunto de Habilidades correspondentes às 
Unidades Temáticas e Objetos de Conhecimento as quais os(as) professores(as) 
deverão levar em consideração quando da feitura de seus planos de ensino. A 
seguir, apresentamos as seis Competências Específicas da Área de Linguagens:

4



32

ÁR
EA

 D
E 

LI
N

G
UA

G
EN

SCompetências Específicas da Área de Linguagens para o Ensino Fundamental
(BRASIL, 2017, p. 65)

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

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

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

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

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

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.



33

4.1   LÍNGUA PORTUGUESA

 A Língua Portuguesa é um componente curricular que faz parte da área de 
Linguagens, juntamente com a Língua Inglesa, Educação Física e Arte. A 

finalidade é possibilitar aos(às) estudantes participarem de práticas de linguagem 
diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações 
artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas 
linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil. 
 Para apresentar o referencial curricular de Língua Portuguesa, é importante 
observar as competências específicas do componente que devem se articular com as 
competências da área de linguagens e com as competências gerais da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). As 10 competências reiteradas pelo Referencial 
Curricular da Rede, estão discriminadas a seguir:

Competências específicas da Língua Portuguesa 
(BRASIL, 2017, p. 87)

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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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.

Quanto ao processo de construção deste documento 
 O presente referencial curricular foi elaborado a partir da revisão da Proposta 
Curricular de Língua Portuguesa (JUIZ DE FORA, 2012), da BNCC (BRASIL, 2017) e do 
Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018). Iniciou-se um estudo 
comparativo dos documentos, com o objetivo de manter o processo participativo, 
as discussões e as práticas pedagógicas, presentes na proposta anterior. Sendo 
assim, analisaram-se os pontos de aproximação e distanciamento dos documentos 
de modo a construir um referencial que estivesse alinhado às perspectivas dos(as) 
professores(as) e do município. 
 Esse estudo apontou que, na Proposta Curricular de Língua Portuguesa, 
elaborada em 2012, havia mais pontos de aproximação do que de distanciamento, 
o que significa que a Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora já se pautava na 
perspectiva enunciativo-discursiva presente na BNCC (BRASIL, 2017). 
 Dessa forma, optou-se por manter dois elementos oriundos da Proposta 
Curricular de Língua Portuguesa (JUIZ DE FORA, 2012), visto que as escolas e 
professores(as) já haviam se apropriado desses elementos. 
 O primeiro elemento diz respeito ao esquema desencadeador das ações 
de linguagem, que neste referencial curricular será organizado a partir dos eixos 
estruturantes da língua (Leitura, oralidade, produção de texto e apropriação do 
sistema de escrita alfabética). Tal organização pode ser observada no exemplo a 
seguir:
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PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES 

ORALIDADE VIDA COTIDIANA Produção de texto 
oral

(EF12LP06) Planejar 
e produzir, em 
colaboração com os 
colegas e com a ajuda 
do professor, recados, 
avisos, convites, 
receitas, instruções 
de montagem (...).

Fonte: Elaborado pela equipe organizadora.

 O segundo elemento foi à elaboração de um quadro com os gêneros 
textuais orais e escritos, criado a partir dos gêneros textuais apresentados na 
BNCC (BRASIL, 2017), que deve ser tomado como uma sugestão e que poderá 
auxiliar a organização e a distribuição dos gêneros textuais ao longo do Ensino 
Fundamental:

 Quadro 2 - Quadro de sugestões de gêneros textuais orais e escritos
Campo de Atuação 1º ao 5º ano

Vida Cotidiana

Agendas Regras de 
brincadeiras

Calendários

Listas Regras de jogos Instruções de 
montagem (digitais 

ou impressas)
Bilhetes Receitas Quadrinhas

Todos os campos

3º ao 5º ano

Conversação 
espontânea

Entrevistas no rádio 
ou TV

Narração de jogos 
esportivos no rádio 

e TV
Conversação 

telefônica
Debate

Entrevistas pessoais Noticiário de rádio 
e TV

Fonte: Elaborado pela equipe organizadora.

 É importante ressaltar que outros gêneros podem e devem ser incorporados e 
contemplados em anos diferentes aos elencados no quadro de acordo com a necessidade 
apresentada pelo contexto e pelo momento que a turma esteja vivendo.
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 O presente documento é norteador da prática docente em sala de aula e se pauta na 
concepção de linguagem enunciativo-discursiva, já assumida em outros documentos, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN/LP) (BRASIL, 1997, p. 22) para 
os quais “[...] a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade 
específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa 
sociedade, nos distintos momentos de sua história”. 
 A linguagem é um processo de interlocução que possibilita a prática social dos mais diversos 
tipos de atos e se caracteriza pela diversidade desse funcionamento nos campos de atuação. 
 Esses campos de atuação são a categoria que se relaciona com os eixos organizadores, 
uma vez que apontam para funções do conhecimento escolar (as práticas de linguagem e as 
habilidades a serem desenvolvidas). Destaca-se que um gênero textual pode transitar entre mais 
de um campo de atuação, também conceituado como esferas discursivas. Portanto o fato de 
um gênero estar incluído em um determinado campo, não o limita em relação a outros campos, 
permitindo um trânsito entre eles. 
 A função didática destes é “[...] possibilitar a compreensão de que os textos circulam 
dinamicamente na prática escolar e na vida social, contribuindo para a necessária organização 
dos saberes sobre a língua e as outras linguagens, nos tempos e espaços escolares” (BRASIL, 
2017, p. 85). 
 Os campos de atuação se desdobram nos gêneros que são tomados como objeto de 
ensino para o trabalho com a língua. Segundo Marcuschi (2008, p. 155, apud JUIZ DE FORA, 
2012, p. 14-15), o gênero textual é o texto materializado em situações comunicativas recorrentes, 
presentes em nossa vida diária. Bakhtin (2003, p. 285, apud JUIZ DE FORA, 2012, p. 15) ressalta 
que é necessário conhecer os gêneros que circulam no meio social, além de saber produzir alguns 
deles, pois quanto melhor dominamos os gêneros, tanto mais facilmente os empregamos. 
 Na sequência, apresenta-se um quadro com os campos de atuação distribuídos de acordo 
com os anos do Ensino Fundamental:

 Quadro 3 – Campos de Atuação
Anos Iniciais Anos Finais

Campo da vida cotidiana ----------

Campo artístico-literário Campo artístico-literário

Campo das práticas de estudo e pesquisa Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo da vida pública
Campo jornalístico-midiático

Campo da vida pública

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 82).
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 Os eixos de integração de Língua Portuguesa, entendidos também como de 
articulação, correspondem às práticas de linguagem, quais sejam, leitura, produção de textos 
(escrita e multissemiótica), oralidade e análise linguística/semiótica. Destaca-se que para este 
referencial a proposta de análise linguística/semiótica, que está relacionada aos conhecimentos 
linguísticos, textuais, discursivos, modos de organização e elementos de semioses, deve 
favorecer uma aprendizagem consistente e significativa dos diferentes gêneros do discurso. 
 No Eixo de Leitura, as práticas de linguagem ocorrem em razão da interação ativa 
do leitor/ouvinte/espectador, com o texto, seja ele escrito, oral e multissemiótico, e da sua 
interpretação. As leituras para fruição estética, as leituras de pesquisa para embasar trabalhos 
escolares e acadêmicos são alguns dos exemplos para essa prática.
 A prática de linguagem do Eixo da Produção de Textos, seja ela com diferentes 
finalidades de comunicação, está associada à interação e à autoria, tanto individual quanto 
coletiva. A construção de um álbum de personagens famosas, a produção de um almanaque, 
a narração de fatos cotidianos em uma crônica, são exemplos de textos escritos, orais e 
multissemióticos a serem trabalhados.
 Já as práticas de linguagem do Eixo da Oralidade se dão tanto pela aula dialogada, 
quanto pelo contato face a face, ou por mensagens gravadas, ou via webconferência, ou spot 
de campanha, ou jingle, ou seminário, ou debate etc.
 Os procedimentos e estratégias de análise e avaliação durante os processos de 
leitura e produção são responsáveis pelos efeitos de sentido, no que se referem às formas de 
composição dos textos, sejam elas definidas pelo gênero, pela situação de produção, ou pelo 
estilo adotado pelo autor. O Eixo de Análise Linguística/Semiótica é o eixo que compreende 
esses “[...] procedimentos e estratégias” (BRASIL, 2017, p. 80). 

Quanto à concepção de Alfabetização
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), o componente curricular de 
Língua Portuguesa precisa tematizar diversas práticas, considerando, especialmente, aquelas 
relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 
dois primeiros anos dessa fase, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. 
Aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas 
possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na 
cultura letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social (BRASIL, 
2017).
 Assume-se, neste referencial curricular, que a alfabetização se pauta na perspectiva do 
letramento, ou seja, a compreensão e o funcionamento do sistema de escrita alfabético deve se dar 
por meio do acesso e da convivência com as diversas práticas letradas que circulam na sociedade.
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A Conforme Soares (1998), letramento é de uso ainda recente e significa o processo de 

relação das pessoas com a cultura escrita. Por isso, não é certo dizer que uma pessoa é iletrada, 
porque todas as pessoas estão em contato com o mundo escrito. Entretanto, se reconhece que 
existem diferentes níveis de letramento, os quais podem variar conforme a realidade cultural. 
O termo letramento ganhou espaço significativo, a partir da constatação de uma problemática 
na educação, uma vez que, através de pesquisas, avaliações e análises realizadas, concluiu-se 
que nem sempre o ato de ler e escrever garante ao indivíduo compreensão daquilo que lê e do 
que escreve. 
 Ainda, segundo a autora, atividades que promovam o letramento devem ocorrer, 
simultaneamente, com um trabalho intencional, sistemático e progressivo de aprendizagem, 
compreendendo não só a construção de um ambiente alfabetizador pautado na experiência 
do(a) educando(a), como também o planejamento de estratégias de intervenção metodológica, 
que orientam o ensino-aprendizagem da tecnologia da escrita (SOARES, 1998). Assim, a 
alfabetização só tem sentido se for desenvolvida considerando uma prática social, o que remete 
a contextos de letramentos; entretanto as atividades de letramento devem ocorrer por meio 
de aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico, por isso o ideal (JUIZ DE FORA, 2012).
 Por um lado, é fundamental que os(as) estudantes tenham experiência com o mundo 
da escrita, em espaços sociais e culturais. Por outro, conhecer o funcionamento da escrita 
alfabética para ler e escrever significa, principalmente, refletir sobre as relações bastante 
complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita (grafemas). 
O(A) estudante precisa compreender os aspectos conceituais da escrita alfabética e essa 
compreensão funciona como requisito para que consiga perceber as relações letra-som de 
forma produtiva (BRASIL, 2012).
 Nessa perspectiva, é importante incentivar os(as) estudantes a escreverem 
espontaneamente e que escrevam do seu jeito, sem se preocuparem em ter que escrever 
convencionalmente. Dessa maneira, passam a se sentirem confiantes para se expressarem e 
refletirem sobre o Sistema de Escrita Alfabético. 

Quanto à metodologia
 O ensino da Língua Portuguesa parte do princípio de que a língua é um objeto de 
interação social. Tendo o viés interacionista, as atividades devem possibilitar que os(as) 
estudantes desenvolvam habilidades relativas às práticas sociais efetivas de leitura, de escrita e 
de oralidade.
 Sendo assim, sugere-se desenvolver estratégias pedagógicas que privilegiem o(a) 
estudantes como sujeito do processo de ensino e de aprendizagem, que o(a) levem a pensar, 
colocando em ação seus conhecimentos, interagindo com os(as) colegas e professores(as), com 
atitudes e valores éticos e sociais.
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A Dentre as modalidades organizativas de Língua Portuguesa, pode-se optar por 

desenvolvimento de projetos, por sequências didáticas ou por outras metodologias, cuja 
aprendizagem se baseie em reflexão, investigação, em fazer/refazer etc.
 Os projetos podem ser usados como uma modalidade que organize práticas de leitura 
e escrita com uma finalidade comunicativa que pode ser real, como, por exemplo, produção 
de notícias e reportagens para o jornal escolar; criação de um blog para a escola; publicação 
de um livro com poemas ou contos dos(as) estudantes (impresso ou digital) etc. Ainda, os 
projetos podem ser usados para propósitos diferentes na leitura, como ler para apreciar, 
para aprender, para se informar, para responder a uma questão, para seguir uma instrução, 
para revisar um escrito próprio, dentre outros; e, na escrita, para registrar conhecimentos 
aprendidos, construídos, resumir e compartilhar ideias, saberes etc.
 A sequência didática (SD) (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), já referenciada 
pela Proposta Curricular de Língua Portuguesa (JUIZ DE FORA, 2012) é uma proposta de 
didatização dos gêneros textuais orais e escritos e compreende um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática.

Uma SD tem, portanto, o objetivo de desenvolver a competência linguística 
e discursiva do aprendiz – domínio das capacidades de linguagem - para o 
uso de determinado gênero de texto oral ou escrito, e definir os objetos/
conteúdos de aprendizagem dos estudantes. Tomando-se como referência 
os conteúdos de ensino, as atividades que compõem uma sequência 
didática devem abarcar o estudo (1) das ações de linguagem que se 
pretendem promover através de determinado gênero em estudo, (2) do 
plano geral do gênero escolhido e (3) dos mecanismos de textualização 
do gênero, ou seja, das escolhas linguísticas usadas para a codificação do 
gênero e dos efeitos discursivos que tais escolhas podem provocar (JUIZ DE 
FORA, 2012, p. 23).

 Ressaltamos que, nesse processo, a relação professor(a)/estudante, estudante/
estudante é de extrema importância. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Básica, os(as) professores(as), cada vez mais, “[...] devem deixar de ser 
transmissores de conhecimentos para serem mediadores [...]” (BRASIL, 2013, p. 163). O 
papel do(a) professor(a) como mediador(a) entre o conhecimento prévio do(a) estudante e o 
saber científico é fundamental para que ele(a) possa construir e reconstruir conhecimentos 
significativos para sua atuação e transformação da realidade.
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 A cultura digital está presente nas competências gerais e em todos os 
componentes curriculares da BNCC relacionados ao impacto das novas tecnologias e, 
consequentemente, às novas habilidades e competências que devem ser desenvolvidas. 
No que se refere à Língua Portuguesa, há uma incorporação dos gêneros multissemióticos 
e multimidiáticos em sua diversidade, como a TV, o rádio e a internet, e como estes 
devem ser inseridos no processo de ensino e aprendizagem. Esses gêneros recorrem a 
mais de uma modalidade de linguagem ou a mais de um sistema de signos ou símbolos 
(semiose) em sua composição, sejam elas: língua oral e escrita (linguagem verbal); 
linguagem corporal: gestualidade, danças, vestimentas (modalidade gestual); áudio: 
músicas e outros sons (modalidade sonora); imagens estáticas ou em movimento: 
fotos, ilustrações, grafismos, vídeos, animações (modalidades visuais). Assim, a escola 
deve orientar e promover atividades que mobilizem conhecimentos para uma melhor 
interpretação, uso e interação por meio dessas mídias. 
 Dessa forma, espera-se que este referencial curricular possa ser o suporte 
orientador de práticas de linguagem desenvolvidas pelo corpo da Rede Municipal de 
Ensino de Juiz de Fora, assegurando o protagonismo aos(às) estudantes, como preconiza 
a BNCC (BRASIL, 2017).
 Os Campos de Atuação se desdobram em Objetos de Conhecimento e estes em 
Habilidades.Cada Habilidade apresenta um código alfa-numérico que a identifica. De 
forma geral o código alfa-numérico é composto pela seguinte definição:

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO
EF01LP09 Habilidade da BNCC sem modificação
EF01LP09MG Habilidade criada por Minas Gerais
EF01PL09XMG Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais
EF01LP09AMG
EF01LP09BMG Habilidade da BNCC desmembrada por Minas Gerais

EF01LP09JF Habilidade criada por Juiz de Fora
EF01LP09XJF Habilidade da BNCC modificada por Juiz de Fora
EF01PL09AJF
EF01LP09BJF Habilidade da BNCC desmembrada por Juiz de Fora

Fonte: Elaborado pela equipe organizadora
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE TODOS OS CAMPOS 22

Oralidade pública/ Intercâmbio 
conversacional

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

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.

Características da conversação 
espontânea

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

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala

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

Relato oral/Registro formal e 
informal

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

22 Os campos de atuação apontam para a necessidade e importância da contextualização dos conhecimentos. Nesse sentido orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos 
em cada um deles. Isso quer dizer que as habilidades relacionadas a determinados objetos de conhecimento das práticas de linguagem, por exemplo, de oralidade estão presentes em todos os 
campos de atuação e não especificamente em um único campo, por exemplo, jornalístico/midiático.
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA COTIDIANA Produção de texto oral

(EF12LP06) 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.
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, com entonação adequada e 
observando as rimas.

VIDA PÚBLICA Produção de texto oral

(EF12LP13) 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.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Planejamento de texto oral 
Exposição oral

(EF01LP23) Planejar e produzir, 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.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO Contagem de histórias
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo professor.
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
ESCRITA

(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS

Correspondência fonema-grafema

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

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita

(EF01LP03) Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças.

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

construção da coesão

(EF12LP01JF) Transcrever 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.

VIDA COTIDIANA Escrita autônoma e compartilhada

(EF01LP17) 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 cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, cantigas, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
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1º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESCRITA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

VIDA COTIDIANA Escrita compartilhada

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, (re)contagens 
de histórias, poemas e outros textos versificados 
(letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas 
visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros 
gêneros do campo artístico-literário, considerando a 
situação comunicativa e a finalidade do texto.

VIDA PÚBLICA
Escrita compartilhada

(EF12LP11) 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.
(EF12LP12) Escrever, 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/finalidade do texto.
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que 
organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros 
gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Produção de textos

(EF01LP22) 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.



45

1º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESCRITA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) ARTÍSTICO-LITERÁRIO Escrita autônoma e compartilhada

(EF01LP25) 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).

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
TODOS OS CAMPOS

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

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

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

Utilização de tecnologia digital (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas 
de edição de texto, para editar e publicar os 
textos produzidos, explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis.
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA TODOS OS CAMPOS

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, 
o gênero, o suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadasantes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em 
textos multissemióticos.

Decodificação/ Fluência de leitura
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão 
na decodificação, no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por memorização.

Saber ler reconhecendo 
globalmente as palavras

(EF12LP02JF) Utilizar estratégias de reconhecimento global 
de palavras, a partir do início ou terminação, por associação 
a imagem ou cor, por perfil ou silhueta gráfica etc.

Formação de leitor

(EF12LP02) 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.
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA

TODOS OS CAMPOS Protocolos de leitura
(EF01LP01MG) Reconhecer que textos são lidos 
e escritos da esquerda para a direita e de cima 
para baixo da página e com espaço entre as pala-
vras, obedecendo os limites de margens e linhas.

VIDA COTIDIANA

Leitura de imagens em narrativas 
visuais

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

Compreensão em leitura

(EF12LP04) 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.
(EF01LP16) 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.

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

(EF12LP08) 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.
(EF12LP09) 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.
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1º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

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

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 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.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade.

Leitura colaborativa e autônoma

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

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

Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos.

Apreciação estética/Estilo (EF12LP18) 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.



49

1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

TODOS OS CAMPOS

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil

(EF12LP03JF) Perceber o princípio acrofônico que 
opera nos nomes das letras do alfabeto.
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de 
outros sinais gráficos.
(EF01LP10XJF) Nomear e identificar as letras do 
alfabeto e recitá-lo na ordem.

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala.
(EF01LP06XJF) Segmentar oralmente as sílabas 
de uma palavra e comparar palavras quanto ao 
tamanho.
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua 
representação por letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros 
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita.
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
iniciais.
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas 
mediais e finais.

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas 
e minúsculas.23

Segmentação de palavras/
Classificação de palavras por número 

de sílabas

(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, 
na escrita, por espaços em branco.

23 No 1º Ano é recomendável que o uso da letra imprensa maiúscula, por ser mais fácil de grafar e visualizar, seja priorizado.
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

TODOS OS CAMPOS

Pontuação
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além 
das letras, como pontos finais, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação.

Sinonímia e antonímia/Morfologia/ 
Pontuação

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

VIDA COTIDIANA Forma de composição do texto

(EF12LP07) 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.
(EF01LP20) 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.

VIDA PÚBLICA Forma de composição do texto

(EF12LP14) 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.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de 
slogans publicitários.
(EF12LP16) 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.
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1º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Forma de composição dos textos/
Adequação do texto às normas de 

escrita

(EF01LP24) 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.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formas de composição de narrativas
(EF01LP26) Identificar elementos de uma 
narrativa lida ou escutada, incluindo 
personagens, enredo, tempo e espaço.

Formas de composição de textos 
poéticos

(EF12LP19) Reconhecer, em textos 
versificados, rimas, sonoridades, jogos 
de palavras, palavras, expressões, 
comparações, relacionando-as com 
sensações e associações.
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2º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

TODOS OS CAMPOS

Oralidade pública/ Intercâmbio 
conversacional

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

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

Características da conversação 
espontânea

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

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala

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

Relato oral/Registro formal e informal

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

VIDA COTIDIANA Produção de texto oral

(EF12LP06) 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.
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2º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA COTIDIANA Produção de texto oral (EF02LP15) Cantar cantigas e canções, 
obedecendo ao ritmo e à melodia.

VIDA PÚBLICA Produção de texto oral

(EF02LP19) 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 texto.
(EF12LP13) 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.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Planejamento de texto oral Exposição 
oral

(EF02LP24) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, relatos de experimentos, 
registros de observação, entrevistas, 
dentre outros gêneros do campo 
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.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO Contagem de histórias
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e 
sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor.
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2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESCRITA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita

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

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

construção da coesão

(EF12LP01JF) Transcrever 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.

VIDA COTIDIANA

Escrita autônoma e compartilhada

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e 
cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos 
relatos de observação de processos, de fatos, de 
experiências pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto.

Escrita compartilhada

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor, (re)
contagens de histórias, poemas e outros textos 
versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, 
dentre outros gêneros do campo artístico-
literário, considerando a situação comunicativa e 
a finalidade do texto.
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2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESCRITA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

VIDA PÚBLICA Escrita compartilhada

(EF12LP11) 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.
(EF12LP12) Escrever, 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/finalidade do texto.
(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos 
para divulgar eventos da escola ou da comunidade, 
utilizando linguagem persuasiva e elementos 
textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, 
imagens) adequados ao gênero, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Produção de textos

(EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda doprofessor, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes 
de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros 
do campo investigativo, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade dotexto.

Escrita autônoma

(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, 
pequenos registros de observação de resultados de 
pesquisa, coerentes com um tema investigado.



56

2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESCRITA (COMPARTILHADA E 
AUTÔNOMA) ARTISTICO LITERÁRIO Escrita autônoma e compartilhada (EF02LP27) Reescrever textos narrativos 

literários lidos pelo professor.

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
TODOS OS CAMPOS

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do pro-
fessor, o texto que será produzido, con-
siderando a situação comunicativa, os 
interlocutores (quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o propósito (es-
crever para quê); a circulação (onde o tex-
to vai circular); o suporte (qual é o porta-
dor 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.

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e revisar o texto pro-
duzido com a ajuda do professor e a co-
laboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.

Edição de textos

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, 
em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, ilustrando, quando 
for o caso, em suporte adequado, manual 
ou digital.

Utilização de tecnologia digital

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive 
programas de edição de texto, para edi-
tar e publicar os textos produzidos, ex-
plorando os recursos multissemióticos 
disponíveis.
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2º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA TODOS OS CAMPOS

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, 
o gênero, o suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos.

Decodificação/ Fluência de leitura
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão 
na decodificação, no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por memorização.

Saber ler reconhecendo globalmente 
as palavras

(EF12LP02JF) Utilizar estratégias de 
reconhecimento global de palavras, a partir do 
início ou terminação, por associação a imagem ou 
cor, por perfil ou silhueta gráfica etc.

Formação de leitor
(EF12LP02) 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.



58

2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA

VIDA COTIDIANA

Leitura de imagens em narrativas 
visuais

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

Compreensão em leitura

(EF12LP04) 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.
(EF02LP12) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

(EF12LP08) 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.
(EF12LP09) 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.
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2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

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

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

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.

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

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

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade.

Leitura colaborativa e autônoma

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de 
maior porte como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.
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2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA E ESCUTA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Apreciação estética/Estilo

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos.

Formação do leitor literário
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos literários, de gêneros variados, 
desenvolvendo o gosto pela leitura.

Apreciação estética/Estilo

(EF12LP18) 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.
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2º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO) TODOS OS CAMPOS

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil

(EF12LP03JF) Perceber o princípio acrofônico que 
opera nos nomes das letras do alfabeto.

Segmentação de palavras/
Classificação de palavras por número 

de sílabas

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos.

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos 
nas formas imprensa e cursiva.

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e 
remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou 
finais para criar novas palavras.
(EF02LP03) 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).
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que 
existem vogais em todas as sílabas.

(EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras 
com marcas de nasalidade (til, m, n).

Pontuação (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de exclamação.
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2º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

TODOS OS CAMPOS

Sinonímia e antonímia/Morfologia/ 
Pontuação

(EF02LP10) 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-.

Morfologia (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo 
de palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho

VIDA COTIDIANA Forma de composição do texto

(EF12LP07) 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.
(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, 
recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo 
de fazer), relatos (digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros.

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

VIDA PÚBLICA Forma de composição do texto

(EF12LP14) 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.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de 
slogans publicitários.
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2º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

VIDA PÚBLICA Forma de composição do texto

(EF12LP16) 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.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Forma de composição dos textos/
Adequação do texto às normas de 

escrita

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

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Forma de composição do texto
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de 
uma narrativa ficcional e sua resolução, além de 
palavras, expressões e frases que caracterizam 
personagens e ambientes.

Formas de composição de textos 
poéticos

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

Formas de composição de textos 
poéticos visuais

(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o 
formato do texto na página, as ilustrações e outros 
efeitos visuais.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE TODOS OS CAMPOS

Oralidade pública/ Intercâmbio 
conversacional

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

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

Características da conversação 
espontânea

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

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala

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

Relato oral/Registro formal e informal
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação 
oral em diferentes contextos comunicativos 
(solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).

Forma de composição de gêneros 
orais

(EF35LP10) 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.).
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3º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

TODOS OS CAMPOS Variação linguística

(EF35LP11) 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.

VIDA COTIDIANA Produção de texto oral
(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programa 
de culinária infantil e, a partir dele, planejar e 
produzir receitas em áudio ou vídeo.

VIDA PÚBLICA Planejamento e produção de texto

(EF03LP22) 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.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

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

Compreensão de textos orais
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras.

Planejamento de texto oral
Exposição oral

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

ORALIDADE ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, 
postura e interpretação adequadas.

Performances orais
(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e 
emboladas, observando as rimas e obedecendo 
ao ritmo e à melodia.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESCRITA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) TODOS OS CAMPOS

Planejamento de texto

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

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

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

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

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso.

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

construção da coesão

(EF35LP08) 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.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS Planejamento de texto/Progressão 
temática e paragrafação

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

VIDA COTIDIANA Escrita colaborativa

(EF03LP13) 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.

ESCRITA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) VIDA COTIDIANA Escrita colaborativa

(EF03LP14) 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.

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
VIDA PÚBLICA Escrita colaborativa

(EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revistas), dentre outros 
gêneros do campo político-cidadão, com opiniões 
e críticas, de acordo com as convenções do gênero 
carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto.
(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).
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3º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)

VIDA PÚBLICA Escrita colaborativa

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

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Produção de textos

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para 
apresentar resultados de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, incluindo, 
quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos 
ou tabelas simples, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Escrita autônoma e compartilhada

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, 
sequências de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, observando os elementos 
da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso 
indireto e discurso direto.

Escrita autônoma
(EF35LP27) 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.
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3º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) TODOS OS CAMPOS

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos

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

Estratégia de leitura

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

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos.

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

Formação de leitor

(EF35LP02) 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.

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global.

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS Estratégia de leitura

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

VIDA COTIDIANA

Leitura de imagens em narrativas 
visuais

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

Compreensão em leitura

(EF03LP11) 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 gráfico-visuais, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP12) 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.

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, 
cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, 
revistas) e notícias, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, de acordo com as convenções 
do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP19) 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.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

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

Pesquisa
(EF35LP17) 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.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade.

Leitura colaborativa e autônoma

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

Apreciação estética/Estilo

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos.

Formação do leitor literário

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes gêneros 
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Formação do leitor literário/ Leitura 
multissemiótica

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos 
narrativos, observando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Apreciação estética/Estilo

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes 
e refrões e seu efeito de sentido.

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 de cena.

Compreender textos

(EF03LP01JF) Identificar no texto as sequências 
textuais canônicas que constituem as narrativas: 
saber dizer quem fez o que, onde, quando, como 
e por quê.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)
TODOS OS CAMPOS

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer 
dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema.
(EF03LP01) 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).
(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 
identificando que existem vogais em todas as 
sílabas.
(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras 
com os dígrafos lh, nh, ch.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema 
são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema.

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

(EF03LP04) 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.

Segmentação de palavras/
Classificação de palavras por número 

de sílabas

(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de 
palavras, classificando-as em monossílabas, 
dissílabas, trissílabas e polissílabas.

Construção do sistema alfabético
(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, 
classificando-as em oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas.

Pontuação
(EF03LP07) 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.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

TODOS OS CAMPOS

Morfologia/ Morfossintaxe
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, 
substantivos e verbos e suas funções na oração: 
agente, ação, objeto da ação.

Morfossintaxe
(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e 
sua função de atribuição de propriedades aos 
substantivos.

Morfologia

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 
produção textual pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.
(EF03LP10) 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.

VIDA COTIDIANA Forma de composição do texto

(EF03LP16) 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”).
(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros 
epistolares e diários, a formatação própria desses 
textos (relatos de acontecimentos, expressão 
de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a 
diagramação específica dos textos desses gêneros 
(data, saudação, corpo do texto, despedida, 
assinatura).

VIDA PÚBLICA Forma de composição do texto
(EF03LP23) 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.
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3º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

VIDA PÚBLICA Forma de composição do texto

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

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Forma de composição dos textos

Adequação do texto às normas de 
escrita

(EF03LP26) 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.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formas de composição de narrativas

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

Discurso direto e indireto

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto, determinando o efeito de sentido 
de verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto, quando 
for o caso.

Forma de composição de textos 
poéticos

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
rítmicos e sonoros e de metáforas.
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE TODOS OS CAMPOS

Oralidade pública/ Intercâmbio 
conversacional

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

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

Características da conversação 
espontânea

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

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala

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

Relato oral/Registro formal e 
informal

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

Forma de composição de gêneros 
orais

(EF35LP10) 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.).
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

TODOS OS CAMPOS Variação linguística

(EF35LP11) 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.

VIDA COTIDIANA Produção de texto oral
(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa 
infantil com instruções de montagem, de jogos e 
brincadeiras e, a partir dele, planejar e produzir 
tutoriais em áudio ou vídeo.

VIDA PÚBLICA Planejamento e produção de texto

(EF04LP17) 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.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

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

Compreensão de textos orais
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras.

Planejamento de texto oral
Exposição oral

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

ORALIDADE ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo professor.

Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, 
postura e interpretação adequadas.

Performances orais
(EF04LP27) Recitar cordel e cantar repentes e 
emboladas, observando as rimas e obedecendo 
ao ritmo e à melodia.
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
TODOS OS CAMPOS

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

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

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

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

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto 
de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas 
em enumerações) e pontuação do discurso direto, 
quando for o caso.
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS

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

construção da coesão

(EF35LP08) 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.

Planejamento de texto/Progressão 
temática e paragrafação

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

VIDA COTIDIANA Escrita colaborativa

(EF04LP11) 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.

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
VIDA PÚBLICA Escrita colaborativa

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista 
sobre tema polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e estrutura 
adequada à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto.
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4º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)

VIDA PÚBLICA Escrita colaborativa

(EF04LP16) 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.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Produção de textos

(EF04LP21) 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.

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

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Escrita autônoma e compartilhada

(EF04LP25) Representar cenas de textos 
dramáticos, reproduzindo as falas das 
personagens, de acordo com as rubricas de 
interpretação e movimento indicadas pelo autor.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, 
sequências de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, observando os elementos 
da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso 
indireto e discurso direto.

Escrita autônoma
(EF35LP27) 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.
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) TODOS OS CAMPOS

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e recepção desse texto, 
o gênero, o suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos.

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

Formação de leitor

(EF35LP02) 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.

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global.

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto.
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS Estratégia de leitura

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

VIDA COTIDIANA

Leitura de imagens em narrativas 
visuais

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

Compreensão em leitura

(EF04LP09) 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.
(EF04LP10) 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.

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, 
participantes, local e momento/tempo da 
ocorrência do fato noticiado.
(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões 
em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Pesquisa
(EF35LP17) 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.

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

Imagens analíticas em textos
(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 
diagramas e tabelas em textos, como forma de 
apresentação de dados e informações.
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4º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade.

Leitura colaborativa e autônoma

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

Apreciação estética/Estilo

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Formação do leitor literário/Leitura  
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos.

Formação do leitor literário

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes gêneros 
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Formação do leitor literário/ Leitura 
multissemiótica

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

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

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 de cena.
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4º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)
TODOS OS CAMPOS

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer 
dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema 
são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema.
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema--grafema regulares 
diretas e contextuais.
(EF04LP02) 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).

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

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário 
para esclarecer significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para o contexto que deu 
origem à consulta.

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou 
circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), 
-l, -r, -ão(s).

Pontuação

(EF04LP05) 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.
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4º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

TODOS OS CAMPOS

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

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

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

VIDA COTIDIANA Forma de composição do texto

(EF04LP13) 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).

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA 

(ORTOGRAFIZAÇÃO)
VIDA PÚBLICA Forma de composição dos textos

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 
manchetes, lides e corpo de notícias simples para 
público infantil e cartas de reclamação (revista 
infantil), digitais ou impressos, a formatação 
e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a 
expressão facial e corporal de âncoras de jornais 
radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/
entrevistados.



86

4º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Forma de composição dos textos
Coesão e articuladores

(EF04LP23) 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.

Forma de composição dos textos
Adequação do texto às normas de 

escrita

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

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formas de composição de narrativas

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

Discurso direto e indireto

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto 
e discurso direto, determinando o efeito 
de sentido de verbos de enunciação 
e explicando o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, quando for 
o caso.

Forma de composição de textos 
poéticos

(EF35LP31) Identificar, em textos 
versificados, efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos rítmicos 
e sonoros e de metáforas.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE TODOS OS CAMPOS

Oralidade pública/ Intercâmbio 
conversacional

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

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

Características da conversação 
espontânea

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

Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato da fala

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

Relato oral/Registro formal e informal
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação 
oral em diferentes contextos comunicativos 
(solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).
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5º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

TODOS OS CAMPOS

Forma de composição de gêneros 
orais

(EF35LP10) 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.).

Variação linguística

(EF35LP11) 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.

VIDA COTIDIANA Produção de texto oral
(EF05LP13) 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.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA

Planejamento e produção de texto

(EF05LP18) 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.

Produção de texto oral

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre 
acontecimentos de interesse social, com base 
em conhecimentos sobre fatos divulgados em 
TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando 
pontos de vista diferentes.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

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

Compreensão de textos orais
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras.

Planejamento de texto oral
Exposição oral

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

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo professor.

Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, 
postura e interpretação adequadas.

Performances orais
(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa 
autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou 
impressos, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
TODOS OS CAMPOS

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

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

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

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

Construção do sistema alfabético/ 
Convenções da escrita

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto 
de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas 
em enumerações) e pontuação do discurso direto, 
quando for o caso.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS

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

construção da coesão

(EF35LP08) 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.

Planejamento de texto/Progressão 
temática e paragrafação

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

VIDA COTIDIANA Escrita colaborativa

(EF05LP11) 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.
(EF05LP12) 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.

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)
VIDA PÚBLICA Escrita colaborativa

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas 
na escola e/ou na comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à argumentação, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF05LP17) 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.
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5º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E 

AUTÔNOMA)

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Produção de textos

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre 
tema de interesse, organizando resultados de 
pesquisa em fontes de informação impressas ou 
digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, 
considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa 
autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou 
impressos, considerando a situação comunicativa 
e o tema.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Escrita autônoma e compartilhada

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos, 
sequências de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 
autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, observando os elementos 
da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso 
indireto e discurso direto.

Escrita autônoma
(EF35LP27) 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.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) TODOS OS CAMPOS

Reconstrução das condições de 
produção e recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando antecipações 
e inferências realizadas antes e durante a leitura 
de textos, checando a adequação das hipóteses 
realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais em textos multissemióticos.

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

Formação de leitor

(EF35LP02) 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.

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global.
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5º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

TODOS OS CAMPOS Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de 
um texto, identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem para a 
continuidade do texto.

VIDA COTIDIANA

Leitura de imagens em narrativas 
visuais

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

Compreensão em leitura

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, 
texto instrucional de regras de jogo, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 
com as convenções do gênero e considerando a 
situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, 
anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto.

VIDA PÚBLICA Compreensão em leitura

(EF05LP15) 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.
(EF05LP16) Comparar informações sobre um 
mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e 
concluir sobre qual é mais confiável e por quê.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Pesquisa
(EF35LP17) 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.

Compreensão em leitura
(EF05LP22) Ler e compreender verbetes 
de dicionário, identificando a estrutura, 
as informações gramaticais (significado de 
abreviaturas) e as informações semânticas.

Imagens analíticas em textos (EF05LP23) Comparar informações apresentadas 
em gráficos ou tabelas.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da humanidade.

Leitura colaborativa e autônoma

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

Apreciação estética/Estilo

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 
observando efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, distribuição e 
diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos.
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5º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA/ESCUTA 
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA) ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formação do leitor literário

(EF35LP21) Ler e compreender, de 
forma autônoma, textos literários de 
diferentes gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores.

Formação do leitor literário/ Leitura 
multissemiótica

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

Apreciação estética/Estilo

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros 
textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão 
dos versos, estrofes e refrões e seu efeito 
de sentido.

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 de cena.
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5º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)
TODOS OS CAMPOS

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer 
dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente 
no caso de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema 
são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema.

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

Construção do sistema alfabético e 
da ortografia

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema-grafema regulares, 
contextuais e morfológicas e palavras de uso 
frequente com correspondências irregulares.

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das 
palavras (uma mesma palavra com diferentes 
significados, de acordo com o contexto de uso), 
comparando o significado de determinados 
termos utilizados nas áreas científicas com esses 
mesmos termos utilizados na linguagem usual.

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

Pontuação
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, 
vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, 
na leitura de textos, o efeito de sentido que 
decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

TODOS OS CAMPOS Morfologia

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, 
passado e futuro em tempos verbais do modo 
indicativo.
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita 
e na oralidade, os verbos em concordância com 
pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.
(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de 
conjunções e a relação que estabelecem entre 
partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, 
condição, finalidade.
(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, 
derivadas e compostas, e derivadas por adição de 
prefixo e de sufixo.

VIDA COTIDIANA Forma de composição do texto
(EF05LP14) 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).

VIDA PÚBLICA Forma de composição dos textos

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 
manchetes, lides e corpo de notícias simples para 
público infantil e cartas de reclamação (revista 
infantil), digitais ou impressos, a formatação 
e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF05LP20) Analisar a validade e força de 
argumentos em argumentações sobre produtos 
de mídia para público infantil (filmes, desenhos 
animados, HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos.
(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, 
a expressão facial e corporal e as escolhas de 
variedade e registro linguísticos de vloggers de 
vlogs opinativos ou argumentativos.
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5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(ALFABETIZAÇÃO)

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Forma de composição dos textos 
Adequação do texto às normas de 

escrita

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal 
e verbal, convenções de escrita de citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas.

Forma de composição dos textos
Coesão e articuladores 

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos 
de coesão pronominal (pronomes anafóricos) 
e articuladores de relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, comparação), com 
nível adequado de informatividade.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Formas de composição de narrativas

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

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

Forma de composição de textos 
poéticos

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
rítmicos e sonoros e de metáforas.

Forma de composição de textos 
poéticos visuais

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e 
minicontos infantis em mídia digital, os recursos 
multissemióticos presentes nesses textos digitais.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

                         ORALIDADE JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Produção de textos jornalísticos orais

(EF69LP10XMG) Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, 
entrevistas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, 
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local 
ou global e textos orais de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, 
orientando-se por roteiro ou texto, considerando 
o contexto de produção e demonstrando domínio 
dos gêneros e do uso da linguagem oral.
(EF69LP11XMG) Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos e refutados na 
escuta de interações polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles de forma clara, sem 
utilizar expressões ou gestos preconceituosos ou 
que firam os direitos humanos.

Planejamento e produção de textos 
jornalísticos orais

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três últimos quando não 
for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, 
áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação 
aos contextos em que foram produzidas, à forma 
composicional e estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e variedade linguística 
empregada, os elementos relacionados à fala, 
tais como modulação de voz, entonação, ritmo, 
altura e intensidade, respiração etc., os elementos 
cinésicos, tais como postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc.

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de 
conclusões comuns relativas a problemas, temas 
ou questões polêmicas de interesse da turma e/
ou de relevância social.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

                         ORALIDADE 

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos professores, tema/
questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise 
mais minuciosa e buscar em fontes diversas 
informações ou dados que permitam analisar 
partes da questão e compartilhá-los com a turma.
(EF69LP15XMG) Apresentar argumentos e contra-
argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala 
e opiniões divergentes, na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou polêmicos.

Planejamento e produção de 
entrevistas orais

(EF67LP14) Definir o contexto de produção da 
entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, 
porque aquele entrevistado etc.), levantar 
informações sobre o entrevistado e sobre o 
acontecimento ou tema em questão, preparar o 
roteiro de perguntar e realizar entrevista oral com 
envolvidos ou especialistas relacionados com o fato 
noticiado ou com o tema em pauta, usando roteiro 
previamente elaborado e formulando outras 
perguntas a partir das respostas dadas e, quando 
for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder 
a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu 
contexto de publicação, à construção composicional 
do gênero e garantindo a relevância das informações 
mantidas e a continuidade temática.

VIDA PÚBLICA Discussão oral

(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, 
submetidos a juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa 
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de 
regulamentações do mercado publicitário etc., como 
forma de criar familiaridade com textos legais – seu 
vocabulário, formas de organização, marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de 
textos normativos (se e quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das 
leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

                         ORALIDADE 

VIDA PÚBLICA

Discussão oral

(EF69LP25XMG) Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em uma discussão, 
debates, seminários, assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de agremiações e outras 
situações de apresentação de propostas e defesas 
de opiniões, respeitando as opiniões contrárias 
e propostas alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala previsto, 
valendo-se de sínteses e propostas claras e 
justificadas.

Registro

(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, 
palestras, apresentação de propostas, reuniões, 
como forma de documentar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, quando, por exemplo, 
for necessária a retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públicos, como diante dos 
representados).

VIDA PÚBLICA

Realizar com pertinência tarefas cujo 
desenvolvimento dependa de escuta 

atenta e compreensão

(EF69LP01JF) Escutar ativamente diferentes textos 
produzidos na comunicação direta ou mediada 
por telefone, rádio, ou televisão, atribuindo 
significado, identificando a intencionalidade 
explícita do produtor, de tal forma que possa 
realizar tarefas: ler em voz alta textos diversos, 
de cuja compreensão dependerá a realização de 
tarefas , como fazer uma resumo, responder um 
questionário, jogar determinado jogo, superar 
determinado obstáculo numa gincana, montar ou 
fazer funcionar um aparelho, etc.

Participar das interações 
cotidianas em sala de aula

(EF69LP02JF) Desenvolver a capacidade de interagir 
verbalmente segundo as regras de convivência dos 
diferentes ambientes e instituições, manifestando 
experiências, sentimentos, ideias de forma clara e 
ordenada.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA

Participar das interações cotidianas 
em sala de aula

(EF69LP03JF) Participar de situações em que 
ocorre intercâmbio oral que requeiram: ouvir 
com atenção e compreensão, intervir sem sair do 
assunto tratado, formular e responder perguntas, 
explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher 
opiniões, adequar as colocações às intervenções 
precedentes, propor temas.
(EF69LP04JF) Saber manter postura adequada 
frente a uma plateia: tom de voz, postura corporal, 
uso do espaço físico de apresentação e de recursos 
audiovisuais.

Usar a língua falada em diferentes 
situações escolares, buscando 

empregar a variedade linguística 
adequada.

(EF69LP05JF) Adequar a linguagem às situações 
comunicativas mais formais que acontecem na 
escola: narrar casos ehistórias da cultura popular 
(variedade coloquial cotidiana), expor oralmente 
o resultado de trabalhos individuais ou em 
grupo (linguagem formal), dar recados ou avisos, 
justificar opinião sobre determinada questão 
polêmica, saber contar oralmente histórias, com 
base em sequência cronológica de imagens etc.

VIDA PÚBLICA
Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 
apresentações orais ntânea.

(EF69LP38) Organizar os dados e informações 
pesquisados em painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero 
apresentação oral, a multissemiose, as mídias 
e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 
oral de resultados de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do planejamento 
e da definição de diferentes formas de uso da 
fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala 
espontânea.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA
Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 
apresentações orais

(EF69LP39) Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, levantar informações 
sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, 
elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, 
a partir do roteiro, abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista 
e usar adequadamente as informações obtidas, 
de acordo com os objetivos estabelecidos.

VIDA PÚBLICA Conversação espontânea

(EF67LP23AMG) Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações e em discussões ou 
atividades coletivas, na sala de aula e na escola.
(EF67LP23BMG) Formular perguntas coerentes 
e adequadas em momentos oportunos em 
situações de aulas, apresentação oral, seminário 
etc.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Procedimentos de apoio à 

compreensão
Tomada de nota

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações 
orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), 
identificando e hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista apoiar o estudo e a 
produção de sínteses e reflexões pessoais ou 
outros objetivos em questão.

ARTÍSTICO-
LITERÁRIO Produção de textos orais

(EF69LP52) Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na caracterização 
dos personagens, os aspectos linguísticos e 
paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações, entonação e expressividade, 
variedades e registros linguísticos), os gestos e 
os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e 
a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e 
da exploração dos modos de interpretação.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

                         ORALIDADE 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Produção de textos orais
Oralização

(EF69LP53AMG) Ler em voz alta textos literários 
diversos – como contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, 
críticas; bem como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o professor) de livros 
de maior extensão, como romances, narrativas de 
enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-
juvenil.
(EF69LP53BMG) Contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, 
a entonação indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos gráfico-editoriais, 
como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 
seja para análise posterior, seja para produção 
de audiobooks de textos literários diversos ou 
de podcasts de leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais.
(EF69LP53CMG) Ler e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma livre quanto de forma 
fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de gestualidade e 
pantomima que convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento em questão.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

              PRODUÇÃO DE TEXTO 

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO
Relação do texto com o contexto 

de produção e experimentação de 
papéis sociais

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, 
fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, 
artigos de opinião de interesse local ou global, textos 
de apresentação e apreciação de produção cultural – 
resenhas e outros próprios das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o papel de repórter, de 
comentador, de analista, de crítico, de editor ou 
articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses textos 
e poder participar e vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de linguagem do campo 
jornalístico e do campo midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em consideração o contexto 
da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor.
(EF69LP06JF) Reconhecer a organização 
composicional de um texto de acordo com o 
gênero que este representa.

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO Textualização

(EF69LP07AMG) Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua adequação ao 
contexto produção e circulação (os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação ) ao modo (escrito ou oral); imagem 
(estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da textualidade relacionada 
às propriedades textuais e do gênero., utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign de textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

            PRODUÇÃO DE TEXTOS JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Textualização

(EF69LP07BMG) Avaliar textos para, com a ajuda 
do professor e a colaboração dos colegas, corrigir 
e aprimorar as produções realizadas, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos 
e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentado/ 
alterando efeitos, ordenamentos, etc.
(EF69LP07JF) Revisar e reelaborar a própria escrita, 
segundo critérios adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação previstos.

Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas sociais

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária 
sobre questões/problemas, temas, causas 
significativas para a escola e/ou comunidade, a 
partir de um levantamento de material sobre o 
tema ou evento, da definição do público-alvo, do 
texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, 
folheto, panfleto, anúncio impresso e para 
internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 
ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que 
será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão que serão utilizadas etc.

Estratégias de produção: 
planejamento de textos informativos

(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para 
circulação em outras mídias (rádio ou TV/ vídeo), 
tendo em vista as condições de produção, do texto 
– objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia 
de circulação etc. –, a partir da escolha do fato a 
ser noticiado (de relevância para a turma, escola 
ou comunidade), do levantamento de dados e 
informações sobre o fato – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, 
consultas a fontes, análise de documentos, 
cobertura de eventos etc.–, do registro dessas 
informações e dados, da escolha de fotos ou 
imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de 
uma estrutura hipertextual (no caso de publicação 
em sites ou blogs noticiosos).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Textualização de textos 
argumentativos e apreciativos

(EF67LP10AMG) Produzir notícia impressa tendo 
em vista as características do gênero – título ou 
manchete com verbo no tempo presente, linha 
fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem 
decrescente de importância dos fatos, uso de 3a 
pessoa, de palavras que indicam precisão –, e o 
estabelecimento adequado de coesão.
(EF67LP10BMG) Produzir notícia para TV, rádio e 
internet, tendo em vista, além das características 
do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de captação e edição de áudio 
e imagem.

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 

argumentativos e apreciativos

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos 
e podcasts variados, e textos e vídeos de 
apresentação e apreciação próprios das culturas 
juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, 
e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, 
tendo em vista as condições de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia 
de circulação etc. –, a partir da escolha de uma 
produção ou evento cultural para analisar – livro, 
filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, 
show, saraus, slams etc. – da busca de informação 
sobre a produção ou evento escolhido, da síntese 
de informações sobre a obra/evento e do elenco/
seleção de aspectos, elementos ou recursos que 
possam ser destacados positiva ou negativamente 
ou da roteirização do passo a passo do game para 
posterior gravação dos vídeos.

VIDA PÚBLICA Textualização de textos 
argumentativos e apreciativos

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, 
vídeos, podcasts variados e produções e 
gêneros próprios das culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), que apresentem/
descrevam e/ou avaliem produções culturais 
(livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe 
etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo 
em vista o contexto de produção dado, as 
características do gênero, os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização adequada dos textos 
e/ou produções.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Produção e edição de textos 
publicitários

(EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos 
publicitários, levando em conta o contexto 
de produção dado, explorando recursos 
multissemióticos, relacionando elementos verbais 
e visuais, utilizando adequadamente estratégias 
discursivas de persuasão e/ou convencimento 
e criando título ou slogan que façam o leitor 
motivar-se a interagir com o texto produzido e se 
sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em 
questão.

Textualização, revisão e edição

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou da comunidade, 
justificando pontos de vista, reivindicações e 
detalhando propostas (justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as características dos 
gêneros em questão.
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos 
normativos, quando houver esse tipo de 
demanda na escola – regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade civil do âmbito da 
atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes 
de leitura, associações culturais etc.) – e de regras 
e regulamentos nos vários âmbitos da escola – 
campeonatos, festivais, regras de convivência 
etc., levando em conta o contexto de produção e 
as características dos gêneros em questão. 

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Estratégia de produção: 
planejamento de textos 

reivindicatórios ou propositivos

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, 
problemas que requeiram a denúncia de 
desrespeito a direitos, reivindicações, 
reclamações, solicitações que contemplem a 
comunidade escolar ou algum de seus membros 
e examinar normas e legislações
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Consideração das condições de 

produção de textos de divulgação 
científica Estratégias de escrita

(EF69LP35AMG) Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas feitas anteriormente, 
de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo.
(EF69LP35BMG) Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia digital colaborativa , 
infográfico, relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo 
em vista seus contextos de produção, que podem 
envolver a disponibilização de informações e 
conhecimentos em circulação em um formato 
mais acessível para um público específico ou 
a divulgação de conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experimentos científicos 
e estudos de campo realizados.

ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição

(EF67LP21XMG) Divulgar resultados de pesquisas, 
após revisão criteriosa, por meio de apresentações 
orais, painéis, artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas 
e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de 
paráfrases e citações.
(EF69LP08JF) Fazer a revisão do seu próprio 
texto ou do colega, considerando o grau de 
legibilidade e aceitabilidade; adequação da 
linguagem, ortografia, coerência e coesão, tipo de 
interlocução estabelecida.

Estratégias de produção

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração 
de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, tendo em vista 
seu contexto de produção, os elementos e a 
construção composicional dos roteiros.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS

ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Relação entre textos

(EF69LP50XMG) Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, contos, mitos, 
lendas locais reconstruídos à partir da ajuda de 
familiares, narrativas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 
explicitando a caracterização física e psicológica 
dos personagens e dos seus modos de ação; 
reconfigurando a inserção do discurso direto e 
dos tipos de narrador; explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, registros e jargões) 
e retextualizando o tratamento da temática para 
interagir com a cultura local e comunidade.

Consideração das condições de 
produção Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e 
revisão/edição

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

Construção da textualidade Relação 
entre textos

(EF67LP30AMG) Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, 
que utilizem cenários e personagens realistas ou 
de fantasia, observando os elementos da estrutura 
narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, espaço e 
narrador.

Construção da textualidade Relação 
entre textos

(EF67LP30BMG) Utilizar tempos verbais 
adequados à narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos sobre diferentes 
modos de se iniciar uma história e de inserir os 
discursos direto e indireto.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS

ARTÍSTICO-
LITERÁRIO Construção da textualidade Relação 

entre textos

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos 
livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, 
tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas 
visuais e vídeo-poemas, explorando as relações 
entre imagem e texto verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) e outros recursos 
visuais e sonoros.
(EF69LP09JF) Compreender a função da 
diagramação do poema, como representações de 
sentido.
(EF69LP10JF) Reconhecer que a transgressão 
de regras gramaticais tem função discursiva no 
poema, visando a poeticidade.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Apreciação e réplica Relação entre 
gêneros e mídias

(EF69LP01XMG) Reconhecer a liberdade de 
expressão como princípio sócio comunicativo de 
direito e de respeito ao outro
(EF69LP02XMG) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a 
articulação entre elas em campanhas (campanha 
pela manutenção da limpeza urbana, campanha 
para salvar algum bicho em extinção, campanhas 
política, etc.), as especificidades das várias 
semioses e mídias, a adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da 
campanha e à construção composicional e estilo 
dos gêneros em questão, como forma de ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Estratégia de leitura: apreender os 
sentidos globais do texto

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e fotorreportagens 
o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais temas/
subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor 
presente.

Identificar finalidades e funções da 
leitura, a partir de reconhecimento 

de suporte, do gênero e da 
contextualização

(EF69LP11JF) Reconhecer finalidade de gêneros 
textuais diversos que circulam na sociedade, 
compreendendo para que servem e qual sua 
função comunicativa.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Antecipar conteúdos de textos 
a serem lidos em função de 

seu suporte, seu gênero e sua 
contextualização.

(EF69LP12JF) Utilizar diferentes estratégias de 
leitura adequadas ao gênero textual e ao suporte 
em que o texto é veiculado, bem como se utilizar 
de conhecimentos sobre diferentes gêneros de 
textos para localizar informações.
(EF69LP13JF) Apoiar-se na moldura textual para 
antecipar conteúdos e intenções do gênero: título, 
fonte, ilustração, capa, referências de autor/
ilustrador, divisão em capítulos, diagramação do 
texto, manchete, subtítulos, lide, crédito.

Levantar e confirmar hipóteses 
relativas ao conteúdo do texto

(EF69LP14JF) Empregar dados obtidos por 
intermédio da leitura, para confirmação ou 
retificação das suposições de sentido feitas 
anteriormente.

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP15JF) Antecipar conteúdos de textos a 
serem lidos em função do suporte, do gênero e da 
contextualização.

(EF69LP16JF) Lançar mão do reconhecimento da 
organização composicional do texto como uma 
das pistas para previsão do gênero a ser lido e 
para a compreensão do texto.

(EF69LP17JF) Depreender o significado 
contextualizado de palavras e expressões usuais e 
não usuais.
(EF69LP18JF) Apoiar-se em marcas linguísticas 
como uma das pistas auxiliares para identificação 
do gênero e para a compreensão do texto.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP19JF) Identificar efeito de sentido 
decorrente de recursos gráficos (caixa alta, grifo- 
arábico, negrito, sublinhado,...), seleção lexical 
(vocabulário) e repetição, ou também identificar 
o humor ou a ironia no texto decorrente desses 
recursos.

Efeitos de sentido

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de 
sentido que fortalecem a persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo com os recursos 
linguístico-discursivos utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de 
consumo conscientes
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs 
etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido 
provocados pela seleção lexical, topicalização 
de elementos e seleção e hierarquização de 
informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos 
persuasivos em textos argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de informação) e perceber 
seus efeitos de sentido.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e recepção 

de textos Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital

(EF06LP01AMG) Reconhecer a impossibilidade de 
uma neutralidade absoluta no relato de fatos.

(EF06LP01BMG) Identificar diferentes graus de 
parcialidade/ imparcialidade dados pelo recorte 
feito e pelos efeitos de sentido advindos de 
escolhas feitas pelo autor, de forma a poder 
desenvolver uma atitude crítica frente aos textos 
jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas 
feitas enquanto produtor de textos.
(EF06LP02XMG) Estabelecer relação entre os 
diferentes gêneros da esfera jornalística (editorial, 
crônica, reportagem, charge, carta de leitor, etc.), 
compreendendo e reconhecendo o fato que foi 
noticiado.
(EF67LP01JF) Analisar a estrutura, finalidade e 
funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos 
publicados na Web e criar possibilidades de uma 
escrita hipertextual.

Apreciação e réplica

(EF67LP02XMG) Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-
line, sites noticiosos etc., destacando notícias, 
fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, 
temas, debates em foco, posicionando-se de 
maneira ética e respeitosa frente a esses textos e 
opiniões a eles relacionadas.

Relação entre textos
(EF67LP03XMG) Comparar informações sobre um 
mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e 
mídias, analisando e avaliando a confiabilidade 
dessas informações neles apresentadas.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Estratégia de leitura Distinção de fato 
e opinião

(EF67LP04XMG) Distinguir fato da opinião 
enunciada em relação a esse mesmo fato, em 
segmentos (des)contínuos de textos.

Estratégia de leitura: identificação 
de teses e argumentos Apreciação e 

réplic

(EF67LP05AMG) Identificar e avaliar teses/
opiniões/ em textos argumentativos (carta de 
leitor, comentário, artigo de opinião, resenha 
crítica etc.), manifestando concordância ou 
discordância.
(EF67LP05BMG) identificar e avaliar 
posicionamentos explícitos e argumentos, 
manifestando concordância ou discordância.

Efeitos de sentido Exploração da 
multissemiose

(EF67LP08)  Identificar os efeitos de sentido devidos 
à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou 
sobreposição de imagens, definição de figura/
fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/
tonalidades, relação com o escrito (relações de 
reiteração, complementação ou oposição) etc. 
em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-
denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e 
propagandas publicados em jornais, revistas, sites 
na internet etc.

Avaliar ética e afetivamente o 
texto, fazer extrapolações, sabendo 

posicionar-se.

(EF06LP01JF) Avaliar a adequação da linguagem 
usada à situação, sobretudo, a eficiência de um 
texto ao seu objetivo ou finalidade.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA VIDA PÚBLICA

Reconstrução das condições de 
produção e circulação e adequação 

do texto à construção composicional 
e ao estilo de gênero (Lei, código, 
estatuto, código, regimento etc.)

(EF69LP20AMG) Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma de organização 
dos textos normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, 
seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e 
incisos) e parte final (disposições pertinentes à 
sua implementação)
(EF69LP20BMG) Analisar, tendo em vista o 
contexto de produção, efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e expressões que indicam 
circunstâncias, como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 
como alguns pronomes indefinidos, de forma 
a poder compreender o caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das leis e de outras formas 
de regulamentação.

Apreciação e réplica

(EF69LP21) Posicionar-se em relação a conteúdos 
veiculados em práticas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas próprias das 
culturas juvenis que pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” para uma 
reflexão/ação, relacionando esse texto/produção 
com seu contexto de produção e relacionando as 
partes e semioses presentes para a construção de 
sentidos.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA VIDA PÚBLICA

Estratégias e procedimentos de 
leitura em textos legais e normativos

(EF67LP15XMG) Identificar e compreender a 
proibição imposta ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de sua aplicação, em 
artigos relativos a normas, regimentos escolares, 
regimentos e estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o mercado publicitário, 
Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional 
de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.

Contexto de produção, circulação 
e recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e à 
participação social

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de envio de solicitações 
(tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a 
órgãos públicos, plataformas do consumidor, 
plataformas de reclamação), bem como de textos 
pertencentes a gêneros que circulam nesses 
espaços, reclamação ou carta de reclamação, 
solicitação ou carta de solicitação, como forma 
de ampliar as possibilidades de produção desses 
textos em casos que remetam a reivindicações 
que envolvam a escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma de se engajar na 
busca de solução de problemas pessoais, dos 
outros e coletivos.

Relação entre contexto de produção 
e características composicionais e 
estilísticas dos gêneros (carta de 
solicitação, carta de reclamação, 

petição on-line, carta aberta, abaixo-
assinado, proposta etc.) Apreciação e 

réplica

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de organização das cartas de 
solicitação e de reclamação (datação, forma de 
início, apresentação contextualizada do pedido 
ou da reclamação, em geral, acompanhada 
de explicações, argumentos e/ou relatos do 
problema, fórmula de finalização mais ou 
menos cordata, dependendo do tipo de carta 
e subscrição) e algumas das marcas linguísticas 
relacionadas à argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de possibilitar a 
escrita fundamentada de cartas como essas ou de 
postagens em canais próprios de reclamações e 
solicitações em situações que envolvam questões 
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos 
seus membros.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

                       LEITURA 

VIDA PÚBLICA

Estratégias, procedimentos de 
leitura em textos reivindicatórios ou 

propositivos

(EF67LP18XMG) Identificar e analisar o objeto da 
reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, 
explicação ou justificativa, de forma a poder 
analisar a pertinência da solicitação ou justificação.

Reconstrução das condições de 
produção e recepção dos textos e 
adequação do texto à construção 

composicional e ao estilo de gênero

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os 
contextos de produção dos gêneros de divulgação 
científica – texto didático, artigo de divulgação 
científica, reportagem de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia (impressa e digital), 
esquema, infográfico (estático e animado), 
relatório, relato multimidiático de campo, podcasts 
e vídeos variados de divulgação científica etc. – e 
os aspectos relativos à construção composicional 
e às marcas linguísticas características desses 
gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de 
compreensão (e produção) de textos pertencentes 
a esses gêneros.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Relação entre textos

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, 
conteúdos, dados e informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando 
coincidências, complementaridades e 
contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e 
informações em questão.

Apreciação e réplica

(EF69LP31XMG) Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por 
outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por 
exemplo” – em textos, diversos, para compreender 
a hierarquização das proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Estratégias e procedimentos de 
leitura Relação do verbal com outras 
semioses Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensão

(EF69LP32) Selecionar informações e dados 
relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade 
dessas fontes, e organizar, esquematicamente, 
com ajuda do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio 
de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou 
gráficos.
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, 
infográficos, imagens variadas etc. na (re)
construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o 
esquemático – infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar 
o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão.
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, 
tendo em vista os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em outro suporte), 
sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, 
quadro comparativo, esquema, resumo ou 
resenha do texto lido (com ou sem comentário/
análise), mapa conceitual, dependendo do que for 
mais adequado, como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e um posicionamento 
frente aos textos, se esse for o caso..
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Curadoria de informação

(EF67LP20XMG) Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos previamente, 
usando fontes indicadas e abertas, considerando 
a credibilidade do veículo de informação 
pesquisado.
(EF69LP44 X MG) Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de diferentes visões 
de mundo, em textos literários e não literários, 
reconhecendo nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades 
e culturas e considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.

ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Reconstrução das condições de 
produção, circulação e recepção - 

Apreciação e réplica

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



123
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Reconstrução das condições de 
produção, circulação e recepção - 

Apreciação e réplica

(EF69LP46) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais 
de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 
de música etc.), dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem estética e afetiva 
e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e 
redes sociais e utilizando formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts 
culturais (literatura, cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, 
trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de fãs.

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47AMG) Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas de composição 
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que 
constroem a passagem do tempo e articulam suas 
partes, a escolha lexical típica de cada gênero para 
a caracterização dos cenários e dos personagens 
e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) empregados.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47BMG) Identificar o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco narrativo típico 
de cada gênero, da caracterização dos espaços 
físico e psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em discurso direto 
e indireto), do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas e processos 
figurativos e do uso de recursos linguístico-
gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF69LP48XMG) Reconhecer e Interpretar, 
em poemas, efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações, etc.), semânticos (figuras 
de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), imagens 
e sua relação com o texto verbal.

Adesão às práticas de leitura

(EF69LP49XMG) Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo que 
valorizem o homem do campo e desmitifiquem a 
sua imagem e, receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um 
desafio em relação às suas possibilidades atuais e 
suas experiências anteriores de leitura, apoiando-
se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas orientações 
dadas pelo professor.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Relação entre textos

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários 
e entre estes e outras manifestações artísticas 
(como cinema, teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos temas, personagens e 
recursos literários e semióticos.

Estratégias de leitura Apreciação e 
réplica

(EF67LP28X) Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta características 
dos gêneros e suportes –, romances infanto-
juvenis, contos de terror, lendas de variadas 
culturas, principalmente brasileira ( as indígenas 
, afro-brasileira), contos populares, narrativas de 
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, 
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e 
cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre 
outros, expressando avaliação sobre o texto lido 
e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Reconstrução da textualidade 
Efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e 
multissemióticos

(EF67LP29X MG) Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas 
(rubricas) e a organização do texto: enredo, 
conflitos, ideias principais, pontos de vista, 
universos de referência.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Variação linguística

(EF69LP55XMG) Reconhecer, considerando a 
situação comunicativa, as variedades da língua 
falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de 
regras e normas da norma-padrão em situações 
de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.

Usar a variedade linguística 
apropriada à situação de produção 
e de circulação, fazendo escolhas 

adequadas quanto ao vocabulário e à 
gramática.

(EF67LP02JF) Compreender que a língua não é fixa 
e que há formas diferentes de uso da linguagem 
(variações linguísticas: registros, dialetos), que 
devem ser igualmente valorizadas.
(EF67LP03JF) Compreender que as línguas variam 
de acordo com as características dos diversos 
grupos sociais (idade, região, época) e com as 
situações de uso.
(EF67LP04JF) Saber escolher com adequação 
a variante de língua adequada para a situação 
de comunicação escrita: falas de personagens, 
interferência do narrador etc.
(EF67LP05JF) Desenvolver uma atitude não 
preconceituosa e respeitosa frente a variantes 
linguísticas que se distinguem da variante culta.

(EF67LP06JF) Saber utilizar variantes linguísticas 
(dialeto e registro) como pistas para identificação 
de narrador/personagem.

(EF67LP07JF) Saber utilizar a modalidade escrita 
da língua em situação formal e informal, de acordo 
com o gênero em uso.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Fono-ortografia
(EF67LP32XJF) Escrever palavras com correção 
ortográfica, obedecendo as convenções da língua 
escrita.

Elementos notacionais de escrita (EF67LP33XJF) Pontuar textos adequadamente.

Léxico/morfologia

(EF06LP03XMG) Analisar diferenças de sentido 
entre palavras de uma série sinonímica, 
considerando e valorizando as variações 
linguísticas.

(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de 
prefixos que expressam noção de negação.

(EF67LP35XMG) Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e palavras compostas 
formadas por dois ou mais radicais.

Morfossintaxe

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

(EF06LP05 XMG) Identificar e compreender 
os efeitos de sentido dos modos verbais, 
considerando o gênero textual e a intenção 
comunicativa.
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras 
de concordância nominal (relações entre os 
substantivos e seus determinantes) e as regras de 
concordância verbal (relações entre o verbo e o 
sujeito simples e composto).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS Morfossintaxe

(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos 
compostos por orações separadas por vírgula sem 
a utilização de conectivos, nomeando-os como 
períodos compostos por coordenação.
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência 
textual, orações como unidades constituídas 
em torno de um núcleo verbal e períodos como 
conjunto de orações conectadas. 
(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência 
textual, os períodos simples compostos.

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e 
verbais como constituintes imediatos da oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos 
verbais, concordância nominal e verbal, regras 
ortográficas, pontuação etc.

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

(EF69LP20JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores lógico-semânticos de causalidade 
(porque, por  isso, etc.), explicação (pois, por outro 
lado, etc.), contraposição (mas também, mas 
mesmo assim, etc.), consequência (então, que, por 
conseguinte, etc.).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Morfossintaxe

(EF69LP21JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores que situam a posição/tese e 
argumentos no tempo e no espaço: uso de dêiticos 
de espaço, de tempo, e de pessoa, anáforas, 
estratégias linguísticas de referenciação.
(EF69LP22JF) Reconhecer, analisar e empregar 
modalização e sua interferência no grau de força 
argumentativa: deve/ não deve, poderia, tem 
que, é possível, seria bom que..., certamente, 
totalmente.
(EF69LP23JF) Reconhecer, analisar e empregar 
estratégias de polidez na negociação de posição, 
como forma de conseguir a adesão do interlocutor.
(EF69LP24JF) Reconhecer, analisar e empregar 
expressões linguísticas que distingam argumentos 
de contra-argumentos (se por um lado... por 
outro...; contrariamente a, etc.) e as que marcam 
conclusão (portanto, sendo assim, etc.).
(EF69LP25JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores argumentativos que marcam 
encadeamento de argumentos (em primeiro 
lugar..., em segundo..., de um lado, por outro, 
primeiro motivo é que..., o segundo, se de um 
lado... por outro...).

Coesão
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos 
de coesão referencial (léxica e pronominal) 
e sequencial e outros recursos expressivos 
adequados ao gênero textual.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

TODOS OS CAMPOS Sequências Textuais

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e expositivas e ordenação 
de eventos.
(EF69LP26JF) Reconhecer, analisar e empregar 
as sequências textuais canônicas dos gêneros 
do argumentar: tese/posição; contraposição; 
justificativa (argumentos e contra- argumentos), 
conclusão.

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Figuras de linguagem

(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do 
uso de figuras de linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, 
dentre outras.

Estilo

(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos 
estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e 
publicitários, os aspectos relativos ao tratamento 
da informação em notícias, como a ordenação 
dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a morfologia do 
verbo, em textos noticiosos e argumentativos, 
reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as formas de pretérito 
em relatos; as formas de presente e futuro em 
gêneros argumentativos; as formas de imperativo 
em gêneros publicitários), o uso de recursos 
persuasivos em textos argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de informação) e as estratégias 
de persuasão e apelo ao consumo com os recursos 
linguístico-discursivos utilizados (tempo verbal, 
jogos de palavras, metáforas, imagens).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Estilo

(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de 
textos argumentativos, recursos linguísticos que 
marquem as relações de sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a coerência e a progressão 
temática nesses textos (“primeiramente, mas, 
no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, 
finalmente, em conclusão” etc.).

Efeito de sentido

(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os efeitos de sentido 
de elementos típicos da modalidade falada, como 
a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações etc.

VIDA PÚBLICA Análise de textos legais/normativos, 
propositivos e reivindicatórios

(EF69LP27AMG) Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a gêneros normativos/
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como 
propostas, programas políticos (posicionamento 
quanto a diferentes ações a serem legais/
normativos, propostas, objetivos, ações previstas 
propositivos e etc.), propaganda política 
(propostas reivindicatórios e sua sustentação, 
posicionamento quanto a temas em discussão)
(EF69LP27BMG) Analisar textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, petição (proposta, suas 
justificativas e ações a serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de forma a incrementar a 
compreensão de textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequados e/ou fundamentados quando isso for 
requerido.-
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

VIDA PÚBLICA Modalização

(EF69LP28) Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se referem ao eixo 
da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) 
como, por exemplo: Proibição: “Não se deve 
fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de menores acompanhados 
de adultos responsáveis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos textos políticos e 
propositivos, as modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo de valor (positivo 
ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: 
“Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Construção composicional Elementos 

paralinguísticos e cinésicos 
Apresentações orais

(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, 
conferências rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção composicional 
dos gêneros de apresentação – abertura/
saudação, introdução ao tema, apresentação 
do plano de exposição, desenvolvimento dos 
conteúdos, por meio do encadeamento de temas 
e subtemas (coesão temática), síntese final e/
ou conclusão, encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, 
pausas e hesitações – que, em geral, devem ser 
minimizadas–, modulação de voz e entonação, 
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: 
postura corporal, movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, contato de olho 
com plateia, modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), 
para melhor performar apresentações orais no 
campo da divulgação do conhecimento.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Usar adequadamente ferramentas de 
apoio a apresentações orais

(EF69LP41 XMG) Reconhecer e usar 
adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou organizando o 
conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto 
(e imagem) por slide, usando progressivamente 
e de forma harmônica recursos mais sofisticados 
como efeitos de transição, slides mestres, layouts 
personalizados etc.

Construção composicional e estilo 
Gêneros de divulgação científica

(EF69LP42AMG) Analisar a construção 
composicional dos textos pertencentes a gêneros 
relacionados à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., 
exposição, contendo definições, descrições, 
comparações, enumerações, exemplificações e 
remissões a ordenação temporal ou temática por 
tema ou subtema, intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos, etc.
(EF69LP42BMG) Reconhecer traços da linguagem 
dos textos de divulgação científica, fazendo uso 
consciente das estratégias de impessoalização 
da linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de 
publicação e objetivos assim o demandarem, 
como em alguns podcasts e vídeos de divulgação 
científica), 3a pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de vocabulário técnico/
especializado etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e produção de 
textos nesses gêneros.
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6º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Marcas linguísticas Intertextualidade

(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de 
introdução de outras vozes no texto – citação 
literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas 
linguísticas responsáveis por introduzir no texto 
a posição do autor e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa 
parte, penso/amos que”...) e os elementos de 
normatização (tais como as regras de inclusão 
e formatação de citações e paráfrases, de 
organização de referências bibliográficas) em 
textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o 
modo como a intertextualidade e a retextualização 
ocorrem nesses textos.

Progressão temática

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

Textualização
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto 
em textos de divulgação científica e proceder à 
remissão a conceitos e relações por meio de notas 
de rodapés ou boxes.
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6º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Recursos linguísticos e semióticos 

que operam nos textos pertencentes 
aos gêneros literários

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre os elementos 
linguísticos e os recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no ritmo, as 
modulações no tom de voz, as pausas, as 
manipulações do estrato sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as aliterações, as 
assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a 
postura corporal e a gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações musicais e teatrais, 
tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros 
poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do 
emprego de figuras de linguagem, tais como 
comparação, metáfora, personificação, metonímia, 
hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e 
antítese e os efeitos de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e expressões denotativas e 
conotativas (adjetivos, locuções adjetivas, orações 
subordinadas adjetivas, etc.), que funcionam 
como modificadores, percebendo sua função na 
caracterização dos espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de cada gênero narrativo.
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7º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE
*Considerar todas as habilidades 

dos eixos leitura e produção que se 
referem a textos ou produções orais, 

em áudio ou vídeo.

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Produção de textos jornalísticos orais

(EF69LP10XMG) Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, 
entrevistas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, 
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local 
ou global e textos orais de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, 
orientando-se por roteiro ou texto, considerando 
o contexto de produção e demonstrando domínio 
dos gêneros e do uso da linguagem oral.
(EF69LP11XMG) Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos e refutados na 
escuta de interações polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles de forma clara, sem 
utilizar expressões ou gestos preconceituosos ou 
que firam os direitos humanos.

Planejamento e produção de textos 
jornalísticos orais

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign (esses três últimos quando não 
for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, 
áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação 
aos contextos em que foram produzidas, à forma 
composicional e estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e variedade linguística 
empregada, os elementos relacionados à fala, 
tais como modulação de voz, entonação, ritmo, 
altura e intensidade, respiração etc., os elementos 
cinésicos, tais como postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc.

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de 
conclusões comuns relativas a problemas, temas 
ou questões polêmicas de interesse da turma e/
ou de relevância social.
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7º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE
*Considerar todas as habilidades 

dos eixos leitura e produção que se 
referem a textos ou produções orais, 

em áudio ou vídeo

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos professores, tema/
questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise 
mais minuciosa e buscar em fontes diversas 
informações ou dados que permitam analisar 
partes da questão e compartilhá-los com a turma.
(EF69LP15XMG) Apresentar argumentos e contra-
argumentos coerentes, respeitando os turnos 
de fala e opiniões divergentes, na participação 
em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmicos.

ORALIDADE

Planejamento e produção de 
entrevistas orais

(EF67LP14) Definir o contexto de produção 
da entrevista (objetivos, o que se pretende 
conseguir, porque aquele entrevistado etc.), 
levantar informações sobre o entrevistado e sobre 
o acontecimento ou tema em questão, preparar o 
roteiro de perguntar e realizar entrevista oral com 
envolvidos ou especialistas relacionados com o 
fato noticiado ou com o tema em pauta, usando 
roteiro previamente elaborado e formulando 
outras perguntas a partir das respostas dadas e, 
quando for o caso, selecionar partes, transcrever 
e proceder a uma edição escrita do texto, 
adequando-o a seu contexto de publicação, à 
construção composicional do gênero e garantindo 
a relevância das informações mantidas e a 
continuidade temática.

VIDA PÚBLICA Discussão oral

(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, 
submetidos a juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa 
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, 
de regulamentações do mercado publicitário etc., 
como forma de criar familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, formas de organização, 
marcas de estilo etc. -, de maneira a facilitar 
a compreensão de leis, fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a escrita de textos normativos 
(se e quando isso for necessário) e possibilitar a 
compreensão do caráter interpretativo das leis e 
as várias perspectivas que podem estar em jogo.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA

Discussão oral

(EF69LP25 XMG) Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em uma discussão, 
debates, seminários, assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de agremiações e outras 
situações de apresentação de propostas e defesas 
de opiniões, respeitando as opiniões contrárias 
e propostas alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala previsto, 
valendo-se de sínteses e propostas claras e 
justificadas.

Registro

(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, 
palestras, apresentação de propostas, reuniões, 
como forma de documentar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, quando, por exemplo, 
for necessária a retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públicos, como diante dos 
representados).

VIDA PÚBLICA

Realizar com pertinência tarefas cujo 
desenvolvimento dependa de escuta 

atenta e compreensão

(EF69LP01JF) Escutar ativamente diferentes textos 
produzidos na comunicação direta ou mediada 
por telefone, rádio, ou televisão, atribuindo 
significado, identificando a intencionalidade 
explícita do produtor, de tal forma que possa 
realizar tarefas: ler em voz alta textos diversos, 
de cuja compreensão dependerá a realização de 
tarefas , como fazer uma resumo, responder um 
questionário, jogar determinado jogo, superar 
determinado obstáculo numa gincana, montar ou 
fazer funcionar um aparelho, etc.

Participar das interações 
cotidianas em sala de aula

(EF69LP02JF) Desenvolver a capacidade de 
interagir verbalmente segundo as regras 
de convivência dos diferentes ambientes 
e instituições, manifestando experiências, 
sentimentos, ideias de forma clara e ordenada.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA Discussão oral
Registro

(EF69LP03JF) Participar de situações em que 
ocorre intercâmbio oral que requeiram: ouvir 
com atenção e compreensão, intervir sem sair do 
assunto tratado, formular e responder perguntas, 
explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher 
opiniões, adequar as colocações às intervenções 
precedentes, propor temas.
(EF69LP04JF) Saber manter postura adequada 
frente a uma plateia: tom de voz, postura 
corporal, uso do espaço físico de apresentação e 
de recursos audiovisuais.

VIDA PÚBLICA

Realizar com pertinência tarefas cujo 
desenvolvimento dependa de escuta 

atenta e compreensão

(EF69LP05JF) Adequar a linguagem às situações 
comunicativas mais formais que acontecem na 
escola: narrar casos ehistórias da cultura popular 
(variedade coloquial cotidiana), expor oralmente 
o resultado de trabalhos individuais ou em 
grupo (linguagem formal), dar recados ou avisos, 
justificar opinião sobre determinada questão 
polêmica, saber contar oralmente histórias, com 
base em sequência cronológica de imagens etc.

Participar das interações 
cotidianas em sala de aula

(EF69LP38) Organizar os dados e informações 
pesquisados em painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero 
apresentação oral, a multissemiose, as mídias 
e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 
oral de resultados de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do planejamento 
e da definição de diferentes formas de uso da 
fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala 
espontânea.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA
Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 
apresentações orais

(EF69LP39) Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, levantar informações 
sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, 
elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, 
a partir do roteiro, abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista 
e usar adequadamente as informações obtidas, 
de acordo com os objetivos estabelecidos.

VIDA PÚBLICA Conversação espontânea

(EF67LP23AMG) Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações e em discussões ou 
atividades coletivas, na sala de aula e na escola.
(EF67LP23BMG) Formular perguntas coerentes 
e adequadas em momentos oportunos em 
situações de aulas, apresentação oral, seminário 
etc.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Tomada de nota

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações 
orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), 
identificando e hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista apoiar o estudo e a 
produção de sínteses e reflexões pessoais ou 
outros objetivos em questão.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO Produção de textos orais

(EF69LP52) Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na caracterização 
dos personagens, os aspectos linguísticos e 
paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações, entonação e expressividade, 
variedades e registros linguísticos), os gestos e 
os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e 
a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e 
da exploração dos modos de interpretação.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Produção de textos orais

Oralização

(EF69LP53AMG) Ler em voz alta textos literários 
diversos – como contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, 
críticas; bem como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o professor) de livros 
de maior extensão, como romances, narrativas de 
enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-
juvenil.
(EF69LP53BMG) Contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, 
a entonação indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos gráfico-editoriais, 
como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 
seja para análise posterior, seja para produção 
de audiobooks de textos literários diversos ou 
de podcasts de leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais.
(EF69LP53CMG) Ler e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma livre quanto de forma 
fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de gestualidade e 
pantomima que convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento em questão.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO
Relação do texto com o contexto 

de produção e experimentação de 
papéis sociais

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, 
fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, 
podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de opinião de interesse local 
ou global, textos de apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas e outros próprios 
das formas de expressão das culturas juvenis, 
tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, 
spots, jingles de campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, de comentador, 
de analista, de crítico, de editor ou articulista, 
de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como 
forma de compreender as condições de produção 
que envolvem a circulação desses textos e 
poder participar e vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de linguagem do campo 
jornalístico e do campo midiático de forma ética 
e responsável, levando-se em consideração o 
contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e “funde” os papéis de 
leitor e autor, de consumidor e produtor.
(EF69LP06JF) Reconhecer a organização 
composicional de um texto de acordo com o 
gênero que este representa.

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO Textualização

(EF69LP07AMG) Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua adequação ao 
contexto produção e circulação (os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação ) ao modo (escrito ou oral); imagem 
(estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da textualidade relacionada 
às propriedades textuais e do gênero., utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign de textos.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Textualização

(EF69LP07BMG) Avaliar textos para, com a ajuda 
do professor e a colaboração dos colegas, corrigir 
e aprimorar as produções realizadas, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos 
e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentado/ 
alterando efeitos, ordenamentos, etc.
(EF69LP07JF) Revisar e reelaborar a própria escrita, 
segundo critérios adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação previstos.

Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas sociais

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária 
sobre questões/problemas, temas, causas 
significativas para a escola e/ou comunidade, 
a partir de um levantamento de material sobre 
o tema ou evento, da definição do público-
alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, 
banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. 
–, da ferramenta de edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc.

Estratégias de produção: 
planejamento de textos informativos

(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para 
circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), 
tendo em vista as condições de produção, do 
texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos 
e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha 
do fato a ser noticiado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade), do levantamento 
de dados e informações sobre o fato – que 
pode envolver entrevistas com envolvidos ou 
com especialistas, consultas a fontes, análise 
de documentos, cobertura de eventos etc.–, do 
registro dessas informações e dados, da escolha 
de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e 
a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso 
de publicação em sites ou blogs noticiosos).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO Textualização de textos 

argumentativos e apreciativos

(EF67LP10AMG) Produzir notícia impressa tendo 
em vista as carac-terísticas do gênero – título ou 
manchete com verbo no tempo presen-te, linha 
fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem 
decrescente de importância dos fatos, uso de 3a 
pessoa, de palavras que indicam precisão –, e o 
estabelecimento adequado de coesão.
(EF67LP10BMG) Produzir notícia para TV, rádio e 
internet, tendo em vista, além das características 
do gênero, os recursos de mídias dis-poníveis e 
o manejo de recursos de captação e edição de 
áudio e imagem.

VIDA PÚBLICA

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 

argumentativos e apreciativos

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos 
e podcasts variados, e textos e vídeos de 
apresentação e apreciação próprios das culturas 
juvenis (algumas possibilidades: fanzines, 
fanclipes, e-zines, game-play, detonado etc.), 
dentre outros, tendo em vista as condições 
de produção do texto – objetivo, leitores/
espectadores, veículos e mídia de circulação etc. 
–, a partir da escolha de uma produção ou evento 
cultural para analisar – livro, filme, série, game, 
canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams 
etc. – da busca de informação sobre a produção 
ou evento escolhido, da síntese de informações 
sobre a obra/evento e do elenco/seleção de 
aspectos, elementos ou recursos que possam 
ser destacados positiva ou negativamente ou 
da roteiriza-ção do passo a passo do game para 
posterior gravação dos vídeos.

Textualização de textos 
argumentativos e apreciativos

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, 
vídeos, podcasts varia-dos e produções e 
gêneros próprios das culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), que apresentem/
descrevam e/ou avaliem produções culturais 
(livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe 
etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo 
em vista o contexto de produção dado, as 
características do gênero, os recursos das mídias 
envolvidas e a tex-tualização adequada dos textos 
e/ou produções.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Produção e edição de textos 
publicitários

((EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos 
publicitários, levando em conta o contexto 
de produção dado, explorando recursos 
multissemióticos, relacionando elementos verbais 
e visuais, utilizando adequadamente estratégias 
discursivas de persuasão e/ou convencimento 
e criando título ou slogan que façam o leitor 
motivar-se a interagir com o texto produzido e se 
sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em 
questão.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Textualização, revisão e edição

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou pro-positivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou da comuni-
dade,justificando pontos de vista, reivindicações 
e detalhando pro-postas (justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as características dos 
gêneros em questão.
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos 
normativos, quando houver esse tipo de 
demanda na escola – regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade civil do âmbito da 
atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes 
de leitura, associações culturais etc.) – e de regras 
e regulamentos nos vários âmbitos da escola – 
campeo-natos, festivais, regras de convivência 
etc., levando em conta o con-texto de produção e 
as características dos gêneros em questão.

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 

reivindicatórios ou propositivos

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, 
problemas que requeiram a denúncia de 
desrespeito a direitos, reivindicações, 
reclamações, solicitações que contemplem a 
comunidade escolar ou algum de seus membros 
e examinar normas e legislações.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Consideração das condições de 

produção de textos de divulgação 
científica Estratégias de escrita

(EF69LP35AMG) Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas anterior-mente, de 
notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo.
(EF69LP35BMG) Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a di-vulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia digital co-laborativa, 
infográfico, relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo 
em vista seus contextos de produ-ção, que podem 
envolver a disponibilização de informações e 
conhe-cimentos em circulação em um formato 
mais acessível para um públi-co específico ou 
a divulgação de conhecimentos advindos de 
pesqui-sas bibliográficas, experimentos científicos 
e estudos de campo reali-zados.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição

(EF67LP21XMG) Divulgar resultados de 
pesquisas, após revisão crite-riosa, por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts 
científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas 
e/ou esquemas fei-tos, com o uso adequado de 
paráfrases e citações.
(EF69LP08JF) Fazer a revisão do seu próprio 
texto ou do colega, con-siderando o grau de 
legibilidade e aceitabilidade; adequação da 
lingua-gem, ortografia, coerência e coesão, tipo 
de interlocução estabelecida.

Estratégias de produção

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração 
de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, tendo em vista 
seu contexto de produção, os elementos e a 
construção composicional dos roteiros.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Relação entre textos

(EF69LP50XMG) Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, contos, mitos, 
lendas locais reconstruídos à partir da ajuda de 
familiares, narrativas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 
explicitando a caracterização física e psicológica 
dos personagens e dos seus modos de ação; 
reconfigurando a inserção do discurso direto e 
dos tipos de narrador; explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, registros e jargões) 
e retextualizando o tratamento da temática para 
interagir com a cultura local e comunidade.

Consideração das condições de 
produção Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e 
revisão/edição

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

Construção da textualidade 
Relação entre textos

(EF67LP30AMG) Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, 
que utilizem cenários e personagens realistas ou 
de fantasia, observando os elementos da estrutura 
narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, espaço e 
narrador.

Construção da textualidade 
Relação entre textos

(EF67LP30BMG) Utilizar tempos verbais 
adequados à narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos sobre diferentes 
modos de se iniciar uma história e de inserir os 
discursos direto e indireto.
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7º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS ARTÍSTICO-LITERÁRIO Construção da textualidade Relação 
entre textos

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos 
livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, 
tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas 
visuais e vídeo-poemas, explorando as relações 
entre imagem e texto verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) e outros recursos 
visuais e sonoros.
(EF69LP09JF) Compreender a função da 
diagramação do poema, como representações de 
sentido.
(EF69LP10JF) Reconhecer que a transgressão 
de regras gramaticais tem função discursiva no 
poema, visando à poeticidade.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Apreciação e réplica Relação entre 
gêneros e mídias

(EF69LP01XMG) Reconhecer a liberdade de 
expressão como princípio sócio comunicativo de 
direito e de respeito ao outro.
(EF69LP02XMG) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a 
articulação entre elas em campanhas (campanha 
pela manutenção da limpeza urbana, campanha 
para salvar algum bicho em extinção, campanhas 
política ,etc.), as especificidades das várias 
semioses e mídias, a adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da 
campanha e à construção composicional e estilo 
dos gêneros em questão, como forma de ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Estratégia de leitura: apreender os 
sentidos globais do texto

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e fotorreportagens 
o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais temas/
subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor 
presente.

Identificar finalidades e funções da 
leitura, a partir de reconhecimento 

de suporte, do gênero e da 
contextualização

(EF69LP11JF) Reconhecer finalidade de gêneros 
textuais diversos que circulam na sociedade, 
compreendendo para que servem e qual sua 
função comunicativa.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Antecipar conteúdos de textos 
a serem lidos em função de 

seu suporte, seu gênero e sua 
contextualização.

(EF69LP12JF) Utilizar diferentes estratégias de 
leitura adequadas ao gênero textual e ao suporte 
em que o texto é veiculado, bem como se utilizar 
de conhecimentos sobre diferentes gêneros de 
textos para localizar informações.
(EF69LP13JF) Apoiar-se na moldura textual para 
antecipar conteúdos e intenções do gênero: título, 
fonte, ilustração, capa, referências de autor/
ilustrador, divisão em capítulos, diagramação do 
texto, manchete, subtítulos, lide, crédito.

Levantar e confirmar hipóteses 
relativas ao conteúdo do texto

(EF69LP14JF) Empregar dados obtidos por 
intermédio da leitura, para confirmação ou 
retificação das suposições de sentido feitas 
anteriormente.

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP15JF) Antecipar conteúdos de textos a 
serem lidos em função do suporte, do gênero e da 
contextualização.

(EF69LP16JF) Lançar mão do reconhecimento da 
organização composicional do texto como uma 
das pistas para previsão do gênero a ser lido e 
para a compreensão do texto.

(EF69LP17JF) Depreender o significado 
contextualizado de palavras e expressões usuais e 
não usuais.
(EF69LP18JF) Apoiar-se em marcas linguísticas 
como uma das pistas auxiliares para identificação 
do gênero e para a compreensão do texto.
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7º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP19JF) Identificar efeito de sentido 
decorrente de recursos gráficos (caixa alta, grifo- 
arábico, negrito, sublinhado,...), seleção lexical 
(vocabulário) e repetição, ou também identificar 
o humor ou a ironia no texto decorrente desses 
recursos.

Efeitos de sentido

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de 
sentido que fortalecem a persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo com os recursos 
linguístico-discursivos utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de 
consumo conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs 
etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido 
provocados pela seleção lexical, topicalização 
de elementos e seleção e hierarquização de 
informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos 
persuasivos em textos argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de informação) e perceber 
seus efeitos de sentido.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e recepção 

de textos Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital

(EF07LP01) Distinguir diferentes propostas 
editoriais – sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, de forma a identificar os 
recursos utilizados para impactar/chocar o leitor 
que podem comprometer uma análise crítica da 
notícia e do fato noticiado.
(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens 
sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes 
mídias, analisando as especificidades das mídias, 
os processos de (re)elaboração dos textos 
e a convergência das mídias em notícias ou 
reportagens multissemióticas.
(EF67LP01JF) Analisar a estrutura, finalidade e 
funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos 
publicados na Web e criar possibilidades de uma 
escrita hipertextual.

Apreciação e réplica

(EF67LP02XMG) Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-
line, sites noticiosos etc., destacando notícias, 
fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, 
temas, debates em foco, posicionando-se de 
maneira ética e respeitosa frente a esses textos e 
opiniões a eles relacionadas.

Relação entre textos
(EF67LP03XMG) Comparar informações sobre um 
mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e 
mídias, analisando e avaliando a confiabilidade 
dessas informações neles apresentadas
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Estratégia de leitura Distinção de fato 
e opinião

(EF67LP04XMG) Distinguir fato da opinião 
enunciada em relação a esse mesmo fato, em 
segmentos (des)contínuos de textos.

Estratégia de leitura: identificação 
de teses e argumentos Apreciação e 

réplica

(EF67LP05AMG) Identificar e avaliar teses/
opiniões/ em textos argumentativos (carta de 
leitor, comentário, artigo de opinião, resenha 
crítica etc.), manifestando concordância ou 
discordância.
(EF67LP05BMG) identificar e avaliar 
posicionamentos explícitos e argumentos, 
manifestando concordância ou discordância.

Efeitos de sentido Exploração da 
multissemiose

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos 
à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou 
sobreposição de imagens, definição de figura/
fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/
tonalidades, relação com o escrito (relações de 
reiteração, complementação ou oposição) etc. 
em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-
denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e 
propagandas publicados em jornais, revistas, sites 
na internet etc.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA VIDA PÚBLICA

Reconstrução das condições de 
produção e circulação e adequação 

do texto à construção composicional 
e ao estilo de gênero (Lei, código, 
estatuto, código, regimento etc.)

(EF69LP20AMG) Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma de organização 
dos textos normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, 
seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e 
incisos) e parte final (disposições pertinentes à 
sua implementação)
(EF69LP20BMG) Analisar, tendo em vista o 
contexto de produção, efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e expressões que indicam 
circunstâncias, como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 
como alguns pronomes indefinidos, de forma 
a poder compreender o caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das leis e de outras formas 
de regulamentação.

Apreciação e réplica

(EF69LP21) Posicionar-se em relação a conteúdos 
veiculados em práticas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas próprias das 
culturas juvenis que pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” para uma 
reflexão/ação, relacionando esse texto/produção 
com seu contexto de produção e relacionando as 
partes e semioses presentes para a construção de 
sentidos.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA VIDA PÚBLICA

Estratégias e procedimentos de 
leitura em textos legais e normativos

(EF67LP15XMG) Identificar e compreender a 
proibição imposta ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de sua aplicação, em 
artigos relativos a normas, regimentos escolares, 
regimentos e estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o mercado publicitário, 
Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional 
de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.

Contexto de produção, circulação 
e recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e à 
participação social

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de envio de solicitações 
(tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a 
órgãos públicos, plataformas do consumidor, 
plataformas de reclamação), bem como de textos 
pertencentes a gêneros que circulam nesses 
espaços, reclamação ou carta de reclamação, 
solicitação ou carta de solicitação, como forma 
de ampliar as possibilidades de produção desses 
textos em casos que remetam a reivindicações 
que envolvam a escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma de se engajar na 
busca de solução de problemas pessoais, dos 
outros e coletivos.

Relação entre contexto de produção 
e características composicionais e 
estilísticas dos gêneros (carta de 
solicitação, carta de reclamação, 

petição on-line, carta aberta, abaixo-
assinado, proposta etc.) 

Apreciação e réplica

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de organização das cartas de 
solicitação e de reclamação (datação, forma de 
início, apresentação contextualizada do pedido 
ou da reclamação, em geral, acompanhada 
de explicações, argumentos e/ou relatos do 
problema, fórmula de finalização mais ou 
menos cordata, dependendo do tipo de carta 
e subscrição) e algumas das marcas linguísticas 
relacionadas à argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de possibilitar a 
escrita fundamentada de cartas como essas ou de 
postagens em canais próprios de reclamações e 
solicitações em situações que envolvam questões 
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos 
seus membros.
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7º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA

VIDA PÚBLICA
Estratégias, procedimentos de 

leitura em textos reivindicatórios ou 
propositivos

(EF67LP18XMG) Identificar e analisar o objeto 
da reclamação e/ou da solicitação e sua 
sustentação, explicação ou justificativa, de forma 
a poder analisar a pertinência da solicitação ou 
justificação.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Reconstrução das condições de 
produção e recepção dos textos e 
adequação do texto à construção 

composicional e ao estilo de gênero

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo de 
divulgação científica, reportagem de divulgação 
científica, verbete de enciclopédia (impressa 
e digital), esquema, infográfico (estático e 
animado), relatório, relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos relativos à 
construção composicional e às marcas linguísticas 
características desses gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Relação entre textos

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, 
conteúdos, dados e informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando 
coincidências, complementaridades e 
contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e 
informações em questão.

Apreciação e réplica

(EF69LP31XMG) Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 
é”, “por exemplo” – em textos, diversos, para 
compreender a hierarquização das proposições, 
sintetizando o conteúdo dos textos.
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7º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Estratégias e procedimentos de 
leitura Relação do verbal com outras 
semioses Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensão

(EF69LP32) Selecionar informações e dados 
relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade 
dessas fontes, e organizar, esquematicamente, 
com ajuda do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio 
de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou 
gráficos.
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, 
infográficos, imagens variadas etc. na (re)
construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o 
esquemático – infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar 
o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão.
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, 
tendo em vista os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em outro suporte), 
sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, 
quadro comparativo, esquema, resumo ou 
resenha do texto lido (com ou sem comentário/
análise), mapa conceitual, dependendo do que for 
mais adequado, como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e um posicionamento 
frente aos textos, se esse for o caso.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Curadoria de informação

(EF67LP20XMG) Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos previamente, 
usando fontes indicadas e abertas, considerando 
a credibilidade do veículo de informação 
pesquisado.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção - 
Apreciação e réplica

(EF69LP44 X MG) Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de diferentes 
visões de mundo, em textos literários e não 
literários, reconhecendo nesses textos formas 
de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e considerando 
a autoria e o contexto social e histórico de sua 
produção.
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 
a textos pertencentes a gêneros como quarta-
capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comentário em blog/
vlog cultural etc., para selecionar obras literárias 
e outras manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s 
etc.), diferenciando as sequências descritivas e 
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que 
apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 
consultando-os no momento de fazer escolhas, 
quando for o caso.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Reconstrução das condições de 
produção, circulação e recepção - 

Apreciação e réplica

(EF69LP46) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais 
de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 
de música etc.), dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem estética e afetiva 
e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e 
redes sociais e utilizando formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts 
culturais (literatura, cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, 
trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de fãs.

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47AMG) Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas de composição 
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que 
constroem a passagem do tempo e articulam suas 
partes, a escolha lexical típica de cada gênero para 
a caracterização dos cenários e dos personagens 
e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) empregados.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47BMG) Identificar o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco narrativo típico 
de cada gênero, da caracterização dos espaços 
físico e psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em discurso direto 
e indireto), do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas e processos 
figurativos e do uso de recursos linguístico-
gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF69LP48XMG) Reconhecer e Interpretar, 
em poemas, efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações, etc.), semânticos (figuras 
de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o texto verbal.

Adesão às práticas de leitura

(EF69LP49XMG) Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo que 
valorizem o homem do campo e desmitifiquem a 
sua imagem e, receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um 
desafio em relação às suas possibilidades atuais e 
suas experiências anteriores de leitura, apoiando-
se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas orientações 
dadas pelo professor.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Relação entre textos

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários 
e entre estes e outras manifestações artísticas 
(como cinema, teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos temas, personagens e 
recursos literários e semióticos.

Estratégias de leitura Apreciação e 
réplica

(EF67LP28X) Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta características 
dos gêneros e suportes –, romances infanto-
juvenis, contos de terror, lendas de variadas 
culturas, principalmente brasileira ( as indígenas 
, afro-brasileira), contos populares, narrativas de 
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, 
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e 
cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre 
outros, expressando avaliação sobre o texto lido 
e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Reconstrução da textualidade 
Efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e 
multissemióticos

(EF67LP29X MG) Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas 
(rubricas) e a organização do texto: enredo, 
conflitos, ideias principais, pontos de vista, 
universos de referência.
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7º ANO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Variação linguística

(EF69LP55XMG) Reconhecer, considerando a 
situação comunicativa, as variedades da língua 
falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de 
regras e normas da norma-padrão em situações 
de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.

Usar a variedade linguística 
apropriada à situação de produção 
e de circulação, fazendo escolhas 
adequadas quanto ao vocabulário 

e à gramática.

(EF67LP02JF) Compreender que a língua não é fixa 
e que há formas diferentes de uso da linguagem 
(variações linguísticas: registros, dialetos), que 
devem ser igualmente valorizadas.

(EF67LP03JF) Compreender que as línguas variam 
de acordo com as características dos diversos 
grupos sociais (idade, região, época) e com as 
situações de uso.
(EF67LP04JF) Saber escolher com adequação 
a variante de língua adequada para a situação 
de comunicação escrita: falas de personagens, 
interferência do narrador etc.
(EF67LP05JF) Desenvolver uma atitude não 
preconceituosa e respeitosa frente a variantes 
linguísticas que se distinguem da variante culta.

(EF67LP06JF) Saber utilizar variantes linguísticas 
(dialeto e registro) como pistas para identificação 
de narrador/personagem.
(EF67LP07JF) Saber utilizar a modalidade escrita 
da língua em situação formal e informal, de acordo 
com o gênero em uso.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Fono-ortografia
(EF67LP32XJF) Escrever palavras com correção 
ortográfica, obedecendo as convenções da língua 
escrita.

Elementos notacionais de escrita (EF67LP33XJF) Pontuar textos adequadamente.

Léxico/morfologia

(EF07LP03) Formar, com base em palavras 
primitivas, palavras derivadas com os prefixos e 
sufixos mais produtivos no português.
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de 
prefixos que expressam noção de negação.
(EF67LP35XMG) Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e palavras compostas 
formadas por dois ou mais radicais.

Morfossintaxe

(EF07LP04) Reconhecer, em textos, o verbo como 
o núcleo das orações.
(EF07LP05) Identificar, em orações de textos lidos 
ou de produção própria, verbos de predicação 
completa e incompleta: intransitivos e transitivos.
(EF07LP06) Empregar as regras básicas de 
concordância nominal e verbal em situações 
comunicativas e na produção de textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS Morfossintaxe

(EF07LP07 XMG) Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, a estrutura básica da oração: 
sujeito, predicado, complemento (objetos direto 
e indireto), sem, necessariamente, classificá-los.
(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, adjetivos que ampliam o 
sentido do substantivo sujeito ou complemento 
verbal.
(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, advérbios e locuções adverbiais 
que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração.
(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos 
e tempos verbais, concordância nominal e verbal, 
pontuação etc.
(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, períodos compostos nos 
quais duas orações são conectadas por vírgula, 
ou por conjunções que expressem soma de 
sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos 
(conjunções “mas”, “porém”).
(EF07LP12XMG) Reconhecer e interpretar 
recursos de coesão referencial: substituições 
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos).
(EF69LP20JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores lógico-semânticos de causalidade 
(porque, por  isso, etc.), explicação (pois, por 
outro lado, etc.), contraposição (mas também, 
mas mesmo assim, etc.), consequência (então, 
que, por conseguinte, etc.).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Morfossintaxe

(EF69LP21JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores que situam a posição/tese e 
argumentos no tempo e no espaço: uso de dêiticos 
de espaço, de tempo, e de pessoa, anáforas, 
estratégias linguísticas de referenciação.
(EF69LP22JF) Reconhecer, analisar e empregar 
modalização e sua interferência no grau de força 
argumentativa: deve/ não deve, poderia, tem 
que, é possível, seria bom que..., certamente, 
totalmente.
(EF69LP23JF) Reconhecer, analisar e empregar 
estratégias de polidez na negociação de posição, 
como forma de conseguir a adesão do interlocutor.
(EF69LP24JF) Reconhecer, analisar e empregar 
expressões linguísticas que distingam argumentos 
de contra-argumentos (se por um lado... por 
outro...; contrariamente a, etc.) e as que marcam 
conclusão (portanto, sendo assim, etc.).
(EF69LP25JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores argumentativos que marcam 
encadeamento de argumentos (em primeiro 
lugar..., em segundo..., de um lado, por outro, 
primeiro motivo é que..., o segundo, se de um 
lado... por outro...).

Coesão

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos 
de coesão referencial (léxica e pronominal) 
e sequencial e outros recursos expressivos 
adequados ao gênero textual.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes 
do texto, identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos –pessoais, possessivos, 
demonstrativos), que contribuem para a 
continuidade do texto.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

TODOS OS CAMPOS

Sequências Textuais

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e expositivas e ordenação 
de eventos.
(EF79LP01JF) Estratégias de organização e 
ordenação discursiva, que expressam o ângulo de 
visão do produtor do texto: mudança de visão (de 
fora para dentro, de cima para baixo, etc.), o canal 
de percepção sensorial (com base na percepção 
auditiva, visual, táctil), o grau de envolvimento do 
produtor (da descrição mais subjetiva para a mais 
objetiva)
(EF69LP26JF) Reconhecer, analisar e empregar 
as sequências textuais canônicas dos gêneros 
do argumentar: tese/posição; contraposição; 
justificativa (argumentos e contra- argumentos), 
conclusão.

Modalização
(EF07LP14) Identificar, em textos, os efeitos de 
sentido do uso de estratégias de modalização e 
argumentatividade.

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO Figuras de linguagem
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do 
uso de figuras de linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, 
dentre outras.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS Estilo

(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos 
estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos 
e publicitários, os aspec-tos relativos ao 
tratamento da informação em notícias, como a 
ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o 
efeito de imparcialidade do relato, a morfologia 
do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, 
reconhecendo marcas de pes-soa, número, 
tempo, modo, a distribuição dos verbos nos 
gêneros textuais (por exemplo, as formas de 
pretérito em relatos; as formas de presente e 
futuro em gêneros argu-mentativos; as formas de 
imperativo em gêneros publicitá-rios), o uso de 
recursos persuasivos em textos argumentati-vos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, a explicitação 
ou a ocultação de fontes de informação) e as 
estratégias de persuasão e apelo ao consumo 
com os recursos linguístico-discursivos utiliza-
dos (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, 
imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de 
textos argumen-tativos, recursos linguísticos que 
marquem as relações de sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a coerência e a progressão 
temática nesses tex-tos (“primeiramente, mas, 
no entanto, em primei-ro/segundo/terceiro lugar, 
finalmente, em conclusão” etc.).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Efeito de sentido

(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os efeitos de sentido 
de elementos típicos da modalidade falada, como 
a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações etc.

Análise de textos legais/normativos, 
propositivos e reivindicatórios

(EF69LP27AMG) Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a gêneros normativos/
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como 
propostas, programas políticos (posi-cionamento 
quanto a diferentes ações a serem le-gais/
normativos, propostas, objetivos, ações previstas 
proposi-tivos e etc.), propaganda política 
(propostas reivindicatórios e sua sustentação, 
posicionamento quanto a temas em discus-são)

VIDA PÚBLICA

(EF69LP27BMG) Analisar textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, petição (proposta, suas 
justificativas e ações a serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de forma a incre-mentar a 
compreensão de textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequados e/ou fun-damentados quando isso for 
requerido.

Modalização

(EF69LP28) Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se referem ao eixo 
da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) 
como, por exemplo: Proibição: “Não se deve 
fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de menores acompanhados 
de adultos responsáveis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos textos políticos e 
propositivos, as modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo de valor (positivo 
ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: 
“Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Construção composicional Elementos 
paralinguísticos e cinésicos

Apresentações orais

(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, 
conferências rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção composicional 
dos gêneros de apresentação – abertura/
saudação, introdução ao tema, apresentação 
do plano de exposição, desenvolvimento dos 
conteúdos, por meio do encadeamento de temas 
e subtemas (coesão temática), síntese final e/
ou conclusão, encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, 
pausas e hesitações – que, em geral, devem ser 
minimizadas –, modulação de voz e entonação, 
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: 
postura corporal, movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, contato de olho 
com plateia, modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), 
para melhor performar apresentações orais no 
campo da divulgação do conhecimento.

Usar adequadamente ferramentas de 
apoio a apresentações orais

(EF69LP41XMG) Reconhecer e usar 
adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou organizando o 
conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto 
(e imagem) por slide, usando progressivamente 
e de forma harmônica recursos mais sofisticados 
como efeitos de transição, slides mestres, layouts 
personalizados etc.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Construção composicional e estilo 
Gêneros de divulgação científica

(EF69LP42AMG) Analisar a construção 
composicional dos textos pertencentes a gêneros 
relacionados à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, 
relações, ou re-sultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., 
exposi-ção, contendo definições, descrições, 
comparações, enume-rações, exemplificações e 
remissões a ordenação temporal ou temática por 
tema ou subtema, intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos, etc.
(EF69LP42BMG) Reconhecer traços da linguagem 
dos tex-tos de divulgação científica, fazendo uso 
consciente das es-tratégias de impessoalização 
da linguagem (ou de pessoaliza-ção, se o tipo de 
publicação e objetivos assim o demanda-rem, 
como em alguns podcasts e vídeos de divulgação 
cientí-fica), 3a pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de vocabulário técnico/
especializado etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e produção de 
textos nesses gêneros.

Marcas linguísticas Intertextualidade

(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de 
introdução de outras vozes no texto – citação 
literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas 
linguísticas responsáveis por introduzir no texto 
a posição do autor e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa 
parte, penso/amos que”...) e os elementos de 
normatização (tais como as regras de inclusão 
e formatação de citações e paráfrases, de 
organização de referências bibliográficas) em 
textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o 
modo como a intertextualidade e a retextualização 
ocorrem nesses textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Textualização
Progressão temática

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de 
organiza-ção tópica (do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), as marcas linguísticas 
dessa organização (mar-cadores de ordenação 
e enumeração, de explicação, defini-ção e 
exemplificação, por exemplo) e os mecanismos 
de paráfrase, de maneira a organizar mais 
adequadamente a coesão e a progressão temática 
de seus textos.

Textualização
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto 
em textos de divulgação científica e proceder à 
remissão a conceitos e relações por meio de notas 
de rodapés ou boxes.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Recursos linguísticos e semióticos 

que operam nos textos pertencentes 
aos gêneros literários

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre os elementos 
linguísticos e os recursos para-linguísticos e 
cinésicos, como as variações no ritmo, as mo-
dulações no tom de voz, as pausas, as manipulações 
do estrato sonoro da linguagem, obtidos por 
meio da estrofa-ção, das rimas e de figuras de 
linguagem como as alitera-ções, as assonâncias, 
as onomatopeias, dentre outras, a postura 
corporal e a gestualidade, na declamação de poe-
mas, apresentações musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, 
os efeitos de sentido decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, tais como comparação, 
metáfora, personificação, metonímia, hipérbo-
le, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os 
efeitos de sentido decorrentes do emprego de 
palavras e expressões denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções adjetivas, ora-ções 
subordinadas adjetivas, etc.), que funcionam 
como modificadores, percebendo sua função na 
caracterização dos espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de ca-da gênero narrativo.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE
*Considerar todas as habilidades 

dos eixos leitura e produção que se 
referem a textos ou produções orais, 

em áudio ou vídeo

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Produção de textos jornalísticos orais

(EF69LP10XMG) Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, po-dcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, 
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local 
ou global e textos orais de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, 
orientando-se por roteiro ou texto, considerando 
o con-texto de produção e demonstrando domínio 
dos gêneros e do uso da linguagem oral.
(EF69LP11XMG) Identificar e analisar 
posicionamentos defendi-dos e refutados na 
escuta de interações polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles de forma clara, sem 
utilizar expressões ou gestos preconceituosos ou 
que firam os direitos humanos.

Planejamento e produção de textos 
jornalísticos orais

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de 
planejamento, elabora-ção, revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três últimos quando não 
for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, 
áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação 
aos contextos em que foram produzidas, à forma 
composicional e estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e variedade linguística 
empregada, os ele-mentos relacionados à fala, tais 
como modulação de voz, entona-ção, ritmo, altura 
e intensidade, respiração etc., os elementos ciné-
sicos, tais como postura corporal, movimentos 
e gestualidade sig-nificativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc.

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de 
conclusões comuns relativas a problemas, temas 
ou questões polêmicas de interesse da turma e/
ou de relevância social.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com 
a ajuda dos co-legas e dos professores, tema/
questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise 
mais mi-nuciosa e buscar em fontes diversas 
informações ou dados que permitam analisar 
partes da questão e compartilhá-los com a tur-
ma.
(EF69LP15XMG) Apresentar argumentos e contra-
argumentos coerentes, respeitando os turnos 
de fala e opiniões divergentes,na participação 
em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmi-cos.

Estratégias de produção: 
planejamento e participação em 

debates regrados

(EF89LP12AMG) Planejar coletivamente a 
realização de um debate sobre tema previamente 
definido, de interesse coletivo, com regras 
acordadas e planejar, em grupo, participação 
em debate a partir do levantamento de 
informações e argumentos que possam sustentar 
o posicionamento a ser defendido (o que pode 
envolver entrevistas com especialistas, consultas 
a fontes diversas, o registro das informações e 
dados obtidos etc.), tendo em vista as condições 
de produção do debate – perfil dos ouvintes 
e demais participantes, objetivos do debate, 
motivações para sua realização, argumentos e 
estratégias de convencimento mais eficazes etc.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Estratégias de produção: 
planejamento e participação em 

debates regrados

(EF89LP12BMG) Participar de debates regrados, 
na condição de membro de uma equipe de 
debatedor, apresentador/mediador, es-pectador 
(com ou sem direito a perguntas), e/ou de 
juiz/avaliador, como forma de compreender o 
funcionamento do debate, e poder participar de 
forma convincente, ética, respeitosa e crítica e 
desen-volver uma atitude de respeito e diálogo 
para com as ideias diver-gentes.

Estratégias de produção: 
planejamento, realização e edição de 

entrevistas orais

(EF89LP13AMG) Planejar entrevistas orais com 
pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas 
etc., como forma de obter dados e informações 
sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão 
dis-cutida ou temáticas em estudo, levando em 
conta o gênero e seu contexto de produção, 
partindo do levantamento de informações sobre o 
entrevistado e sobre a temática e da elaboração de 
um ro-teiro de perguntas, garantindo a relevância 
das informações manti-das e a continuidade 
temática.
(EF89LP13BMG) Realizar entrevista e fazer edição 
em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização 
inicial e uma fala de encer-ramento para 
publicação da entrevista isoladamente ou como 
parte integrante de reportagem multimidiática, 
adequando-a a seu con-texto de publicação e 
garantindo a relevância das informações mantidas 
e a continuidade temática.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE VIDA PÚBLICA

Discussão oral

(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, 
submetidos a juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa 
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, 
de regulamentações do mercado publicitário etc., 
como forma de criar familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, formas de organização, 
marcas de estilo etc. -, de maneira a facilitar 
a compreensão de leis, fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a escrita de textos normativos 
(se e quando isso for necessário) e possibilitar a 
compreensão do caráter interpretativo das leis e 
as várias perspectivas que podem estar em jogo.
(EF69LP25XMG) Posicionar-se de forma 
consistente e susten-tada em uma discussão, 
debates, seminários, assembleia, reuni-ões de 
colegiados da escola, de agremiações e outras 
situações de apresentação de propostas e defesas 
de opiniões, respeitando as opiniões contrárias 
e propostas alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala previsto, 
valendo-se de sínteses e propostas claras e 
justificadas.

Registro

(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, 
palestras, apresentação de propostas, reuniões, 
como forma de documen-tar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, quando, por exemplo, 
for necessá-ria a retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públi-cos, como diante dos 
representados).
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ORALIDADE VIDA PÚBLICA

Escuta Apreender o sentido geral 
dos textos Apreciação e réplica 

Produção/Proposta

(EF89LP22) Compreender e comparar as 
diferentes posições e interesses em jogo em 
uma discussão ou apresentação de pro-postas, 
avaliando a validade e força dos argumentos e 
as conse-quências do que está sendo proposto e, 
quando for o caso, for-mular e negociar propostas 
de diferentes naturezas relativas a interesses 
coletivos envolvendo a escola ou comunidade 
escolar.

Realizar com pertinência tarefas cujo 
desenvolvimen-to dependa de escuta 

atenta e compreensão

(EF69LP01JF) Escutar ativamente diferentes textos 
produzidos na comunicação direta ou mediada 
por telefone, rádio, ou televi-são, atribuindo 
significado, identificando a intencionalidade 
explí-cita do produtor, de tal forma que possa 
realizar tarefas: ler em voz alta textos diversos, 
de cuja compreensão dependerá a reali-zação de 
tarefas , como fazer uma resumo, responder um 
ques-tionário, jogar determinado jogo, superar 
determinado obstáculo numa gincana, montar ou 
fazer funcionar um aparelho, etc.

Participar das interações cotidianas 
em sala de aula

(EF69LP02JF) Desenvolver a capacidade de 
interagir verbal-mente segundo as regras 
de convivência dos diferentes ambien-tes 
e instituições, manifestando experiências, 
sentimentos, ideias de forma clara e ordenada.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA

Participar das interações cotidianas 
em sala de aula

(EF69LP03JF) Participar de situações em que 
ocorre intercâmbio oral que requeiram: ouvir 
com atenção e compreensão, intervir sem sair do 
assunto tratado, formular e responder perguntas, 
ex-plicar e ouvir explicações, manifestar e acolher 
opiniões, adequar as colocações às intervenções 
precedentes, propor temas.
(EF69LP04JF) Saber manter postura adequada 
frente a uma pla-teia: tom de voz, postura 
corporal, uso do espaço físico de apre-sentação e 
de recursos audiovisuais.

Usar a língua falada em
diferentes situações escolares, 

buscando empregar a
variedade linguística adequada.

(EF69LP05JF) Adequar a linguagem às situações 
comunicativas mais formais que acontecem na 
escola: narrar casos ehistórias da cultura popular 
(variedade coloquial cotidiana), expor oralmente 
o resultado de trabalhos individuais ou em 
grupo (linguagem formal), dar recados ou avisos, 
justificar opinião sobre determinada questão 
polêmica, saber contar oralmente histórias, com 
base em sequên-cia cronológica de imagens etc.

VIDA PÚBLICA
Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 
apresentações orais

(EF69LP38) Organizar os dados e informações 
pesquisados em painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero 
apre-sentação oral, a multissemiose, as mídias 
e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elemen-tos 
paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 
oral de re-sultados de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do planejamento 
e da definição de diferentes formas de uso da 
fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala 
espontânea.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE

VIDA PÚBLICA
Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 
apresentações orais

(EF69LP39) Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevis-tado, levantar informações 
sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, 
elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, 
a partir do roteiro, abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista 
e usar adequadamente as informações obti-das, 
de acordo com os objetivos estabelecidos.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Produção de textos orais

(EF69LP52) Representar cenas ou textos 
dramáticos, conside-rando, na caracterização 
dos personagens, os aspectos linguísti-cos e 
paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações, entonação e expressividade, 
variedades e registros linguísticos), os gestos e 
os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e 
a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e 
da exploração dos modos de interpretação.

Produção de textos orais
Oralização

(EF69LP53AMG) Ler em voz alta textos literários 
diversos – co-mo contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, 
críticas; bem como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o professor) de livros 
de maior ex-tensão, como romances, narrativas 
de enigma, narrativas de aventura, literatura 
infanto-juvenil.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Produção de textos orais

Oralização

(EF69LP53BMG) Contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, 
a entonação indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos gráfico-editoriais, 
como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 
seja para análise posterior, seja para produção 
de audiobooks de textos literários diversos ou 
de pod-casts de leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais.
(EF69LP53CMG) Ler e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma livre quanto de forma 
fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de gestuali-dade e 
pantomima que convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento em questão.
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PRODUÇAO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Relação do texto com o contexto 
de produção e experimentação de 

papéis sociais

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, 
fotodenúncias, fotorrepor-tagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, pod-
casts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de opinião de interesse 
local ou global, textos de apresentação e apre-
ciação de produção cultural – resenhas e outros 
próprios das formas de expressão das culturas 
juvenis, tais como vlogs e podcasts cultu-rais, 
gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, 
dentre outros em várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o papel de repórter, de 
comenta-dor, de analista, de crítico, de editor ou 
articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses textos 
e poder parti-cipar e vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de lin-guagem do campo 
jornalístico e do campo midiático de forma ética 
e responsável, levando-se em consideração o 
contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e “funde” os papéis de 
leitor e autor, de consumidor e produtor.
(EF69LP06JF) Reconhecer a organização 
composicional de um texto de acordo com o 
gênero que este representa.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO Textualização

(EF69LP07AMG) Produzir textos em diferentes 
gêneros, conside-rando sua adequação ao 
contexto produção e circulação (os enun-ciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação ) ao modo (escrito ou oral); imagem 
(estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da textualidade relacionada 
às propriedades textuais e do gênero., utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign de textos.
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PRODUÇAO DE TEXTOS
JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

Textualização

(EF69LP07BMG) Avaliar textos para, com a ajuda 
do professor e a colaboração dos colegas, corrigir 
e aprimorar as produções rea-lizadas, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos 
e editando ima-gens, arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentado/ 
alterando efeitos, ordenamentos, etc.
(EF69LP07JF) Revisar e reelaborar a própria escrita, 
segundo critérios adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação previstos.

Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas sociais

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária 
sobre questões/problemas, temas, causas 
significativas para a escola e/ou comunidade, 
a partir de um levantamento de material sobre 
o tema ou evento, da definição do público-
alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, 
banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. 
–, da ferramenta de edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc.

Textualização de textos 
argumentativos e apreciativos

(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo 
em vista o contexto de produção dado, a defesa 
de um ponto de vista, utilizando argumentos e 
contra-argumentos e articuladores de coesão 
que marquem relações de oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase.
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PRODUÇAO DE TEXTOS
JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos informativos

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

Estratégia de produção: textualização 
de textos informativos

(EF89LP09AMG) Produzir reportagem impressa, 
com título, linha fina (optativa), organização 
composicional (expositiva, interpretati-va e/ou 
opinativa), progressão temática e uso de recursos 
linguísti-cos compatíveis com as escolhas feitas.

(EF89LP09BMG) Produzir reportagens 
multimidiáticas, tendo em vista as condições de 
produção, as características do gênero, os recursos 
e mídias disponíveis, sua organização hipertextual 
e o manejo adequado de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem e adequação à norma-
padrão.
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PRODUÇAO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 

argumentativos e apreciativos

(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo 
em vista as condi-ções de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectadores, veícu-los e 
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha 
do tema ou questão a ser discutido(a), da 
relevância para a turma, escola ou comunidade, 
do levantamento de dados e informações sobre a 
questão, de argumentos relacionados a diferentes 
posicionamen-tos em jogo, da definição – o 
que pode envolver consultas a fontes diversas, 
entrevistas com especialistas, análise de textos, 
organi-zação esquemática das informações 
e argumentos – dos (tipos de) argumentos e 
estratégias que pretende utilizar para convencer 
os leitores.

Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, revisão 

e edição de textos publicitários

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e 
campanhas publici-tárias, envolvendo o uso 
articulado e complementar de diferentes peças 
publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, 
panfleto, anún-cio de jornal/revista, para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha 
da questão/problema/causa significativa para a 
escola e/ou a comunidade escolar, da definição 
do público-alvo, das peças que serão produzidas, 
das estratégias de persuasão e convencimento 
que serão utilizadas.

VIDA PÚBLICA Textualização, revisão e edição

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou da co-munidade, 
justificando pontos de vista, reivindicações e 
detalhando propostas (justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as características dos 
gêne-ros em questão.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS VIDA PÚBLICA

Textualização, revisão e edição

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

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 

reivindicatórios ou propositivos

(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas 
de opinião, de forma a levantar prioridades, 
problemas a resolver ou propostas que possam 
contribuir para melhoria da escola ou da 
comunidade, caracterizar demanda/necessidade, 
documentando-a de diferentes maneiras por meio 
de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, 
quando for o caso, selecionar informações e dados 
relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, 
impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e 
a utilidade dessas fontes, que possam servir de 
contextualização e fundamentação de propostas, 
de forma a justificar a proposição de propostas, 
projetos culturais e ações de intervenção.

Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas 
por meio de apresentações orais, verbetes de 
enciclopédias colaborativas, reportagens de 
divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de 
diferentes tipos etc.

(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/
ou esquemas feitos, com o manejo adequado das 
vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra 
e, se for o caso, também dos autores citados na 
obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, 
marcas do discurso reportado e citações.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Consideração das condições de 
produção de textos de divulgação 

científica Estratégias de escrita

(EF69LP35AMG) Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas feitas anteriormente, 
de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo.
(EF69LP35BMG) Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia digital colaborativa , 
infográfico, relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo 
em vista seus contextos de produção, que podem 
envolver a disponibilização de informações e 
conhecimentos em circulação em um formato 
mais acessível para um público específico ou 
a divulgação de conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experimentos científicos 
e estudos de campo realizados.

Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição

(EF69LP08JF) Fazer a revisão do seu próprio 
texto ou do colega, considerando o grau de 
legibilidade e aceitabilidade; adequação da 
linguagem, ortografia, coerência e coesão, tipo de 
interlocução estabelecida.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO Estratégias de produção

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração 
de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, tendo em vista 
seu contexto de produção, os elementos e a 
construção composicional dos roteiros.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Relação entre textos

(EF69LP50XMG) Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, contos, mitos, 
lendas locais reconstruídos à partir da ajuda de 
familiares, narrativas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 
explicitando a caracterização física e psicológica 
dos personagens e dos seus modos de ação; 
reconfigurando a inserção do discurso direto e 
dos tipos de narrador; explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, registros e jargões) 
e retextualizando o tratamento da temática para 
interagir com a cultura local e comunidade.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos 
da literatura e criar textos em versos (como 
poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, 
microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de 
poemas), explorando o uso de recursos sonoros e 
semânticos (como figuras de linguagem e jogos de 
palavras) e visuais (como relações entre imagem 
e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), 
de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.

Consideração das condições de 
produção Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e 
revisão/edição

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

PRODUÇÃO DE TEXTOS ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Construção da textualidade Relação 
entre textos

(EF69LP09JF) Compreender a função da 
diagramação do poema, como representações de 
sentido.
(EF69LP10JF) Reconhecer que a transgressão 
de regras gramaticais tem função discursiva no 
poema, visando a poeticidade.

Construção da textualidade

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, 
líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas 
de aventura e de ficção científica, dentre outros, 
com temáticas próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes estruturais 
e recursos expressivos típicos dos gêneros 
narrativos pretendidos, e, no caso de produção 
em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Apreciação e réplica Relação entre 
gêneros e mídias

(EF69LP01XMG) Reconhecer a liberdade de 
expressão como princípio sócio comunicativo de 
direito e de respeito ao outro.
(EF69LP02XMG) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a 
articulação entre elas em campanhas (campanha 
pela manutenção da limpeza urbana, campanha 
para salvar algum bicho em extinção, campanhas 
política, etc.), as especificidades das várias 
semioses e mídias, a adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da 
campanha e à construção composicional e estilo 
dos gêneros em questão, como forma de ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Estratégia de leitura: apreender os 
sentidos globais do texto

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e fotorreportagens 
o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais temas/
subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor 
presente.

Identificar finalidades e funções da 
leitura, a partir de reconhecimento 

de suporte, do gênero e da 
contextualização

(EF69LP11JF) Reconhecer finalidade de gêneros 
textuais diversos que circulam na sociedade, 
compreendendo para que servem e qual sua 
função comunicativa.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Antecipar conteúdos de textos 
a serem lidos em função de 

seu suporte, seu gênero e sua 
contextualização.

(EF69LP12JF) Utilizar diferentes estratégias de 
leitura adequadas ao gênero textual e ao suporte 
em que o texto é veiculado, bem como se utilizar 
de conhecimentos sobre diferentes gêneros de 
textos para localizar informações.
(EF69LP13JF) Apoiar-se na moldura textual para 
antecipar conteúdos e intenções do gênero: título, 
fonte, ilustração, capa, referências de autor/
ilustrador, divisão em capítulos, diagramação do 
texto, manchete, subtítulos, lide, crédito.

Levantar e confirmar hipóteses 
relativas ao conteúdo do texto

(EF69LP14JF) Empregar dados obtidos por 
intermédio da leitura, para confirmação ou 
retificação das suposições de sentido feitas 
anteriormente.

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP15JF) Antecipar conteúdos de textos a 
serem lidos em função do suporte, do gênero e 
da contextualização.
(EF69LP16JF) Lançar mão do reconhecimento da 
organização composicional do texto como uma 
das pistas para previsão do gênero a ser lido e 
para a compreensão do texto.
(EF69LP17JF) Depreender o significado 
contextualizado de palavras e expressões usuais 
e não usuais.
(EF69LP18JF) Apoiar-se em marcas linguísticas 
como uma das pistas auxiliares para identificação 
do gênero e para a compreensão do texto.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP19JF) Identificar efeito de sentido 
decorrente de recursos gráficos (caixa alta, grifo- 
arábico, negrito, sublinhado,...), seleção lexical 
(vocabulário) e repetição, ou também identificar 
o humor ou a ironia no texto decorrente desses 
recursos.

Efeitos de sentido

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de 
sentido que fortalecem a persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo com os recursos 
linguístico-discursivos utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de 
consumo conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs 
etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido 
pelo uso, em textos, de recurso a formas de 
apropriação textual (paráfrases, citações, discurso 
direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos 
em textos argumentativos diversos (como a 
elaboração do título, escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a ocultação de 
fontes de informação) e seus efeitos de sentido.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e recepção 

de textos Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem 
o campo jornalístico, os efeitos das novas 
tecnologias no campo e as condições que fazem 
da informação uma mercadoria, de forma a poder 
desenvolver uma atitude crítica frente aos textos 
jornalísticos.
(EF08LP01) Identificar e comparar as várias 
editorias de jornais impressos e digitais e de 
sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos 
de fato que são noticiados e comentados, as 
escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar 
e o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da 
informação.
(EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, 
compartilhar, comentar, curar etc.) e textos 
pertencentes a diferentes gêneros da cultura 
digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) 
envolvidos no trato com a informação e opinião, 
de forma a possibilitar uma presença mais crítica 
e ética nas redes. 

Relação entre textos
(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças 
no tratamento dado a uma mesma informação 
veiculada em textos diferentes, consultando sites 
e serviços de checadores de fatos.

Efeitos de sentido Exploração da 
multissemiose

(EF89LP07XMG) Analisar, em notícias, reportagens 
e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos 
de sentido devidos ao tratamento e à composição 
dos elementos nas imagens em movimento, 
à performance, à montagem feita (ritmo, 
duração e sincronização entre as linguagens – 
complementaridades, interferências etc.) e ao 
ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos 
(reutilização de trechos de uma gravação) e 
efeitos sonoros.
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LEITURA

ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto Apreciação 
e réplica

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de 
opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, 
posts de blog e de redes sociais, charges, memes, 
gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e 
fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e 
opiniões relacionados a esses textos.
(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/
posicionamentos explícitos e implícitos, 
argumentos e contra-argumentos em textos 
argumentativos do campo (carta de leitor, 
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), 
posicionando-se frente à questão controversa de 
forma sustentada.

VIDA PÚBLICA

Reconstrução das condições de 
produção e circulação e adequação 

do texto à construção composicional 
e ao estilo de gênero (Lei, código, 
estatuto, código, regimento etc.)

(EF69LP20AMG) Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma de organização 
dos textos normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, 
seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e 
incisos) e parte final (disposições pertinentes à 
sua implementação)
(EF69LP20BMG) Analisar, tendo em vista o 
contexto de produção, efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e expressões que indicam 
circunstâncias, como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 
como alguns pronomes indefinidos, de forma 
a poder compreender o caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das leis e de outras formas 
de regulamentação.
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LEITURA VIDA PÚBLICA

Apreciação e réplica

(EF69LP21) Posicionar-se em relação a conteúdos 
veiculados em práticas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas próprias das 
culturas juvenis que pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” para uma 
reflexão/ação, relacionando esse texto/produção 
com seu contexto de produção e relacionando as 
partes e semioses presentes para a construção de 
sentidos.

Contexto de produção, circulação 
e recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e à 
participação social

(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais 
de participação disponíveis na escola (conselho 
de escola, outros colegiados, grêmio livre), na 
comunidade (associações, coletivos, movimentos, 
etc.), no município ou no país, incluindo formas de 
participação digital, como canais e plataformas de 
participação (como portal e-cidadania), serviços, 
portais e ferramentas de acompanhamentos 
do trabalho de políticos e de tramitação de 
leis, canais de educação política, bem como de 
propostas e proposições que circulam nesses 
canais, de forma a participar do debate de ideias 
e propostas na esfera social e a engajar-se com a 
busca de soluções para problemas ou questões 
que envolvam a vida da escola e da comunidade.

Estratégias, procedimentos de 
leitura em textos reivindicatórios ou 

propositivos

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e 
de solução de problemas, identificando o 
que se pretende fazer/implementar, por que 
(motivações, justificativas), para que (objetivos, 
benefícios e consequências esperados), como 
(ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar 
a eficácia da proposta/solução, contrastando 
dados e informações de diferentes fontes, 
identificando coincidências, complementaridades 
e contradições, de forma a poder compreender 
e posicionar-se criticamente sobre os dados 
e informações usados em fundamentação 
de propostas e analisar a coerência entre 
os elementos, de forma a tomar decisões 
fundamentadas.
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LEITURA VIDA PÚBLICA

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e recepção de 

textos legais e normativos

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais 
e normativos de importância universal, nacional 
ou local que envolvam direitos, em especial, de 
crianças, adolescentes e jovens – tais como a 
Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição 
Brasileira, o ECA -, e a regulamentação da 
organização escolar – por exemplo, regimento 
escolar -, a seus contextos de produção, 
reconhecendo e analisando possíveis motivações, 
finalidades e sua vinculação com experiências 
humanas e fatos históricos e sociais, como forma 
de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, 
de fomentar os princípios democráticos e uma 
atuação pautada pela ética da responsabilidade (o 
outro tem direito a uma vida digna tanto quanto 
eu tenho).

Relação entre contexto de produção 
e características composicionais e 

estilísticas dos gêneros 
Apreciação e réplica

(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de organização das cartas 
abertas, abaixo-assinados e petições on-line 
(identificação dos signatários, explicitação da 
reivindicação feita, acompanhada ou não de uma 
breve apresentação da problemática e/ou de 
justificativas que visam sustentar a reivindicação) e 
a proposição, discussão e aprovação de propostas 
políticas ou de soluções para problemas de 
interesse público, apresentadas ou lidas nos canais 
digitais de participação, identificando suas marcas 
linguísticas, como forma de possibilitar a escrita 
ou subscrição consciente de abaixo-assinados e 
textos dessa natureza e poder se posicionar de 
forma crítica e fundamentada frente às proposta.
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LEITURA

VIDA PÚBLICA Curadoria de informação
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o 
recorte das questões, usando fontes abertas e 
confiáveis.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Reconstrução das condições de 
produção e recepção dos textos e 
adequação do texto à construção 

composicional e ao estilo de gênero

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo de 
divulgação científica, reportagem de divulgação 
científica, verbete de enciclopédia (impressa 
e digital), esquema, infográfico (estático e 
animado), relatório, relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos relativos à 
construção composicional e às marcas linguística 
características desses gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Relação entre textos

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, 
conteúdos, dados e informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando 
coincidências, complementaridades e 
contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e 
informações em questão.

Apreciação e réplica

(EF69LP31XMG) Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 
é”, “por exemplo” – em textos, diversos, para 
compreender a hierarquização das proposições, 
sintetizando o conteúdo dos textos.
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LEITURA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Estratégias e procedimentos de 
leitura Relação do verbal com outras 
semioses Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensãos

(EF69LP32) Selecionar informações e dados 
relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade 
dessas fontes, e organizar, esquematicamente, 
com ajuda do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio 
de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou 
gráficos.
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, 
infográficos, imagens variadas etc. na (re)
construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o 
esquemático – infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar 
o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão.

(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, 
tendo em vista os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em outro suporte), 
sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, 
quadro comparativo, esquema, resumo ou 
resenha do texto lido (com ou sem comentário/
análise), mapa conceitual, dependendo do que for 
mais adequado, como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e um posicionamento 
frente aos textos, se esse for o caso.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção - 
Apreciação e réplica

(EF69LP44 X MG) Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de diferentes 
visões de mundo, em textos literários e não 
literários, reconhecendo nesses textos formas 
de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e considerando 
a autoria e o contexto social e histórico de sua 
produção.
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 
a textos pertencentes a gêneros como quarta-
capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comentário em blog/
vlog cultural etc., para selecionar obras literárias 
e outras manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s 
etc.), diferenciando as sequências descritivas e 
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que 
apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 
consultando-os no momento de fazer escolhas, 
quando for o caso.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Reconstrução das condições de 
produção, circulação e recepção - 

Apreciação e réplica

(EF69LP46) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais 
de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 
de música etc.), dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem estética e afetiva 
e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e 
redes sociais e utilizando formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts 
culturais (literatura, cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, 
trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de fãs.

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47AMG) Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas de composição 
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que 
constroem a passagem do tempo e articulam suas 
partes, a escolha lexical típica de cada gênero para 
a caracterização dos cenários e dos personagens 
e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) empregados.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47BMG) Identificar o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco narrativo típico 
de cada gênero, da caracterização dos espaços 
físico e psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em discurso direto 
e indireto), do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas e processos 
figurativos e do uso de recursos linguístico-
gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF69LP48XMG) Reconhecer e Interpretar, 
em poemas, efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações, etc.), semânticos (figuras 
de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o texto verbal.

Adesão às práticas de leitura

(EF69LP49XMG) Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo que 
valorizem o homem do campo e desmitifiquem a 
sua imagem e, receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um 
desafio em relação às suas possibilidades atuais e 
suas experiências anteriores de leitura, apoiando-
se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas orientações 
dadas pelo professor.



200

8º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Relação entre textos

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

Estratégias de leitura 
Apreciação e réplica

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender 
– selecionando procedimentos e estratégias 
de leitura adequados a diferentes objetivos e 
levando em conta características dos gêneros e 
suportes – romances, contos contemporâneos, 
minicontos, fábulas contemporâneas, romances 
juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas 
visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 
de suspense, poemas de forma livre e fixa (como 
haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre 
outros, expressando avaliação sobre o texto lido 
e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Reconstrução da textualidade 
Efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e 
multissemióticos

(EF89LP34) Analisar a organização de texto 
dramático apresentado em teatro, televisão, 
cinema, identificando e percebendo os sentidos 
decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos 
que sustentam sua realização como peça teatral, 
novela, filme etc.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Variação linguística

(EF69LP55XMG) Reconhecer, considerando a 
situação comunicativa, as variedades da língua 
falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de 
regras e normas da norma-padrão em situações 
de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.

Fono-ortografia
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
ortografia, regências e concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.

Léxico/morfologia
(EF08LP05) Analisar processos de formação 
de palavras por composição (aglutinação e 
justaposição), apropriando-se de regras básicas 
de uso do hífen em palavras compostas.

Morfossintaxe

(EF08LP06XMG) Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, os termos constitutivos da 
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus 
complementos e modificadores, predicado).
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de 
produção própria, complementos diretos e 
indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da 
regência de verbos de uso frequente.
(EF08LP08XMG) Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, verbos na voz ativa, passiva 
e reflexiva, interpretando os efeitos de sentido 
de sujeito ativo e passivo (agente da passiva) e 
comparar o verbo reflexivo e o efeito de sentido 
produzido no sujeito
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS Morfossintaxe

(EF08LP09XMG) Interpretar efeitos de sentido 
de modificadores (adjuntos adnominais – artigos 
definido ou indefinido, adjetivos, expressões 
adjetivas, pronomes e numerais) em substantivos 
com função de sujeito ou de complemento verbal, 
usando-os para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou 
de produção própria, efeitos de sentido de 
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – 
advérbios e expressões adverbiais), usando-os 
para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, agrupamento de orações 
em períodos, diferenciando coordenação de 
subordinação.

(EF69LP20JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores lógico-semânticos de causalidade 
(porque, por  isso, etc.), explicação (pois, por 
outro lado, etc.), contraposição (mas também, 
mas mesmo assim, etc.), consequência (então, 
que, por conseguinte, etc.).
(EF69LP21JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores que situam a posição/tese e 
argumentos no tempo e no espaço: uso de dêiticos 
de espaço, de tempo, e de pessoa, anáforas, 
estratégias linguísticas de referenciação.
(EF69LP22JF) Reconhecer, analisar e empregar 
modalização e sua interferência no grau de força 
argumentativa: deve/ não deve, poderia, tem 
que, é possível, seria bom que..., certamente, 
totalmente.
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Morfossintaxe

(EF69LP23JF) Reconhecer, analisar e empregar 
estratégias de polidez na negociação de posição, 
como forma de conseguir a adesão do interlocutor.

(EF69LP24JF) Reconhecer, analisar e empregar 
expressões linguísticas que distingam argumentos 
de contra-argumentos (se por um lado... por 
outro...; contrariamente a, etc.) e as que marcam 
conclusão (portanto, sendo assim, etc.).
(EF69LP25JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores argumentativos que marcam 
encadeamento de argumentos (em primeiro 
lugar..., em segundo..., de um lado, por outro, 
primeiro motivo é que..., o segundo, se de um 
lado... por outro...).
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos, orações 
subordinadas com conjunções de uso frequente, 
incorporando-as às suas próprias produções.
(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos de coesão sequencial: 
conjunções e articuladores textuais.

Coesão
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes 
do texto, identificando o antecedente de um 
pronome relativo ou o referente comum de uma 
cadeia de substituições lexicais.
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Sequências Textuais

(EF79LP01JF) Estratégias de organização e 
ordenação discursiva, que expressam o ângulo de 
visão do produtor do texto: mudança de visão (de 
fora para dentro, de cima para baixo, etc.), o canal 
de percepção sensorial (com base na percepção 
auditiva, visual, táctil), o grau de envolvimento do 
produtor (da descrição mais subjetiva para a mais 
objetiva);
(EF69LP26JF) Reconhecer, analisar e empregar 
as sequências textuais canônicas dos gêneros 
do argumentar: tese/posição; contraposição; 
justificativa (argumentos e contra- argumentos), 
conclusão.

Modalização

(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do 
uso, em textos, de estratégias de modalização 
e argumentatividade (sinais de pontuação, 
adjetivos, substantivos, expressões de grau, 
verbos e perífrases verbais, advérbios etc.).

Figuras de linguagem
(EF89LP37XMG) Analisar e empregar os efeitos 
de sentido do uso de figuras de linguagem 
como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, 
assonância, dentre outras.

Semântica

(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, recursos 
de coesão sequencial (articuladores) e referencial 
(léxica e pronominal), construções passivas e 
impessoais, discurso direto e indireto e outros 
recursos expressivos adequados ao gênero 
textual. 
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO Estilo

(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos 
estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos 
e publicitários, os aspectos relativos ao 
tratamento da informação em notícias, como a 
ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o 
efeito de imparcialidade do relato, a morfologia 
do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, 
reconhecendo marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição dos verbos nos 
gêneros textuais (por exemplo, as formas de 
pretérito em relatos; as formas de presente e 
futuro em gêneros argumentativos; as formas de 
imperativo em gêneros publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, a explicitação 
ou a ocultação de fontes de informação) e as 
estratégias de persuasão e apelo ao consumo 
com os recursos linguístico-discursivos utilizados 
(tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, 
imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de 
textos argumentativos, recursos linguísticos que 
marquem as relações de sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a coerência e a progressão 
temática nesses textos (“primeiramente, mas, 
no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, 
finalmente, em conclusão” etc.).
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Estilo

(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores 
argumentativos que marcam a defesa de ideia 
e de diálogo com a tese do outro: concordo, 
discordo, concordo parcialmente, do meu ponto 
de vista, na perspectiva aqui assumida etc.

Efeito de sentido

(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os efeitos de sentido 
de elementos típicos da modalidade falada, como 
a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações etc.

Argumentação: movimentos 
argumentativos, tipos de argumento 

e força argumentativa

(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos 
e propositivos, os movimentos argumentativos 
de sustentação, refutação e negociação e os 
tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos 
argumentos utilizados.

Modalização

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em 
textos noticiosos e argumentativos, por meio das 
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes 
e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções 
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações 
adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas 
e explicativas etc., de maneira a perceber a 
apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou 
as posições implícitas ou assumidas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA VIDA PÚBLICA

Análise de textos legais/normativos, 
propositivos e reivindicatórios

(EF69LP27AMG) Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a gêneros normativos/
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como 
propostas, programas políticos (po-sicionamento 
quanto a diferentes ações a serem le-gais/
normativos, propostas, objetivos, ações previstas 
pro-positivos e etc.), propaganda política 
(propostas reivindicató-rios e sua sustentação, 
posicionamento quanto a temas em discussão)
(EF69LP27BMG) Analisar textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, petição (proposta, suas 
justificativas e ações a serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de forma a in-crementar a 
compreensão de textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequa-dos e/ou fundamentados quando isso for 
requerido.-

Modalização

(EF69LP28) Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se referem ao eixo 
da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) 
como, por exemplo: Proibição: “Não se deve 
fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de menores acompanhados 
de adultos responsáveis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos textos políticos e 
propositivos, as modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo de valor (positivo 
ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: 
“Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”
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Modalização

(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização 
epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação 
sobre o valor de verdade e as condições de verdade 
de uma proposição, tais como os asseverativos 
– quando se concorda com (“realmente, evi-
dentemente, naturalmente, efetivamente, claro, 
certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de 
(“de jeito nenhum, de for-ma alguma”) uma 
ideia; e os quase-asseverativos, que indi-cam 
que se considera o conteúdo como quase certo 
(“tal-vez, assim, possivelmente, provavelmente, 
eventualmente”).

Movimentos argu-mentativos e força 
dos argumentos

(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, 
reivindica-tórios e propositivos, os movimentos 
argumentativos utiliza-dos (sustentação, 
refutação e negociação), avaliando a for-ça dos 
argumentos utilizados.

Textualização Pro-gressão temática

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos 
de progressão temática, tais como retomadas 
anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso 
reto e oblíquos, pronomes demonstrati-vos, 
nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo 
para adiante ao invés de retomar o já dito), uso 
de organizadores textuais, de coesivos etc., e 
analisar os mecanismos de re-formulação e 
paráfrase utilizados nos textos de divulgação do 
conhecimento.

Textualização
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto 
e hiperlinks em textos de divulgação científica 
que circulam na Web e proceder à remissão a 
conceitos e relações por meio de links.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Construção composicional Elementos 
paralinguísticos e cinésicos 

Apresentações orais

(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, 
confe-rências rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a cons-trução composicional dos 
gêneros de apresentação – abertu-ra/saudação, 
introdução ao tema, apresentação do plano de 
exposição, desenvolvimento dos conteúdos, por 
meio do en-cadeamento de temas e subtemas 
(coesão temática), síntese final e/ou conclusão, 
encerramento –, os elementos paralin-guísticos 
(tais como: tom e volume da voz, pausas e hesita-
ções – que, em geral, devem ser minimizadas –, 
modulação de voz e entonação, ritmo, respiração 
etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, 
movimentos e gestualidade significa-tiva, 
expressão facial, contato de olho com plateia, 
modula-ção de voz e entonação, sincronia da 
fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor 
performar apresentações orais no campo da 
divulgação do conhecimento.

Usar adequadamente ferramentas de 
apoio a apresentações orais

(EF69LP41 XMG) Reconhecer e usar 
adequadamente fer-ramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de fontes que permitam boa 
visuali-zação, topicalizando e/ou organizando o 
conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, for-mas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto 
(e imagem) por slide, usando progressivamente 
e de forma harmônica recursos mais sofisticados 
como efeitos de transição, slides mestres, layouts 
personalizados etc.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Construção composicional e estilo 
Gêneros de divulgação científica

(EF69LP42AMG) Analisar a construção 
composicional dos textos pertencentes a gêneros 
relacionados à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, 
relações, ou re-sultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., 
exposi-ção, contendo definições, descrições, 
comparações, enume-rações, exemplificações e 
remissões a ordenação temporal ou temática por 
tema ou subtema, intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos, etc.
(EF69LP42BMG) Reconhecer traços da linguagem 
dos tex-tos de divulgação científica, fazendo uso 
consciente das es-tratégias de impessoalização 
da linguagem (ou de pessoaliza-ção, se o tipo de 
publicação e objetivos assim o demanda-rem, 
como em alguns podcasts e vídeos de divulgação 
cientí-fica), 3a pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de vocabulário técnico/
especializado etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e produção de 
textos nesses gêneros.
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LEITURA

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Marcas linguísticas Intertextualidade

(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de 
introdução de outras vozes no texto – citação 
literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas 
linguísticas responsáveis por introduzir no texto 
a posição do autor e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa 
parte, pen-so/amos que”...) e os elementos de 
normatização (tais como as regras de inclusão 
e formatação de citações e paráfra-ses, de 
organização de referências bibliográficas) em 
textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o 
modo como a intertextualidade e a retextualização 
ocorrem nesses textos.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Recursos linguísticos e semióticos 
que ope-ram nos textos per-tentes 

aos gêneros literários

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre os elementos 
linguísticos e os recursos para-linguísticos e 
cinésicos, como as variações no ritmo, as mo-
dulações no tom de voz, as pausas, as manipulações 
do estrato sonoro da linguagem, obtidos por 
meio da estrofa-ção, das rimas e de figuras de 
linguagem como as alitera-ções, as assonâncias, 
as onomatopeias, dentre outras, a postura 
corporal e a gestualidade, na declamação de poe-
mas, apresentações musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, 
os efeitos de sentido decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, tais como comparação, 
metáfora, personificação, metonímia, hipérbo-
le, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os 
efeitos de sentido decorrentes do emprego de 
palavras e expressões denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções adjetivas, ora-ções 
subordinadas adjetivas, etc.), que funcionam 
como modificadores, percebendo sua função na 
caracterização dos espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de ca-da gênero narrativo.
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ORALIDADE
*Considerar todas as habilidades 

dos eixos leitura e produção que se 
referem a textos ou produções orais, 

em áudio ou vídeo

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Produção de textos jornalísticos orais

(EF69LP10XMG) Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, po-dcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, 
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local 
ou global e textos orais de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, 
orientando-se por roteiro ou texto, considerando 
o con-texto de produção e demonstrando domínio 
dos gêneros e do uso da linguagem oral.
(EF69LP11XMG) Identificar e analisar 
posicionamentos defendi-dos e refutados na 
escuta de interações polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles de forma clara, sem 
utilizar expressões ou gestos preconceituosos ou 
que firam os direitos humanos.

Planejamento e produção de textos 
jornalísticos orais

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de 
planejamento, elabora-ção, revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três últimos quando não 
for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, 
áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação 
aos contextos em que foram produzidas, à forma 
composicional e estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e variedade linguística 
empregada, os ele-mentos relacionados à fala, tais 
como modulação de voz, entona-ção, ritmo, altura 
e intensidade, respiração etc., os elementos ciné-
sicos, tais como postura corporal, movimentos 
e gestualidade sig-nificativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc.

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de 
conclusões comuns relativas a problemas, temas 
ou questões polêmicas de interesse da turma e/
ou de relevância social.
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ORALIDADE
JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social

(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com 
a ajuda dos co-legas e dos professores, tema/
questão polêmica, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão para análise 
mais mi-nuciosa e buscar em fontes diversas 
informações ou dados que permitam analisar 
partes da questão e compartilhá-los com a tur-
ma.
(EF69LP15XMG) Apresentar argumentos e contra-
argumentos coerentes, respeitando os turnos 
de fala e opiniões divergentes, na participação 
em discussões sobre temas controversos e/ou 
polêmi-cos.

Estratégias de produção: 
planejamento e participação em 

debates regrados

(EF89LP12AMG) Planejar coletivamente a 
realização de um deba-te sobre tema previamente 
definido, de interesse coletivo, com re-gras 
acordadas e planejar, em grupo, participação 
em debate a partir do levantamento de 
informações e argumentos que possam sustentar 
o posicionamento a ser defendido (o que pode 
envolver entrevistas com especialistas, consultas 
a fontes diversas, o registro das informações e 
dados obtidos etc.), tendo em vista as condições 
de produção do debate – perfil dos ouvintes 
e demais participantes, objetivos do debate, 
motivações para sua realização, argumentos e 
estratégias de convencimento mais eficazes etc.



214

9º ANO
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ORALIDADE
JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

Estratégias de produção: 
planejamento e participação em 

debates regrados

(EF89LP12BMG) Participar de debates regrados, 
na condição de membro de uma equipe de 
debatedor, apresentador/mediador, es-pectador 
(com ou sem direito a perguntas), e/ou de 
juiz/avaliador, como forma de compreender o 
funcionamento do debate, e poder participar de 
forma convincente, ética, respeitosa e crítica e 
desen-volver uma atitude de respeito e diálogo 
para com as ideias diver-gentes.

Estratégias de produção: 
planejamento, realização e edição de 

entrevistas orais

(EF89LP13AMG) Planejar entrevistas orais com 
pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas 
etc., como forma de obter dados e informações 
sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão 
dis-cutida ou temáticas em estudo, levando em 
conta o gênero e seu contexto de produção, 
partindo do levantamento de informações sobre o 
entrevistado e sobre a temática e da elaboração de 
um ro-teiro de perguntas, garantindo a relevância 
das informações manti-das e a continuidade 
temática.
(EF89LP13BMG) Realizar entrevista e fazer edição 
em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização 
inicial e uma fala de encer-ramento para 
publicação da entrevista isoladamente ou como 
parte integrante de reportagem multimidiática, 
adequando-a a seu con-texto de publicação e 
garantindo a relevância das informações mantidas 
e a continuidade temática.



215

9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ORALIDADE VIDA PÚBLICA

Discussão oral

(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, 
submetidos a juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa 
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, 
de regulamentações do mercado publicitário etc., 
como forma de criar familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, formas de organização, 
marcas de estilo etc. -, de maneira a facilitar 
a compreensão de leis, fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a escrita de textos normativos 
(se e quando isso for necessário) e possibilitar a 
compreensão do caráter interpretativo das leis e 
as várias perspectivas que podem estar em jogo.
(EF69LP25XMG) Posicionar-se de forma 
consistente e susten-tada em uma discussão, 
debates, seminários, assembleia, reuni-ões de 
colegiados da escola, de agremiações e outras 
situações de apresentação de propostas e defesas 
de opiniões, respeitando as opiniões contrárias 
e propostas alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala previsto, 
valendo-se de sínteses e propostas claras e 
justificadas.

Registro

(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, 
palestras, apresentação de propostas, reuniões, 
como forma de documen-tar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, quando, por exemplo, 
for necessá-ria a retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públi-cos, como diante dos 
representados).
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ORALIDADE JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Escuta Apreender o sentido geral 
dos textos Apreciação e réplica 

Produção/Proposta

(EF89LP22) Compreender e comparar as 
diferentes posições e interesses em jogo em 
uma discussão ou apresentação de pro-postas, 
avaliando a validade e força dos argumentos e 
as conse-quências do que está sendo proposto e, 
quando for o caso, for-mular e negociar propostas 
de diferentes naturezas relativas a interesses 
coletivos envolvendo a escola ou comunidade 
escolar.

Realizar com pertinência tarefas cujo 
desenvolvimen-to dependa de escuta 

atenta e compreensão

(EF69LP01JF) Escutar ativamente diferentes textos 
produzidos na comunicação direta ou mediada 
por telefone, rádio, ou televi-são, atribuindo 
significado, identificando a intencionalidade 
explí-cita do produtor, de tal forma que possa 
realizar tarefas: ler em voz alta textos diversos, 
de cuja compreensão dependerá a reali-zação de 
tarefas , como fazer uma resumo, responder um 
ques-tionário, jogar determinado jogo, superar 
determinado obstáculo numa gincana, montar ou 
fazer funcionar um aparelho, etc.

Participar das interações cotidianas 
em sala de aula

(EF69LP02JF) Desenvolver a capacidade de 
interagir verbal-mente segundo as regras 
de convivência dos diferentes ambien-tes 
e instituições, manifestando experiências, 
sentimentos, ideias de forma clara e ordenada.
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ORALIDADE

VIDA PÚBLICA

Participar das interações cotidianas 
em sala de aula

(EF69LP03JF) Participar de situações em que 
ocorre intercâmbio oral que requeiram: ouvir 
com atenção e compreensão, intervir sem sair do 
assunto tratado, formular e responder perguntas, 
ex-plicar e ouvir explicações, manifestar e acolher 
opiniões, adequar as colocações às intervenções 
precedentes, propor temas.
(EF69LP04JF) Saber manter postura adequada 
frente a uma pla-teia: tom de voz, postura 
corporal, uso do espaço físico de apre-sentação e 
de recursos audiovisuais.

Usar a língua falada em
diferentes situações escolares, 

buscando empregar a
variedade linguística adequada.

(EF69LP05JF) Adequar a linguagem às situações 
comunicativas mais formais que acontecem na 
escola: narrar casos ehistórias da cultura popular 
(variedade coloquial cotidiana), expor oralmente 
o resultado de trabalhos individuais ou em 
grupo (linguagem formal), dar recados ou avisos, 
justificar opinião sobre determinada questão 
polêmica, saber contar oralmente histórias, com 
base em sequên-cia cronológica de imagens etc.

VIDA PÚBLICA
Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 
apresentações orais

(EF69LP38) Organizar os dados e informações 
pesquisados em painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero 
apresentação oral, a multissemiose, as mídias 
e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 
oral de resultados de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do planejamento 
e da definição de diferentes formas de uso da 
fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala 
espontânea.
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ORALIDADE

VIDA PÚBLICA

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 

apresentações orais

(EF69LP39) Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevis-tado, levantar informações 
sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, 
elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, 
a partir do roteiro, abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista 
e usar adequadamente as informações obti-das, 
de acordo com os objetivos estabelecidos.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Produção de textos orais

(EF69LP52) Representar cenas ou textos 
dramáticos, conside-rando, na caracterização 
dos personagens, os aspectos linguísti-cos e 
paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações, entonação e expressividade, 
variedades e registros linguísticos), os gestos e 
os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e 
a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e 
da exploração dos modos de interpretação.

Produção de textos orais
Oralização

(EF69LP53AMG) Ler em voz alta textos literários 
diversos – co-mo contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, 
críticas; bem como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o professor) de livros 
de maior ex-tensão, como romances, narrativas 
de enigma, narrativas de aventura, literatura 
infanto-juvenil.
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ORALIDADE
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Produção de textos orais
Oralização

(EF69LP53BMG) Contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação do texto por meio 
de uma leitura ou fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, 
a entonação indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos gráfico-editoriais, 
como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 
seja para análise posterior, seja para produção 
de audiobooks de textos literários diversos ou 
de pod-casts de leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais.
(EF69LP53CMG) Ler e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma livre quanto de forma 
fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de gestuali-dade e 
pantomima que convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento em questão.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Relação do texto com o contexto 
de produção e experimentação de 

papéis sociais

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, 
fotodenúncias, fotorrepor-tagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, pod-
casts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de opinião de interesse 
local ou global, textos de apresentação e apre-
ciação de produção cultural – resenhas e outros 
próprios das formas de expressão das culturas 
juvenis, tais como vlogs e podcasts cultu-rais, 
gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, 
dentre outros em várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o papel de repórter, de 
comenta-dor, de analista, de crítico, de editor ou 
articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses textos 
e poder parti-cipar e vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de lin-guagem do campo 
jornalístico e do campo midiático de forma ética 
e responsável, levando-se em consideração o 
contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e “funde” os papéis de 
leitor e autor, de consumidor e produtor.
(EF69LP06JF) Reconhecer a organização 
composicional de um texto de acordo com o 
gênero que este representa.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO Textualização

(EF69LP07AMG) Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua adequação ao 
contexto produção e circulação (os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação ) ao modo (escrito ou oral); imagem 
(estática ou em movimento etc.), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da textualidade relacionada 
às propriedades textuais e do gênero., utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign de textos.
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PRODUÇAO DE TEXTOS
JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

Textualização

(EF69LP07BMG) Avaliar textos para, com a ajuda 
do professor e a colaboração dos colegas, corrigir 
e aprimorar as produções rea-lizadas, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos 
e editando ima-gens, arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentado/ 
alterando efeitos, ordenamentos, etc.
(EF69LP07JF) Revisar e reelaborar a própria escrita, 
segundo critérios adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação previstos.

Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas sociais

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária 
sobre questões/problemas, temas, causas 
significativas para a escola e/ou comunidade, 
a partir de um levantamento de material sobre 
o tema ou evento, da definição do público-
alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, 
banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. 
–, da ferramenta de edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc.

Textualização de textos 
argumentativos e apreciativos

(EF09LP03XMG) Produzir artigos de opinião e 
textos dissertati-vos argumentativos, tendo em 
vista o contexto de produção dado, assumindo 
posição diante de tema polêmico, argumentando 
de acordo com a estrutura própria desse tipo de 
texto e utilizando diferentes tipos de argumentos 
– de autoridade, comprovação, exemplificação 
princípio etc.
(EF09LP01JF) Produzir textos coerentes e coesos 
sem excessi-vo apoio em conhecimento de mundo 
e com uso adequado de conectores.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇAO DE TEXTOS
JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos informativos

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

Estratégia de produção: textualização 
de textos informativos

(EF89LP09AMG) Produzir reportagem impressa, 
com título, linha fina (optativa), organização 
composicional (expositiva, interpretati-va e/ou 
opinativa), progressão temática e uso de recursos 
linguísti-cos compatíveis com as escolhas feitas.
(EF89LP09BMG) Produzir reportagens 
multimidiáticas, tendo em vista as condições de 
produção, as características do gênero, os recursos 
e mídias disponíveis, sua organização hipertextual 
e o manejo adequado de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem e adequação à norma-
padrão.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 

argumentativos e apreciativos

(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo 
em vista as condi-ções de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectadores, veícu-los e 
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha 
do tema ou questão a ser discutido(a), da 
relevância para a turma, escola ou comunidade, 
do levantamento de dados e informações sobre a 
questão, de argumentos relacionados a diferentes 
posicionamen-tos em jogo, da definição – o 
que pode envolver consultas a fontes diversas, 
entrevistas com especialistas, análise de textos, 
organi-zação esquemática das informações 
e argumentos – dos (tipos de) argumentos e 
estratégias que pretende utilizar para convencer 
os leitores.

Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, revisão 

e edição de textos publicitários

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e 
campanhas publici-tárias, envolvendo o uso 
articulado e complementar de diferentes peças 
publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, 
panfleto, anún-cio de jornal/revista, para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha 
da questão/problema/causa significativa para a 
escola e/ou a comunidade escolar, da definição 
do público-alvo, das peças que serão produzidas, 
das estratégias de persuasão e convencimento 
que serão utilizadas.

VIDA PÚBLICA Textualização, revisão e edição

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou da co-munidade, 
justificando pontos de vista, reivindicações e 
detalhando propostas (justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as características dos 
gêne-ros em questão.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS VIDA PÚBLICA

Textualização, revisão e edição

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

Estratégia de produção: 
planejamento de textos rei-

vindicatórios ou propositivos

(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas 
de opinião, de forma a levantar prioridades, 
problemas a resolver ou propostas que possam 
contribuir para melhoria da escola ou da 
comunidade, caracterizar demanda/necessidade, 
documentando-a de diferentes maneiras por meio 
de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, 
quando for o caso, selecionar informações e dados 
relevantes de fontes pertinen-tes diversas (sites, 
impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e 
a utilidade dessas fontes, que possam servir de 
contextualização e fundamentação de propostas, 
de forma a justificar a proposição de propostas, 
projetos culturais e ações de intervenção.

Estratégias de escrita: tex-tualização, 
revisão e edição

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas 
por meio de apresen-tações orais, verbetes de 
enciclopédias colaborativas, reportagens de 
divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de 
diferentes tipos etc.
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/
ou esquemas feitos, com o manejo adequado das 
vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra 
e, se for o caso, também dos autores citados na 
obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, 
marcas do discurso reportado e citações.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRODUÇÃO DE TEXTOS

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Consideração das condições de 

produção de textos de divulgação 
científica Estratégias de escrita

(EF69LP35AMG) Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas ante-riormente, de 
notas e sínteses de leituras ou de registros de 
expe-rimentos ou de estudo de campo.
(EF69LP35BMG) Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de pesqui-sas, tais como 
artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclo-pédia digital colaborativa , 
infográfico, relatório, relato de experi-mento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo 
em vista seus contextos de produção, que podem 
envolver a disponibiliza-ção de informações e 
conhecimentos em circulação em um for-mato 
mais acessível para um público específico ou 
a divulgação de conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experi-mentos científicos 
e estudos de campo realizados.

ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição

(EF69LP08JF) Fazer a revisão do seu próprio 
texto ou do colega, considerando o grau de 
legibilidade e aceitabilidade; adequação da 
linguagem, ortografia, coerência e coesão, tipo de 
interlocução estabelecida.

Estratégias de produção

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração 
de vídeos de dife-rentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de rádio, pod-casts) 
para divulgação de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, tendo em vista seu 
contexto de produção, os elemen-tos e a 
construção composicional dos roteiros.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Relação entre textos

(EF69LP50XMG) Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, contos, mitos, 
lendas locais reconstruídos à partir da ajuda de 
familiares, narrativas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as ru-bricas para 
caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 
expli-citando a caracterização física e psicológica 
dos personagens e dos seus modos de ação; 
reconfigurando a inserção do discurso direto e 
dos tipos de narrador; explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, registros e jargões) 
e retextualizando o trata-mento da temática para 
interagir com a cultura local e comunidade.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da 
literatura e criar tex-tos em versos (como 
poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, 
microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de 
poemas), ex-plorando o uso de recursos sonoros e 
semânticos (como figuras de linguagem e jogos de 
palavras) e visuais (como relações entre imagem 
e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), 
de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.

Consideração das condições de 
produção Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e 
revisão/edição

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

PRODUÇÃO DE TEXTOS
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Construção da textualidade Relação 
entre textos

(EF69LP09JF) Compreender a função da 
diagramação do poema, como representações de 
sentido.

(EF69LP10JF) Reconhecer que a transgressão 
de regras gramati-cais tem função discursiva no 
poema, visando a poeticidade.

Construção da textualidade

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, 
líricas), crôni-cas visuais, minicontos, narrativas 
de aventura e de ficção científi-ca, dentre outros, 
com temáticas próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes estruturais 
e recursos ex-pressivos típicos dos gêneros 
narrativos pretendidos, e, no caso de produção 
em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Apreciação e réplica Relação entre 
gêneros e mídias

(EF69LP01XMG) Reconhecer a liberdade de 
expressão como prin-cípio sócio comunicativo de 
direito e de respeito ao outro.

(EF69LP02XMG) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a 
articulação entre elas em campanhas (campanha 
pela manutenção da limpeza urbana, campanha 
para salvar algum bicho em extinção, campa-
nhas política, etc.), as especificidades das várias 
semioses e mídias, a adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do anunci-ante e/ou da 
campanha e à construção composicional e estilo 
dos gêneros em questão, como forma de ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Estratégia de leitura: apreender os 
sentidos globais do texto

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e fotorre-portagens 
o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 
aborda-gem, em entrevistas os principais temas/
subtemas abordados, expli-cações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor 
presente.

Identificar finalidades e funções da 
leitura, a partir de reconhecimento 

de suporte, do gênero e da 
contextualização

(EF69LP11JF) Reconhecer finalidade de gêneros 
textuais diversos que circulam na sociedade, 
compreendendo para que servem e qual sua 
função comunicativa.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Antecipar conteúdos de textos 
a serem lidos em função de 

seu suporte, seu gênero e sua 
contextualização.

(EF69LP12JF) Utilizar diferentes estratégias de 
leitura adequadas ao gênero textual e ao suporte 
em que o texto é veiculado, bem como se utilizar 
de conhecimentos sobre diferentes gêneros de 
textos para localizar informações.
(EF69LP13JF) Apoiar-se na moldura textual para 
antecipar conteú-dos e intenções do gênero: 
título, fonte, ilustração, capa, referências de autor/
ilustrador, divisão em capítulos, diagramação do 
texto, manchete, subtítulos, lide, crédito.

Levantar e confirmar hipóteses 
relativas ao conteúdo do texto

(EF69LP14JF) Empregar dados obtidos por 
intermédio da leitura, para confirmação ou 
retificação das suposições de sentido feitas 
anteriormente.

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 

(fazer inferências), ampliando a 
compreensão.

(EF69LP15JF) Antecipar conteúdos de textos a 
serem lidos em fun-ção do suporte, do gênero e 
da contextualização.

(EF69LP16JF) Lançar mão do reconhecimento da 
organização composicional do texto como uma 
das pistas para previsão do gêne-ro a ser lido e 
para a compreensão do texto.
(EF69LP17JF) Depreender o significado 
contextualizado de palavras e expressões usuais 
e não usuais.
(EF69LP18JF) Apoiar-se em marcas linguísticas 
como uma das pis-tas auxiliares para identificação 
do gênero e para a compreensão do texto.
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LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Buscar pistas textuais, intertextuais e 
contex-tuais para ler nas en-trelinhas 

(fazer infe-rências), ampliando a 
compreensão.

EF69LP19JF) Identificar efeito de sentido 
decorrente de recursos gráficos (caixa alta, grifo- 
arábico, negrito, sublinhado,...), seleção lexical 
(vocabulário) e repetição, ou também identificar 
o humor ou a ironia no texto decorrente desses 
recursos.

Efeitos de sentido

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de 
sentido que fortale-cem a persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo com os recursos 
linguístico-discursivos utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de pala-vras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de 
consumo conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs 
etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido 
pelo uso, em tex-tos, de recurso a formas de 
apropriação textual (paráfrases, cita-ções, 
discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos 
em textos ar-gumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas lexi-cais, 
construções metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fon-tes de informação) e seus efeitos 
de sentido.
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LEITURA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e recepção 

de textos Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital

Relação entre textos

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem 
o campo jornalístico, os efeitos das novas 
tecnologias no campo e as condições que fa-zem 
da informação uma mercadoria, de forma a poder 
desenvolver uma atitude crítica frente aos textos 
jornalísticos.
(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação 
de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver 
estratégias para reconhecê-las, a partir da 
verificação/avaliação do veículo, fonte, data e 
local da pu-blicação, autoria, URL, da análise da 
formatação, da comparação de diferentes fontes, 
da consulta a sites de curadoria que atestam a 
fi-dedignidade do relato dos fatos e denunciam 
boatos etc.
(EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, 
compartilhar, comen-tar, curar etc.) e textos 
pertencentes a diferentes gêneros da cultura 
digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) 
envolvidos no trato com a informação e opinião, 
de forma a possibilitar uma presença mais crítica 
e ética nas redes. 

Relação entre textos
(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura 
da imprensa sobre fatos de relevância social, 
comparando diferentes enfoques por meio do uso 
de ferramentas de curadoria.

Efeitos de sentido Exploração da 
multissemiose

(EF89LP07XMG) Analisar, em notícias, reportagens 
e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos 
de sentido devidos ao tratamento e à composição 
dos elementos nas imagens em movimento, 
à performance, à montagem feita (ritmo, 
duração e sincronização entre as linguagens – 
complementaridades, interferências etc.) e ao 
ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos 
(reutilização de trechos de uma gravação) e 
efeitos sonoros.
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LEITURA

JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO
Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto Apreciação 
e réplica

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de 
opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, 
posts de blog e de redes sociais, charges, memes, 
gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e funda-
mentada, ética e respeitosa frente a fatos e 
opiniões relacionados a esses textos.
(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/
posicionamentos ex-plícitos e implícitos, 
argumentos e contra-argumentos em textos 
ar-gumentativos do campo (carta de leitor, 
comentário, artigo de opini-ão, resenha crítica 
etc.), posicionando-se frente à questão controver-
sa de forma sustentada.

VIDA PÚBLICA

Reconstrução das condições de 
produção e circulação e adequação 

do texto à construção composicional 
e ao estilo de gênero (Lei, código, 
estatuto, código, regimento etc.)

(EF69LP20AMG) Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma de organização 
dos textos normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos (parte, livro, capí-tulo, 
seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e 
incisos) e parte final (disposições pertinentes à 
sua implementação)
(EF69LP20BMG) Analisar, tendo em vista o 
contexto de produção, efeitos de sentido 
causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo 
uso do imperativo, de palavras e expressões 
que indicam circuns-tâncias, como advérbios e 
locuções adverbiais, de palavras que indi-cam 
generalidade, como alguns pronomes indefinidos, 
de forma a poder compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e generalista das leis e de 
outras formas de regulamentação.
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LEITURA VIDA PÚBLICA

Apreciação e réplica

(EF69LP21) Posicionar-se em relação a conteúdos 
veiculados em práticas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas próprias das 
culturas juvenis que pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” para uma 
reflexão/ação, relacionando esse texto/produção 
com seu con-texto de produção e relacionando as 
partes e semioses presentes para a construção de 
sentidos.

Contexto de produção, circulação 
e recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e à 
partici-pação social

(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais 
de participação disponíveis na escola (conselho 
de escola, outros colegiados, grêmio livre), na 
comunidade (associações, coletivos, movimentos, 
etc.), no município ou no país, incluindo formas de 
participação digital, como canais e plataformas de 
participação (como portal e-cidadania), ser-viços, 
portais e ferramentas de acompanhamentos 
do trabalho de políticos e de tramitação de 
leis, canais de educação política, bem como de 
propostas e proposições que circulam nesses 
canais, de forma a participar do debate de ideias 
e propostas na esfera social e a engajar-se com a 
busca de soluções para problemas ou questões 
que envolvam a vida da escola e da comunidade.

Estratégias, procedi-mentos de 
leitura em textos reivindicatórios ou 

propositivos

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e 
de solução de proble-mas, identificando o 
que se pretende fazer/implementar, por que 
(motivações, justificativas), para que (objetivos, 
benefícios e conse-quências esperados), como 
(ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a 
eficácia da proposta/solução, contrastando dados 
e in-formações de diferentes fontes, identificando 
coincidências, com-plementaridades e 
contradições, de forma a poder compreender 
e posicionar-se criticamente sobre os dados 
e informações usados em fundamentação de 
propostas e analisar a coerência entre os elemen-
tos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
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Reconstrução do con-texto de 
produção, circulação e recepção de 

textos legais e normativos

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais 
e normativos de importância universal, nacional 
ou local que envolvam direitos, em especial, de 
crianças, adolescentes e jovens – tais como a 
Declara-ção dos Direitos Humanos, a Constituição 
Brasileira, o ECA -, e a regulamentação da 
organização escolar – por exemplo, regimento 
escolar -, a seus contextos de produção, 
reconhecendo e analisando possíveis motivações, 
finalidades e sua vinculação com experiências 
humanas e fatos históricos e sociais, como forma 
de ampliar a com-preensão dos direitos e deveres, 
de fomentar os princípios democrá-ticos e uma 
atuação pautada pela ética da responsabilidade (o 
outro tem direito a uma vida digna tanto quanto 
eu tenho).

Relação entre contex-to de produção 
e ca-racterísticas composi-cionais e 

estilísticas dos gêneros 
Aprecia-ção e réplica

(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de organização das cartas 
abertas, abaixo-assinados e petições on-line 
(identificação dos signatários, explicitação da 
reivindicação feita, acompanhada ou não de uma 
breve apresentação da problemática e/ou de 
justificativas que visam sustentar a reivindicação) 
e a propo-sição, discussão e aprovação de 
propostas políticas ou de soluções para problemas 
de interesse público, apresentadas ou lidas nos 
ca-nais digitais de participação, identificando suas 
marcas linguísticas, como forma de possibilitar 
a escrita ou subscrição consciente de abaixo-
assinados e textos dessa natureza e poder se 
posicionar de forma crítica e fundamentada 
frente às proposta.
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LEITURA

VIDA PÚBLICA

Curadoria de informação
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o 
recorte das questões, usando fontes abertas e 
confiáveis

Reconstrução das condições de 
produção e recepção dos textos e 
adequação do texto à construção 

composicional e ao estilo de gênero

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo de 
divulgação científica, reportagem de divulgação 
científica, verbete de enciclopédia (impressa 
e digital), esquema, infográfico (estático e 
animado), relatório, relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos relativos à 
construção composicional e às marcas linguísticas 
características desses gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gêneros.

Relação entre textos

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, 
conteúdos, dados e informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus contextos 
de produção e referências, identificando 
coincidências, complementaridades e 
contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e 
informações em questão.

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Apreciação e réplica

(EF69LP31XMG) Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 
é”, “por exemplo” – em textos, diversos, para 
compreender a hierarquização das proposições, 
sintetizando o conteúdo dos textos.
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Estratégias e procedimentos de 
leitura Relação do verbal com outras 
semioses Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensão

(EF69LP32) Selecionar informações e dados 
relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade 
dessas fontes, e organizar, esquematicamente, 
com ajuda do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio 
de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou 
gráficos.
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, 
infográficos, imagens variadas etc. na (re)
construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o 
esquemático – infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar 
o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão.
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, 
tendo em vista os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em outro suporte), 
sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, 
quadro comparativo, esquema, resumo ou 
resenha do texto lido (com ou sem comentário/
análise), mapa conceitual, dependendo do que for 
mais adequado, como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e um posicionamento 
frente aos textos, se esse for o caso.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção - 
Apreciação e réplica

(EF69LP44 X MG) Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de diferentes 
visões de mundo, em textos literários e não 
literários, reconhecendo nesses textos formas 
de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e considerando 
a autoria e o contexto social e histórico de sua 
produção.
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 
a textos pertencentes a gêneros como quarta-
capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comentário em blog/
vlog cultural etc., para selecionar obras literárias 
e outras manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s 
etc.), diferenciando as sequências descritivas e 
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que 
apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 
consultando-os no momento de fazer escolhas, 
quando for o caso.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Reconstrução das condições de 
produção, circulação e recepção - 

Apreciação e réplica

(EF69LP46) Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais 
de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 
de música etc.), dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem estética e afetiva 
e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e 
redes sociais e utilizando formas de expressão 
das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts 
culturais (literatura, cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, 
trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de fãs.

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47AMG) Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas de composição 
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que 
constroem a passagem do tempo e articulam suas 
partes, a escolha lexical típica de cada gênero para 
a caracterização dos cenários e dos personagens 
e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) empregados.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 
linguísticos e multissemióticos

(EF69LP47BMG) Identificar o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco narrativo típico 
de cada gênero, da caracterização dos espaços 
físico e psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em discurso direto 
e indireto), do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas e processos 
figurativos e do uso de recursos linguístico-
gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF69LP48XMG) Reconhecer e Interpretar, 
em poemas, efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações, etc.), semânticos (figuras 
de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o texto verbal.

Adesão às práticas de leitura

(EF69LP49XMG) Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo que 
valorizem o homem do campo e desmitifiquem a 
sua imagem e, receptivo a textos que rompam com 
seu universo de expectativas, que representem um 
desafio em relação às suas possibilidades atuais e 
suas experiências anteriores de leitura, apoiando-
se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas orientações 
dadas pelo professor.
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LEITURA ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Relação entre textos

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

Estratégias de leitura 
Apreciação e réplica

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender 
– selecionando procedimentos e estratégias 
de leitura adequados a diferentes objetivos e 
levando em conta características dos gêneros e 
suportes – romances, contos contemporâneos, 
minicontos, fábulas contemporâneas, romances 
juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas 
visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 
de suspense, poemas de forma livre e fixa (como 
haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre 
outros, expressando avaliação sobre o texto lido 
e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Reconstrução da textualidade 
Efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e 
multissemióticos

(EF89LP34) Analisar a organização de texto 
dramático apresentado em teatro, televisão, 
cinema, identificando e percebendo os sentidos 
decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos 
que sustentam sua realização como peça teatral, 
novela, filme etc.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS

Variação linguística

(EF69LP55XMG) Reconhecer, considerando a 
situação comunicativa, as variedades da língua 
falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de 
regras e normas da norma-padrão em situações 
de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.

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

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

Elementos notacionais de escrita

(EF09LP09XMG) Identificar efeitos de sentido do 
uso de orações adjetivas restritivas e explicativas 
em um período composto, fazendo o uso 
adequado em situações comunicativas e gêneros 
textuais que as exijam.

Morfossintaxe

(EF69LP20JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores lógico-semânticos de causalidade 
(porque, por  isso, etc.), explicação (pois, por 
outro lado, etc.), contraposição (mas também, 
mas mesmo assim, etc.), consequência (então, 
que, por conseguinte, etc.).
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA TODOS OS CAMPOS Morfossintaxe

(EF69LP20JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores lógico-semânticos de causalidade 
(porque, por  isso, etc.), explicação (pois, por 
outro lado, etc.), contraposição (mas também, 
mas mesmo assim, etc.), consequência (então, 
que, por conseguinte, etc.).
(EF69LP21JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores que situam a posição/tese e 
argumentos no tempo e no espaço: uso de dêiticos 
de espaço, de tempo, e de pessoa, anáforas, 
estratégias linguísticas de referenciação.
(EF69LP22JF) Reconhecer, analisar e empregar 
modalização e sua interferência no grau de força 
argumentativa: deve/ não deve, poderia, tem 
que, é possível, seria bom que..., certamente, 
totalmente.
(EF69LP23JF) Reconhecer, analisar e empregar 
estratégias de polidez na negociação de posição, 
como forma de conseguir a adesão do interlocutor.
(EF69LP24JF) Reconhecer, analisar e empregar 
expressões linguísticas que distingam argumentos 
de contra-argumentos (se por um lado... por 
outro...; contrariamente a, etc.) e as que marcam 
conclusão (portanto, sendo assim, etc.).
(EF69LP25JF) Reconhecer, analisar e empregar 
organizadores argumentativos que marcam 
encadeamento de argumentos (em primeiro 
lugar..., em segundo..., de um lado, por outro, 
primeiro motivo é que..., o segundo, se de um 
lado... por outro...).
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Morfossintaxe

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

(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em 
produções próprias, o efeito de sentido do uso dos 
verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” 
e “permanecer”.
(EF09LP07A MG) Comparar o uso de regência 
verbal e regência nominal na norma-padrão com 
seu uso no português brasileiro coloquial oral.
(EF09LP07XMG) Fazer o uso adequado de 
regência verbal e regência nominal nas diversas 
situações em que aparecem, nos textos escritos 
ou em situações orais.
(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em 
produções próprias, a relação que conjunções 
(e locuções conjuntivas) coordenativas e 
subordinativas estabelecem entre as orações que 
conectam.

Coesão

(EF09LP10) Comparar as regras de colocação 
pronominal na norma-padrão com o seu uso no 
português brasileiro coloquial.
(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos de coesão sequencial 
(conjunções e articuladores textuais).
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Sequências Textuais

(EF79LP01JF) Estratégias de organização e 
ordenação discursiva, que expressam o ângulo de 
visão do produtor do texto: mudança de visão (de 
fora para dentro, de cima para baixo, etc.), o canal 
de percepção sensorial (com base na percepção 
auditiva, visual, táctil), o grau de envolvimento do 
produtor (da descrição mais subjetiva para a mais 
objetiva);
(EF69LP26JF) Reconhecer, analisar e empregar 
as sequências textuais canônicas dos gêneros 
do argumentar: tese/posição; contraposição; 
justificativa (argumentos e contra- argumentos), 
conclusão.

Figuras de linguagem
EF89LP37XMG) Analisar e empregar os efeitos 
de sentido do uso de figuras de linguagem 
como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, 
assonância, dentre outras.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO Estilo

(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos 
estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos 
e publicitários, os aspectos relativos ao 
tratamento da informação em notícias, como a 
ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o 
efeito de imparcialidade do relato, a morfologia 
do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, 
reconhecendo marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição dos verbos nos 
gêneros textuais (por exemplo, as formas de 
pretérito em relatos; as formas de presente e 
futuro em gêneros argumentativos; as formas de 
imperativo em gêneros publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, a explicitação 
ou a ocultação de fontes de informação) e as 
estratégias de persuasão e apelo ao consumo 
com os recursos linguístico-discursivos utilizados 
(tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, 
imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de 
textos argumentativos, recursos linguísticos que 
marquem as relações de sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a coerência e a progressão 
temática nesses textos (“primeiramente, mas, 
no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, 
finalmente, em conclusão” etc.).
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA JORNALÍSTICO/ MIDIÁTICO

Estilo

(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores 
argumentativos que marcam a defesa de ideia 
e de diálogo com a tese do outro: concordo, 
discordo, concordo parcialmente, do meu ponto 
de vista, na perspectiva aqui assumida etc.

Efeito de sentido

(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os efeitos de sentido 
de elementos típicos da modalidade falada, como 
a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações etc.

Argumentação: movimentos 
argumentativos, tipos de argumento 

e força argumentativa

(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos 
e propositivos, os movimentos argumentativos 
de sustentação, refutação e negociação e os 
tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos 
argumentos utilizados.

Modalização

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em 
textos noticiosos e argumentativos, por meio das 
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes 
e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções 
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações 
adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas 
e explicativas etc., de maneira a perceber a 
apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou 
as posições implícitas ou assumidas.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA VIDA PÚBLICA

Análise de textos legais/normativos, 
propositivos e reivindicatórios

(EF69LP27AMG) Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a gêneros normativos/
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como 
propostas, programas políticos (posicionamento 
quanto a diferentes ações a serem legais/
normativos, propostas, objetivos, ações previstas 
propositivos e etc.), propaganda política 
(propostas reivindicatórios e sua sustentação, 
posicionamento quanto a temas em discussão)
(EF69LP27BMG) Analisar textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, petição (proposta, suas 
justificativas e ações a serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de forma a incrementar a 
compreensão de textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequados e/ou fundamentados quando isso for 
requerido.

Modalização

(EF69LP28) Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se referem ao eixo 
da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) 
como, por exemplo: Proibição: “Não se deve 
fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de menores acompanhados 
de adultos responsáveis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos textos políticos e 
propositivos, as modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo de valor (positivo 
ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: 
“Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”
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9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA VIDA PÚBLICA

Modalização

(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização 
epistêmica, isto é, modos de indicar uma 
avaliação sobre o valor de verdade e as condições 
de verdade de uma proposição, tais como 
os asseverativos – quando se concorda com 
(“realmente, evidentemente, naturalmente, 
efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” 
etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma 
alguma”) uma ideia; e os quase-asseverativos, 
que indicam que se considera o conteúdo como 
quase certo (“talvez, assim, possivelmente, 
provavelmente, eventualmente”).

Movimentos argumentativos e força 
dos argumentos

(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, 
reivindicatórios e propositivos, os movimentos 
argumentativos utilizados (sustentação, refutação 
e negociação), avaliando a força dos argumentos 
utilizados.

Textualização Progressão temática

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos 
de progressão temática, tais como retomadas 
anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do 
caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, 
nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo 
para adiante ao invés de retomar o já dito), uso 
de organizadores textuais, de coesivos etc., 
e analisar os mecanismos de reformulação e 
paráfrase utilizados nos textos de divulgação do 
conhecimento.

Textualização
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto 
e hiperlinks em textos de divulgação científica 
que circulam na Web e proceder à remissão a 
conceitos e relações por meio de links.
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9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Construção composicional Elementos 
paralinguísticos e cinésicos 

Apresentações orais

(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, 
conferências rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção composicional 
dos gêneros de apresentação – abertura/
saudação, introdução ao tema, apresentação 
do plano de exposição, desenvolvimento dos 
conteúdos, por meio do encadeamento de temas 
e subtemas (coesão temática), síntese final e/
ou conclusão, encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, 
pausas e hesitações – que, em geral, devem ser 
minimizadas –, modulação de voz e entonação, 
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: 
postura corporal, movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, contato de olho 
com plateia, modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), 
para melhor performar apresentações orais no 
campo da divulgação do conhecimento.

Usar adequadamente ferramentas de 
apoio a apresentações orais

(EF69LP41 XMG) Reconhecer e usar 
adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou organizando o 
conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto 
(e imagem) por slide, usando progressivamente 
e de forma harmônica recursos mais sofisticados 
como efeitos de transição, slides mestres, layouts 
personalizados etc.
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9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Construção composicional e estilo 
Gêneros de divulgação científica

(EF69LP42AMG) Analisar a construção 
composicional dos textos pertencentes a gêneros 
relacionados à divulgação de conhecimentos: 
título, (olho), introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., 
exposição, contendo definições, descrições, 
comparações, enumerações, exemplificações e 
remissões a ordenação temporal ou temática por 
tema ou subtema, intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos, etc.
(EF69LP42BMG) Reconhecer traços da linguagem 
dos textos de divulgação científica, fazendo uso 
consciente das estratégias de impessoalização 
da linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de 
publicação e objetivos assim o demandarem, 
como em alguns podcasts e vídeos de divulgação 
científica), 3a pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de vocabulário técnico/
especializado etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e produção de 
textos nesses gêneros.
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9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM CAMPOS DE ATUAÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LEITURA

PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Marcas linguísticas Intertextualidade

(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de 
introdução de outras vozes no texto – citação 
literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas 
linguísticas responsáveis por introduzir no texto 
a posição do autor e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa 
parte, penso/amos que”...) e os elementos de 
normatização (tais como as regras de inclusão 
e formatação de citações e paráfrases, de 
organização de referências bibliográficas) em 
textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o 
modo como a intertextualidade e a retextualização 
ocorrem nesses textos.

ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Recursos linguísticos e semióticos 

que operam nos textos pertencentes 
aos gêneros literários

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre os elementos 
linguísticos e os recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no ritmo, as 
modulações no tom de voz, as pausas, as 
manipulações do estrato sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as aliterações, as 
assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a 
postura corporal e a gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações musicais e teatrais, 
tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros 
poéticos, os efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de figuras de linguagem, tais 
como comparação, metáfora, personificação, 
metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de palavras e expressões 
denotativas e conotativas (adjetivos, locuções 
adjetivas, orações subordinadas adjetivas, etc.), 
que funcionam como modificadores, percebendo 
sua função na caracterização dos espaços, 
tempos, personagens e ações próprios de cada 
gênero narrativo.
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Quadro de sugestões para a escolha de gêneros textuais orais e escritos
CAMPOS DE ATUAÇÃO 1º AO 5º ANO

VIDA COTIDIANA

Campo de atuação 
relativo à participação 
em situações de leitura/
escrita/oralidade, próprias 
de atividades vivenciadas 
cotidianamente por 
crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, no 
espaço doméstico e 
familiar, escolar, cultural e 
profissional.
(XJF)

Agendas Regras de brincadeiras Calendários

Listas Regras de jogos Instruções de montagem (digitais ou impressas)

Bilhetes Receitas Quadrinhas

Recados Diários Cantigas

Avisos Cardápios Canção

Convites Cartas Trava-línguas

4º ano: Boletos, faturas e carnês

5º ano: Vlog infantil

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

3º AO 5º ANO

Conversação espontânea Entrevistas no rádio ou TV Narração de jogos esportivos no rádio e TV

Conversação telefônica Debate

Entrevistas pessoais Noticiário de rádio e TV

*Estes gêneros pertencem às práticas de linguagem oral
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Quadro de sugestões para a escolha de gêneros textuais orais e escritos

VIDA PÚBLICA

Campo de atuação relativo 
à participação em situações 
de leitura/escrita/oralidade, 
especialmente de textos 
das esferas jornalística, 
publicitária, política, 
jurídica e reivindicatória, 
contemplando temas que 
impactam a cidadania e o 
exercício de direitos.
(XJF)

Notas Slogans Regulamentos

Avisos Anúncios Roteiro

Álbum noticioso Cartazes Jornal falado

Carta do leitor 
(revista infantil)

Fotolegendas 
(em notícias, manchetes, álbum de fotos)

Textos de campanha de conscientização 
(destinada ao público infantil)

Comentários em site para crianças Folhetos Notícias

Estatuto da criança e adolescente Carta de reclamação Reportagens

Abaixo-assinados Regras

PRÁTICAS DE ESTUDO E 
PESQUISA

Campo de atuação relativo à 
participação em situações de 
leitura/escrita/oralidade que 
possibilitem conhecer os textos 
expositivos e argumentativos, 
a linguagem e as práticas 
relacionadas ao estudo, à 
pesquisa e à divulgação científica, 
favorecendo a aprendizagem 
dentro e fora da escola.
(XJF)

Enunciado de tarefas escolares Verbete de enciclopédia infantil Notas de divulgação científica

Relatos de experimentos Diagramas Tabela

Quadros Infográficos

Gráficos Entrevistas Curiosidades
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Quadro de sugestões para a escolha de gêneros textuais orais e escritos

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Campo de atuação 
relativo à participação 
em situações de leitura/
escrita /oralidade, fruição 
e produção de textos 
literários e artísticos, 
representativos da 
diversidade cultural e 
linguística, que favoreçam 
experiências estéticas. 
(XJF)

Lendas Poemas Charges

Mitos Poemas Visuais Cartum

Fábulas Cordéis Narrativas ficcionais

Contos Quadrinhos Repentes

Crônicas Tirinhas Emboladas

5º ano: Ciberpoemas, minicontos
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Quadro de sugestões para a escolha de gêneros textuais orais e escritos

CAMPO DE ATUAÇÃO 6º AO 9º ANO

VIDA PÚBLICA

Debate Ata Carta aberta

Palestra Enquete Carta de reclamação

Apresentação oral Relatório Abaixo-assinado

Notícia Regras de convivência Petição online

Reportagem Estatuto Requerimento-

Artigo de opinião Regimento Propaganda 

Cartaz Spot

6º e 7º ano: Regimentos escolares- Código de defesa do consumidor- Código Nacional de Trânsito- Verbetes de enciclopédia – Podcasts 
científicos
8º e 9º ano: Declaração dos direitos Humanos – ECA- Resenhas- Verbetes de enciclopédias colaborativas

* Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e à atuação política e social, por meio do(a):
- compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus diferentes níveis e instâncias, das formas e canais de participação institucionalizados, incluindo os 
digitais, e das formas de participação não institucionalizadas, incluindo aqui manifestações artísticas e intervenções urbanas;
- reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo e compreensão do contexto de promulgação dos direitos humanos, das 
políticas afirmativas, e das leis de uma forma geral em um estado democrático, como forma de propiciar a vivência democrática em várias instâncias e uma atuação pautada 
pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho);- desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos 
na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados à discussão e implementação de propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de 
interesse público de diferentes naturezas.Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para questionamentos, reclamação de direitos e 
denúncias de desrespeitos a legislações e regulamentações e a direitos; de discussão de propostas e programas de interesse público no contexto de agremiações, coletivos, 
movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da escola, da comunidade e da cidade (BNCC, 2017, p.144)
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CAMPO DE ATUAÇÃO 6º AO 9º ANO

JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

Notícias Spots Debates

Fotodenúncias Propagandas Jingles

Fotorreportagens Anúncios Propaganda de rádio e TV

Reportagens Cartazes Anúncio impresso

Reportagens multimidiáticas Detonado Panfleto 

Infográficos Gameplay Folheto

Podcasts noticiosos Resenhas Banner

Entrevistas Artigos de opinião Campanha publicitária

Cartas de leitor Comentários Editorial

*Trata-se, neste Campo, de ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no 
centro da esfera jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no 
campo, o que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem 
na sua comunidade, na sua cidade e no mundo e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a 
gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos 
diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa (BNCC, 2017, p. 140)
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CAMPO DE ATUAÇÃO 6º AO 9º ANO

PRÁTICAS DE ESTUDO 
E PESQUISA

Apresentação oral- Esquemas Verbete de enciclopédia digital 

Palestra Relatório Entrevista

Mesa-redonda Relato (multimidiático) de campo Gráfico

Debate- Documentário, Infográfico

Artigo de divulgação científica Cartografia animada Resumo-

Artigo científico- Vídeo-minuto Esquemas

Artigo de opinião Podcasts ou vlog científico Tabela

Ensaio Infográfico animado Quadro sinóptico

Reportagem de divulgação científica Vídeos diversos de divulgação científica Quadro comparativo

Texto didático Verbete de enciclopédia - 
(impressa e digital) Ilustração-

Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa, por meio de:
- compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas científica, de divulgação científica e escolar;
- reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a compreensão do mundo físico e da realidade social, para o prosseguimento dos estudos e para formação 
para o trabalho; e
- desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados ao estudo, à 
pesquisa e à divulgação científica (BNCC, 2017, p. 148)
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CAMPO DE ATUAÇÃO 6º AO 9º ANO

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

Sinopse Fanvídeos Mangás

Resenha crítica Fanclipes Causos

Comentários em blog/vlog cultural Posts em fanpages Crônicas

Fanfics Trailer honesto Biografias romanceadas-

Playlists comentadas Vídeo-minuto Novelas

Blogs e redes sociais E-zines Mitos

Contos(de animais, de esperteza, de 
amor, de encantamento etc) Narrativas de aventuras e enigma- Poemas diversos

8º e 9º ano: Paródias- paráfrases- pastiches- vidding- romances- Contos contemporâneos- poema concreto- minicontos – ciberpoemas- haicais- 
liras- microrroteiros- lambe-lambes

Trata-se de possibilitar às crianças, adolescentes e jovens o contato com as manifestações artísticas e produções culturais em geral, e com a arte literária em especial, e oferecer 
as condições para que eles possam compreendê-las e fruí-las de maneira significativa e, gradativamente, crítica. Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à 
leitura, à compreensão, à fruição e ao compartilhamento das manifestações artístico-literárias, representativas da diversidade cultural, linguística e semiótica, por meio:
- da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação 
às suas manifestações;
- da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem (re)conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto com o que é 
diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade;
- do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em diferentes mídias, que 
circulam nas esferas literária e artística.
Para que a experiência da literatura – e da arte – possa alcançar seu potencial transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor que compreenda os 
sentidos dos textos e que seja capaz de fruí-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha e preferências (BNCC, 2017, p.156)
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4.2  ARTE
 

 Este texto é fruto de um estudo comparativo entre a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017b) e a Proposta Curricular da Rede Municipal 

de Juiz de Fora (PCRM) (JUIZ DE FORA, 2012). O objetivo deste estudo é o de atender à 
Resolução CNE/CP nº2/201724 que prevê a necessidade de revisão dos currículos, tendo 
como referência a BNCC.
 O presente referencial curricular trata do Ensino da Arte correspondente ao 
1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e faz uma análise comparativa do Componente 
Curricular Arte da BNCC com a Proposta Curricular – Arte da Rede Municipal de Juiz 
de Fora (PCRM). Neste referencial são apresentados os dados comparativos dos dois 
documentos de referência com uma análise reflexiva dos principais aspectos do processo 
de ensino-aprendizagem em Arte. 
 Em um primeiro momento, apresenta-se o estudo comparativo das concepções 
presentes nos dois documentos em relação às linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro que compõem o Ensino da Arte. Neste estudo, também discute-se sobre 
as competências específicas do Ensino da Arte apontadas na BNCC e os parâmetros 
considerados na PCRM – Arte e expõe-se um exercício comparativo da organização das 
Habilidades do Ensino de Arte, apresentadas na BNCC, com as proposições abordadas na 
PCRM nas referidas linguagens.
 Após a apresentação do estudo comparativo entre os textos de referência 
nacional e municipal, este documento apresenta o Referencial Curricular de Arte da 
Rede Municipal, reformulada e atualizada, seguindo as orientações do Ministério da 
Educação.  

Estudo Comparativo da BNCC e a Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora 
(PCRM)

As linguagens artísticas
 Sobre as linguagens artísticas que compreendem o componente curricular Arte, 
em um estudo comparativo entre a BNCC (BRASIL, 2017b) e a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 
2012) da Rede Municipal, ambos os documentos apresentam as quatro linguagens: Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro. 
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Componente Curricular-Arte está centrado nas seguintes linguagens: 
as Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro (BRASIL, 2017b, p. 193).
[...] As propostas de um ensino de Arte mais atualizadas estão 
ancoradas nos códigos das linguagens (ARTES VISUAIS, DANÇA, 
MÚSICA E TEATRO) (grifo nosso) [...] (JUIZ DE FORA, 2012, p. 9).

 Além dessas quatro linguagens, a BNCC apresenta como uma Unidade Temática 
as Artes Integradas que “[...] explora as relações e articulações entre as diferentes 
linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e suas práticas [...]” (BRASIL, 2017b, 
p. 197). O que vem a dialogar com a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) que trata dessa 
articulação entre as linguagens no ensino da Arte, pautada também nas interlocuções, 
na diversidade, na interdisciplinaridade, na diferença, nas relações entre cognição 
e sensibilidade, em fazeres e saberes próprios da Arte. Vale acrescentar que essa 
articulação entre as linguagens artísticas se configura também na pesquisa, estudo, 
produção e ensino da arte contemporânea que aborda o hibridismo entre as linguagens.
 A PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) considera as linguagens artísticas, Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro como áreas de conhecimento, enfatizando a atualização 
da prática pedagógica em Arte e afirmando a aliança entre prática e teoria, inseparáveis 
nessa área, assim como o respeito à área de formação específica do docente, em 
concordância com a Lei nº 13.27825 (BRASIL, 2016) que altera o § 6º do art. 26 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 (BRASIL, 2017a), fixando as diretrizes e 
bases da educação nacional referentes ao ensino de Arte.

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro  são  as  linguagens 
que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste 
artigo (BRASIL, 2017a,p.20).

Art. 2º O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças 
decorrentes desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos 
respectivos professores em número suficiente para atuar na educação 
básica, é de cinco anos (BRASIL, 2016). 

As Competências Específicas do Ensino da Arte

 O compromisso com a promoção de uma educação integral voltada ao 
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os(as) estudantes com 
respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito, o compromisso 

25 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13278-2-maio-2016-782978-
publicacaooriginal-150222-pl. html.  Acesso em 29 de mar. de 2020.
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de todos com a redução das desigualdades educacionais no Brasil e a promoção da 
equidade e da qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros é destaque tanto 
na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) como na BNCC (BRASIL, 2017b).
 O foco para o desenvolvimento das competências é ressaltado como prioridade 
na BNCC (BRASIL, 2017b) indicando que todas as decisões pedagógicas devem 
estar orientadas para esse fim, aliando o “saber” (considerando a constituição de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e o “saber fazer’ (considerando a 
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho).
 Como apontado na BNCC, o foco no desenvolvimento de competências já 
orientava a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e é possível afirmar que a PCRM/
Arte (JUIZ DE FORA, 2012) foi concebida priorizando o indicativo para o desenvolvimento 
nas competências, pois destaca a indissolubilidade entre o “saber” e o “saber fazer”, 
como explicitado em suas concepções orientadoras do PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012).
 São nove as competências específicas do ensino de Arte para o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano):

Competências específicas do componente curricular Arte
(BRASIL, 2017b, p. 196)

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.
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5 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.

6 Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma 
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7 Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 
culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8 Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas 
artes.

9 Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, 
com suas histórias e diferentes visões de mundo.

 No texto da PCRM/ARTE (JUIZ DE FORA, 2012, p. 10), essas competências são 
tratadas como “Objetivos Gerais do Ensino da Arte”:

Reconhecer a Arte como área de conhecimento; estudar os 
fundamentos das linguagens, códigos e tecnologias aplicadas às 
artes; promover experiências significativas através do conhecer, fazer, 
apreciar e criticar em Arte; dar acesso às mais diversas manifestações 
artísticas e culturais; valorizar a produção: de artistas mulheres e 
homens, do passado e do presente, local, nacional e internacional.

 A BNCC (BRASIL, 2017b, p. 194) propõe que a abordagem das linguagens 
articule seis dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, 
caracterizam a singularidade da experiência artística:

[...] Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, 
produzem e constroem. [...] Crítica: [...] 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. [...] Expressão: refere-se às possibilidades 
de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de 
procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. 
[...] Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à 
abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas 
artísticas e culturais. [...] Reflexão: refere-se ao processo de construir 
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argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os 
processos criativos, artísticos e culturais (BRASIL, 2017b, p. 192-193).

 A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular. Tais 
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes Visuais, da Dança, da Música e do 
Teatro e as aprendizagens dos(as) estudantes em cada contexto social e cultural.
 Na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012), essas dimensões são abordadas quanto ao 
critério da escolha das proposições para o ensino de Arte de cada linguagem artística: 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. O documento aponta para alguns critérios: 

[...] que possibilitem que os quatro eixos da aprendizagem – o 
fazer, o apreciar, o conhecer e o criticar possam ser realizados com 
grau crescente de elaboração e aprofundamento; que favoreçam 
a compreensão da arte como conhecimento e cultura, como 
expressão e comunicação; que provoquem os(as) alunos(as) como 
produtores(as) e apreciadores(as); que apresentem a diversidade 
das formas de Arte e concepções estéticas locais, nacionais,  
internacionais, de  artistas mulheres e homens, do passado e do 
presente; que enfoquem a multiculturalidade (valorização de várias 
culturas, etnias, diversidadebrasileira); que visem à formação de 
público e à valorização da apreciação coletiva (JUIZ DE FORA, 2012, 
p. 11-12).

 Ou seja, a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) propõe promover experiências 
significativas através do conhecer, fazer, apreciar e criticar em Arte. O CONHECER 
refere-se a explorar as possibilidades do real em sua complexidade que podem 
levar a uma coerência com a realidade externa. A ação de conhecer pertence à vida 
cotidiana e depende do pensamento incorporado. “Quando estamos trabalhando 
com as possibilidades do real então fazemos Arte” (VIEIRA, 2011, p. 111). Explorar o 
histórico, a época, as formas de constituição, o contexto, o autor, e outros, em relação 
à obra de arte existentes ou as propostas contemporâneas que se pretende realizar. O 
FAZER refere-se à possibilidade do(a) estudante assumir a posição de artista, criador, 
inventor, propositor, pesquisador, produtor. Essa é uma ação do domínio da prática 
artística. Destaca-se que a intencionalidade produtiva amplia a capacidade de viver. O 
APRECIAR refere-se a interpretar, questionar, buscar, inferir, descobrir e o despertar 
da capacidade crítica. Ao apreciar, o/a estudante, por meio do seu repertório, sua 
percepção e sensibilidade vai declarar a sua impressão sobre a obra. Importante que 
essa leitura seja acrescida de dados estéticos e históricos. A apreciação não é passível 
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de reducionismos como o binômio certo/errado (RIZZI, 2002). O CRITICAR refere-
se a apontar e analisar os bloqueios e as potencialidades presentes, ampliando as 
possibilidades de elaborar pensamento a partir do contexto em que se está inserido, 
criando múltiplas interpretações em relação à obra de arte (BARBOSA, 2007). Exercer 
a crítica implica na apropriação crescente do(a) discente diante de sua posição no 
contexto. “Implica na sua inserção, na sua integração e na representação objetiva da 
realidade” (FREIRE, 2008, p. 69).
 Sob tal perspectiva, ao comparar a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012)  com 
a BNCC (BRASIL, 2017b), percebe-se que o documento municipal já apresentava 
orientações importantes a serem consideradas no ensino da Arte, uma vez que os 
eixos de aprendizagem apresentados compreendem as seis dimensões abordadas na 
BNCC (BRASIL, 2017b). 
 A BNCC (BRASIL, 2017b) expande e contextualiza como seis dimensões do 
conhecimento que caracterizam a singularidade da experiência artística de maneira 
indissociável e simultânea. Essas dimensões do conhecimento devem constituir a 
especificidade da construção do conhecimento em Arte na escola sem prevalecimento 
de ordem hierárquica.

As Linguagens artísticas/Unidades Temáticas, Proposições/Objetos de Conhecimento 
e Habilidades
 
 Quanto às orientações para o ensino de Arte, a BNCC (BRASIL, 2017b, p. 199-
211) apresenta nos itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2 os Objetos de Conhecimento e as Habilidades 
a serem trabalhadas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental em cada uma das 
linguagens artísticas, considerando as necessidades e demandas de cada segmento do 
Ensino Fundamental.
 Nos anos iniciais (1º ao 5º ano):

Nessa nova etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve 
assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente 
em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando 
uma experiência de continuidade em relação à Educação Infantil. 
Dessa maneira, é importante que, nas quatro linguagens da Arte 
– integradas pelas seis dimensões do conhecimento artístico –, as 
experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses 
das crianças e nas culturas infantis (BRASIL, 2017b, p. 199).

 Nos anos finais (6º ao 9º ano), “[...] o diferencial dessa fase está na maior 
sistematização dos conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas 
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em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis” (BRASIL, 2017b, p. 
205).
 Na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012, p.11), essas orientações para o ensino de 
Arte se mostram como proposições de atividades que devem ser:

[...] contemplar um conjunto de atividades sistemáticas, 
cuidadosamente planejadas, em torno das quais proposições e 
métodos se articulam em formatos cíclicos multidirecionais. Ou seja, 
as atividades precisam buscar formas de o conhecimento ser visto 
como uma rede de significados em processo de transformação, que 
prevê desdobramentos. A cada nova interação, ramificações se abrem 
e novas relações se estabelecem tanto para alunos(as) quanto para 
professores(as). As expectativas de aprendizagem vão se ampliando 
ao mesmo tempo em que os temas/assuntos vão alcançando níveis 
de complexidade maiores e mais profundos.

 Na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012), a escolha das proposições deve levar 
em consideração as necessidades e demandas de cada segmento, ficando a critério 
do(a) professor(a) sobre o quê e o como abordar no ensino de Arte em cada ano do 
Ensino Fundamental, de acordo com as particularidades dos(as) estudantes e de suas 
comunidades, assim como dos recursos didáticos disponíveis.
 Esta orientação da PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) está em acordo com a BNCC, uma 
vez que o documento nacional destaca que a organização apresentada de cada Unidade 
Temática com os Objetos de Conhecimento e suas Habilidades correspondentes “[...] 
expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos 
não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos” 
(BRASIL, 2017b, p. 195).
 Quanto aos conhecimentos específicos abordados nas especificidades de Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro, os dois documentos, a BNCC (BRASIL, 2017b) e a 
PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012), indicam o que deve ser trabalhado no ensino de 
Arte em cada linguagem artística. A BNCC (BRASIL, 2017b) apresenta um quadro com 
os itens: Unidade Temática, Objeto de Conhecimento e Habilidades. Já na PCRM/Arte 
(JUIZ DE FORA, 2012), esses itens são compreendidos nas proposições específicas de 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, como pode ser observado nos quadros abaixo, 
nos quais são comparados os dados dos dois documentos.
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Quadro 1 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b e PCRM/Arte (JUIZ DE 
FORA, 2012) – Linguagem artística: Artes Visuais PCRM/Arte

Linguagem artística:
Artes Visuais

BNCC
Linguagem artística/Unidade Temática: Artes Visuais

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

1.2.1.4: Elementos 
de obras de artes 
visuais:  elementos 
da linguagem: ponto, 
linha, forma, textura, 
ritmo, equilíbrio, 
espaço, cor e outros; 
aspecto conceitual das 
produções: questões 
políticas, étnicas, 
sociais, religiosas e 
outros; relações sócio-
históricas, artísticas, 
estéticas e culturais 
entre artistas, obras, 
movimentos e outros (p. 
17).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 200).

Habilidades

(EF15AR02) 
Explorar e 
reconhecer 
elementos 
constitutivos 
das artes 
visuais (ponto, 
linha, forma, 
cor, espaço, 
movimento 
etc.(p. 201)

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 206).

Habilidades

(EF69AR04) 
Analisar os 
elementos 
constitutivos 
das artes 
visuais (ponto, 
linha, forma, 
direção, cor, 
tom, escala, 
dimensão, 
espaço, 
movimento 
etc.) na 
apreciação 
de diferentes 
produções 
artísticas 
(p.207).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.
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Quadro 2 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b) e PCRM (JUIZ DE FORA, 
2012) – Linguagem artística: Dança

PCRM – Arte
Linguagem artística:

Dança

BNCC – Arte
Linguagem artística/Unidade Temática: Dança

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

2.2.1.4 Elementos 
de obras 
coreográficas: 
elementos da 
linguagem –espaço, 
tempo, peso, fluxo; 
planos (sagital, 
horizontal, vertical); 
nível (baixo, médio 
e alto); desenhos 
(linhas, formas, 
profundidade, 
densidade, dentre 
outros); aspecto 
conceitual das 
produções –
questões políticas, 
étnicas, sociais, 
religiosas, dentre 
outros; relações 
sócio-históricas, 
artísticas, estéticas 
e culturais entre 
artistas, obras, 
movimentos, dentre 
outros (p. 23).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 200).

Habilidades

(EF15AR09) 
Estabelecer 
relações entre as 
partes do corpo 
e destas com o 
todo corporal 
na construção 
do movimento 
dançado.(p. 201)

(EF15AR10) 
Experimentar 
diferentes 
formas de 
orientação 
no espaço 
(deslocamentos, 
planos, direções, 
caminhos etc.) 
e ritmos de 
movimento 
(lento, 
moderado 
e rápido) na 
construção do 
movimento 
dançado (p.201).

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 206).

Habilidades

(EF69AR10) 
Explorar 
elementos 
constitutivos 
do movimento 
cotidiano e do 
movimento 
dançado, 
abordando, 
criticamente, o 
desenvolvimento 
das formas 
da dança em 
sua história 
tradicional e 
contemporânea.
(p. 207).

(EF69AR11) 
Experimentar 
e analisar os 
fatores de 
movimento 
(tempo, peso, 
fluência e 
espaço) como 
elementos que, 
combinados, 
geram as ações 
corporais e o 
movimento 
dançado(p. 207).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.
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Quadro 3 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b) e PCRM/Arte (JUIZ DE 
FORA, 2012) – Linguagem artística: Música

PCRM/Arte
Linguagem artística: 

Música

BNCC 
Linguagem artística/Unidade Temática: Música

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

3.2.1.1 Parâmetros 
do som: timbre; 
altura; intensidade; 
ritmo; forma; 
textura; outros
(p. 29).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 202).

Habilidades

(EF15AR14) 
Perceber e 
explorar os 
elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
timbre, 
melodia, ritmo 
etc.), por 
meio de jogos, 
brincadeiras, 
canções 
e práticas 
diversas de 
composição/
criação, 
execução e 
apreciação 
musical
(p. 203).

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 208).

Habilidades

(EF69AR20) 
Explorar 
e analisar 
elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
timbre, 
melodia, ritmo 
etc.), por meio 
de recursos 
tecnológicos 
(games e 
plataformas 
digitais), 
jogos, canções 
e práticas 
diversas de 
composição/
criação, 
execução e 
apreciação 
musicais (p. 
209).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.
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Quadro 4 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b) e PCRM/Arte (JUIZ DE 
FORA, 2012) – Linguagem artística: Teatro

PCRM/ Arte
Linguagem artística: 

Teatro
BNCC 

Linguagem artística/Unidade Temática: Teatro

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

4.2.3 Elementos da 
linguagem cênica: 
Códigos teatrais: 
espaço, tempo, 
ritmo, fala, gesto 
e movimento; 
Narrativas, gêneros e 
estilos teatrais; Ação 
dramática; Glossário 
(p. 37- 38).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 202).

Habilidades

(EF15AR19) 
Descobrir 
teatralidades na 
vida cotidiana, 
identificando 
elementos 
teatrais 
(variadas 
entonações de 
voz, diferentes 
fisicalidades, 
diversidade de 
personagens e 
narrativas etc) 
(p. 208).

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 206).

Habilidades

(EF69AR26) 
Explorar 
diferentes 
elementos 
envolvidos na 
composição dos 
acontecimentos 
cênicos 
(figurinos, 
adereços, 
cenário, 
iluminação e 
sonoplastia) e 
reconhecer seus 
vocabulários (p. 
209).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.

 Nos quadros 1, 2, 3 e 4 foram apresentadas proposições artísticas do PCRM 
(JUIZ DE FORA, 2012) referentes aos principais elementos a serem abordados 
nas linguagens de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. E, ao compará-las com 
as orientações da BNCC (BRASIL, 2017b) nos itens: “Objeto de Conhecimento” e 
“Habilidades”, verifica-se que ambos documentos propõem diretrizes semelhantes 
para o ensino de Arte. Esse mesmo exercício pode ser realizado com as demais 
proposições apresentadas no documento da Rede Municipal em cada uma das 
linguagens artísticas.
 Além das diretrizes referentes aos conteúdos a serem abordados no Ensino 
da Arte, a PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) ainda orienta sobre questões referentes à 
avaliação no Ensino da Arte, o que não é abordado na BNCC (BRASIL, 2017).
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Considerações finais do estudo comparativo

 Esse estudo comparativo apontou para uma congruência de direcionamentos entre 
os documentos analisados, fato que amplia as possibilidades das proposições artístico-
pedagógicas desenvolvidas na rede de ensino municipal de Juiz de Fora.  A PCRM (JUIZ DE 
FORA, 2012), enfatiza os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) estudantes 
por meio de um conjunto orgânico e progressivo de proposições essenciais no decorrer da 
Educação Básica, assim, como orienta a BNCC (BRASIL, 2017b).
 É importante destacar que o documento da Rede Municipal também prioriza a 
autonomia do(a) professor(a) de Arte na escolha de suas propostas pedagógicas e incentiva 
a sua formação continuada como forma de construir “[...] um percurso docente mais 
qualificado, que reverbera nos processos de aprendizagem nas salas de aula [...]” (JUIZ DE 
FORA, 2012, p. 10). Sobre isso, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) 
vem promovendo há 15 anos cursos e Grupos de Estudos de Arte e Cultura, além de ações 
artístico-culturais com o objetivo de construir e manter um diálogo com os(as) professores(as) 
a partir de estudos teóricos e de práticas pedagógicas voltadas para o Ensino da Arte. 
 Essas ações desenvolvidas pela SE/PJF em diálogo com os(as) docentes compreendem 
uma importante conquista e reconhecimento do trabalho de Arte na esfera municipal. Em 
31 de outubro de 2019, o Decreto Municipal nº. 13.769 (JUIZ DE FORA, 2019)26 instituiu o 
Programa Arte/Educação da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora,o qual integra todas 
as ações artístico-culturais desenvolvidas pela SE/PJF, por meio da Supervisão de Projetos 
de Artes, Cultura e Cidadania: “Professor Também Faz Arte”, “Literatudo”, “Dança da Escola 
no Calçadão”, “Encontro de Teatro das Escolas Municipais”, “Caravana de Histórias”; “Canto-
Coral”, “Rodas de Conversa Sobre Arte, educação e cultura” e “Galeria Escola”. Esses projetos 
vêm sendo desenvolvidos por meio de ações, tais como mostras, intercâmbios de leitura, 
intervenções no espaço urbano, cursos, oficinas e espetáculos, além de grupos de estudos. A 
proposta do programa é interligar as ações pedagógicas com as experiências artísticas, assim 
como entrelaçar os diversos projetos desenvolvidos nas escolas municipais durante o ano 
letivo e integrá-los a outros espaços culturais da cidade, promovendo reflexões e diálogos 
intersetoriais, potencializando, assim, o campo da Arte na municipalidade.
 Por fim, por considerar a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) em conformidade com os 
postulados da BNCC (BRASIL, 2017b), a Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora 
(SE/PJF) resolve manter o documento municipal como norteador das práticas pedagógicas 
para o ensino de Arte em Juiz de Fora. 

26 Disponível em: https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000044513.
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27 É bom lembrar que o conceito de interdisciplinaridade não é o mesmo que polivalência, visto que o 
último obriga oa docente a dar conta de várias áreas de conhecimento (artes visuais, teatro, música e 
dança) durante o ano letivo, gerando  reducionismo e fragmentação dos assuntos/temas.

PROPOSTA CURRICULAR DA 
REDE MUNICIPAL – ARTE (2012) 
 

 A função central deste referencial curricular é oferecer diretrizes orientadoras 
para o ensino de Arte na Rede Municipal de Juiz de Fora. Não pretende ser um 

documento prescritivo e inflexível, no entanto objetiva apresentar pontos importantes, 
considerados indispensáveis para o que, hoje, se espera de um ensinar/aprender 
significativo em Arte.
 As propostas de um ensino de Arte mais atualizadas estão ancoradas nos códigos 
das linguagens e suas interlocuções, na diversidade, na interdisciplinaridade, na diferença, 
nas relações entre cognição e sensibilidade, em fazeres e saberes próprios da Arte.
 A compreensão dessas propostas e das relações que podem ser estabelecidas 
entre elas fundamenta as práticas docentes, conduzindo o ensino de Arte a ocupar o 
lugar de saber indispensável à formação humana. O que significa aliar o conhecimento 
Arte a um ensino que preze por condutas e valores mais democráticos, baseados no 
multiculturalismo, nas crenças, nas questões sociais, étnicas, de gênero, no respeito à 
cultura local e universal, nos diversos saberes, incluindo as tecnologias.
 Ao se aprofundar nas concepções supracitadas, numa reflexão mais apurada 
sobre seus significados e sentidos, inicia-se uma trajetória rumo à atualização da prática 
pedagógica em Arte. Essa atualização prima pela aliança entre teoria e prática, o que 
conduz à superação de paradigmas do passado – pura manualidade, espontaneísmo, 
utilização de modelos estereotipados (mimeografados ou fotocopiados), planejamento 
direcionado a datas comemorativas, ensino descontextualizado, atitude polivalente27 – e 
permite a construção de uma nova mentalidade a partir de reflexões contemporâneas no 
campo da Arte-Educação.
 A atitude diferenciada, necessária às mudanças propostas, requer outro olhar 
sobre os espaços e tempos para o ensino de Arte e, também, sobre a formação docente. 
Tais mudanças precisam, pois, estar respaldadas no Projeto Político Pedagógico (PPP) de 
cada escola.

Objetivos gerais do Ensino de Arte

• Reconhecer a Arte como área de conhecimento.
• Estudar os fundamentos das linguagens, códigos e tecnologias aplicadas 
às artes.
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• Promover experiências significativas através do conhecer, fazer, apreciar 
e criticar em Arte.
• Dar acesso às mais diversas manifestações artísticas e culturais.
• Valorizar a produção: de artistas mulheres e homens, do passado e do 
presente, local, nacional e internacional.

Critérios de seleção das proposições

 O ensino de Arte precisa contemplar um conjunto de atividades sistemáticas, 
cuidadosamente planejadas, em torno das quais proposições e métodos se articulam 
em formatos cíclicos multidirecionais. Ou seja, as atividades precisam buscar formas de 
o conhecimento ser visto como uma rede de significados em processo de transformação, 
que prevê desdobramentos. A cada nova interação, ramificações se abrem e novas relações 
se estabelecem tanto para os(as) estudantes quanto para professores(as). As expectativas 
de aprendizagem vão se ampliando ao mesmo tempo em que os temas/assuntos vão 
alcançando níveis de complexidade maiores e mais profundos.
 Cada professor(a), a partir de uma escolha criteriosa das proposições na(s) 
linguagem(ns) que domina –, define os “elementos básicos” que serão considerados os 
fundamentos curriculares. Sobre estes são erigidos desdobramentos de conhecimentos 
cada vez mais complexos, que exigirão a reorganização dos tempos necessários aos 
processos de ensinar e aprender.
 Na seleção desses conhecimentos é preciso levar em consideração os(as) 
estudantes, a comunidade e os recursos didáticos. O grupo de estudantes é composto 
por sujeitos sócio-histórico-culturais, os quais se constroem, também, a partir de suas 
autorias (ou seja, são produtores e reprodutores de conhecimento), fazendo parte de 
uma comunidade. Os recursos didáticos disponíveis precisam ser apropriados, bem como 
solicitada a aquisição de outros que se façam necessários.
 Vale ressaltar, ainda, como critério, a relevância social e cultural dos referenciais 
artísticos utilizados, assim como sua contribuição para uma formação calcada no conhecer, 
no apreciar, no criticar e no fazer.  
Alguns critérios de seleção das proposições:

• que possibilitem que os quatro eixos da aprendizagem – o fazer, o apreciar, 
o conhecer e o criticar – possam ser realizados com grau crescente de elaboração 
e aprofundamento;
• que favoreçam a compreensão da arte como conhecimento e cultura, como 
expressão e comunicação;
• que provoquem os(as) estudantes como produtores(as) e apreciadores(as);
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• que apresentem a diversidade das formas de Arte e concepções estéticas 
locais, nacionais, internacionais, de artistas mulheres e homens, do passado e do 
presente;
• que enfoquem a multiculturalidade (valorização de várias culturas, etnias, 
diversidade brasileira);
• que visem à formação de público e à valorização da apreciação coletiva.

Processos avaliativos

 O Processo de Avaliação compõe a ação pedagógica diária e deve fazer parte da 
construção de todo planejamento para qualquer período.  
 Essa tarefa é comumente realizada pelo(a) docente em face à participação e 
realização do(a) estudante. É importante que o(a) estudante possa também participar 
desse processo, que não seja de responsabilidade única do(a) docente. Além disso, é 
necessário desabilitar métodos exclusivamente quantitativos, de caráter punitivo.
 Para avaliar, o(a) professor(a) precisa conhecer as maneiras como as 
proposições de Arte podem ser assimiladas pelos(as) estudantes, em cada momento 
de sua escolaridade; ao mesmo tempo, ter flexibilidade para lidar com a coexistência 
de distintos graus de aprendizagem numa mesma turma. Ou seja, é preciso afinar 
uma observação criteriosa no sentido lato, mais abrangente do percurso escolar 
dos(as) estudantes e uma observação criteriosa no sentido stricto, que se ocupará das 
especificidades de cada discente em relação aos conhecimentos de Arte estudados.
 Outras considerações são também importantes, como o grau de interesse, 
envolvimento e participação dos(as) estudantes nas propostas didáticas, em que cabe 
o reconhecimento dos limites e avanços em escala pessoal.
 É imprescindível, nessa etapa, a clareza dos objetivos, das habilidades que 
se quer desenvolver, associada à adequação das estratégias didáticas empregadas. 
Cabe ao(à) professor(a) cuidar para que as atribuições de valor (sejam elas numerais, 
letras ou conceitos) estejam coerentes com as propostas e oportunidades dadas à 
aprendizagem.
 Vale ressaltar a importância da avaliação processual, aquela que se faz ao longo 
do processo de aprendizagem, e não aquela que tem um fim em si mesmo. Assim,o(a) 
docente precisa estipular momentos para avaliar, mesmo que a proposta não tenha se 
finalizado.
 A avaliação formativa visa envolver docentes e discentes na construção do 
conhecimento, como partícipes da ação de avaliar, podendo ser obtidos resultados 
quantitativos e/ou qualitativos.
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 A avaliação formativa é constituída pelos aspectos:
• instrumental – referente ao desenvolvimento e ao domínio do fazer 
artístico;
• atitudinal – referente à intencionalidade, ao envolvimento e à 
participação nas atividades;
• conceitual – referente aos conceitos construídos (semântica, glossário 
e outros);
• comportamental – referente às alterações no comportamento;
• factual – referente aos fatos sócio-históricos, artístico-estéticos e 
culturais apreendidos.

 As estratégias de avaliação podem variar e se alternar, bem como serem 
definidas pelo(a) professor(a) de acordo com seu planejamento, disponibilidade e 
infraestrutura física (materiais, espaços e tempos) que a escola oferece.
 Mas vale ressaltar que a sala-ambiente proporciona ao docente e ao(à) 
estudante uma integração maior, permitindo maior critério e coerência nos processos 
avaliativos, o que garante um ensinar/aprender significativo e de qualidade.
 Algumas sugestões de estratégias para avaliação:

• Portfólio – arquivo individual, registro das produções e pesquisas  
(impresso ou digital, em pasta, caixa, etc.);
• Diário de bordo – caderno de anotações, gravador ou câmera para 
o registro das reflexões, interesses, observações, sentimentos, etc. dos(as) 
estudantes;
• Entrevista – preferencialmente gravadas pelo(a) docente;
• Relato – oral, escrito ou gravado(auto avaliação);
• Aferições conceituais e de termos – questionários, testes aplicados que 
verificam o domínio do vocabulário e os termos da área;
• Apresentações (individuais ou em grupo) de trabalhos;
• Produções artísticas – as resultantes das propostas feitas ao longo das 
aulas (única ou uma série de produções);
• Relatórios descritivos (individuais ou em grupo).

 A seguir serão apresentadas as proposições para as linguagens artísticas Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro. É importante frisar que o(a) professor(a) precisa 
conduzir suas ações pedagógicas segundo a sua formação. Isso significa que o(a) 
docente NÃO É OBRIGADO(A) a ensinar as quatro linguagens.
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1 ARTES VISUAIS

 A imagem tem uma inserção cada vez maior na vida cotidiana. Imagens nos são 
apresentadas e reapresentadas a todo o momento, num misto de criação, apropriação 
e recriação. Nesse contexto, é importante desenvolver a competência de saber olhar e 
analisar imagens, para que se possa, ao produzi-las, gerar significados tanto para o(a) 
autor(a) quanto para quem vai apreciá-la. Nesse sentido, é preciso conhecer a produção 
artística visual já existente, tanto a internacional quanto a nacional, a regional e a local, a 
da comunidade e aquelas produzidas pelos(as) próprios(as) estudantes.
 Os modos de produção e de conhecimento nas artes visuais são bastante 
diversificados. Dos meios eletrônicos aos tradicionais, há uma grande variedade de 
possibilidades a serem exploradas e usadas. Construir conhecimentos a partir delas é 
uma das formas que auxiliam a inserção do(a) estudante no contexto contemporâneo 
de produção, compreensão estética e recepção visual, aliando o pensamento crítico ao 
pensamento artístico.

1.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem visual e que poderão ser utilizadas pela(o) 
docente em suas aulas: 

Pintura, escultura, desenho, gravura, objetos, cerâmica, instalações, arte conceitual, cestaria, 
entalhe, fotografia, artes gráficas, história em quadrinhos, charge, animação, montagem, 
tapeçaria, tecelagem, móbile, mosaico, colagem, happening, estamparia, cinema, televisão, 
vídeo, performance, design, arte em computador, multimídia, videoclipe, grafite, ilustração, 
modelagem, bordados, entre outras.

 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos(as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade. 
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com outras linguagens 
artísticas, tais como as produções pertencentes à contemporaneidade e que abrangem o 
uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo apresentando essa 
particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante ressaltar que a abordagem a 
ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para a sua formação específica, como 
no caso as Artes Visuais. 
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1.2 Organização do Conhecimento no Ensino de Artes Visuais

 As proposições para o Ensino das Artes Visuais consideram os processos de ensino-
aprendizagem nos quais o(a) professor(a) de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. 
É Importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas.
 
1.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções visuais e 
audiovisuais

1.2.1.1 Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, contextualização e 
identidade pessoal:
 •estudo da obra e vida de artistas;
 •estudo diante do produto artístico;
 •estudo dos próprios trabalhos;
 •estudo da arquitetura, patrimônio artístico-cultural material e imaterial;
 •visita a espaços culturais com exposições;
 •encontro com artistas;
 •visita a locais de trabalho de artistas;
 •áreas de atuação do artista;
 •outros.

1.2.1.2 Pensamento crítico a partir de imagens artísticas ou midiáticas:
 •análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos;
 •exibição e debate de filmes, vídeos, curtas metragens e clips;
 •exibição e debate sobre propagandas de TV, revista, jornal e outras mídias;
 •estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos e outros;
 •outras.

1.2.1.3 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, movimentos 
e outros:
 •produção de textos orais;
 •produção de textos escritos;
 •produção de mídias;
 •seminários e debates;
 •outros.
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1.2.1.4 Elementos de obras de artes visuais:
 •elementos da linguagem: ponto, linha, forma, textura, ritmo, equilíbrio, espaço, 
cor e outros;
 •aspecto conceitual das produções: questões políticas, étnicas, sociais, religiosas e 
outros;
 •relações sócio-históricas, artísticas, estéticas e culturais entre artistas, obras, 
movimentos e outros.

1.2.1.5 Interlocuções entre as artes visuais ou audiovisuais com outras linguagens artísticas: 
 •performance;
 •happenings;
 •arte conceitual;
 •arte pública;
 •arte híbrida;
 •outros.

1.2.1.6 Vocabulário apropriado para análise de obras/imagens:
 • glossário.

1.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas

1.2.2.1 Identificação e contextualização de produções artísticas:
 •apresentação das fichas técnicas das obras (artista, título, técnica, medidas, 
coleção, data de execução);
 •localização histórica das produções utilizadas como referencial (tempo, 
local, contexto político e social, ideologias, etc).

1.2.2.2 Relações entre obras de diferentes épocas históricas e culturas:
 •estudos comparativos por semelhanças;
 •estudos comparativos por antagonismos.

1.2.2.3 Relações e análises de diferentes processos de criação:
 •apresentação e discussão de produções técnicas variadas;
 •apresentação e discussão de poéticas artísticas;
 •apresentação de materiais expressivos, seus limites e potencialidades.
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1.2.3 Elementos da linguagem visual e audiovisual: discurso, estrutura e composição

1.2.3.1 Identificação e domínio das possibilidades de expressão do discurso visual e 
audiovisual através de exercícios teóricos e práticos:
 •que envolvam identificação e utilização de termos (bidimensional, simetria, 
cores contrastantes, primeiro plano, close, etc);
 •de técnicas (colagem, aquarela, mosaico e outras);
 •de materiais artísticos (papéis, lápis, terra, réguas, compasso, argila, 
computador e outras).

1.2.3.2 Elementos estruturais:
 •exercícios teóricos e práticos dos elementos da linguagem (ponto, linha, 
forma, textura, etc) e seus aspectos conceituais. 

1.2.3.3 Princípios de cor-luz e cor-pigmento:
 •teoria das cores;
 •simbologia das cores;
 •as cores nas diversas culturas;
 •as cores na comunicação visual;
 •outros.

1.2.4 Domínio do discurso visual e audiovisual

1.2.4.1 Expressão e domínio do discurso visual e audiovisual:
 •exercícios práticos com meios e técnicas  variadas;
 •variação de suportes bidimensionais e tridimensionais;
 •exercícios práticos utilizando meios tecnológicos;
 •exercícios de composição;
 •outros.

1.2.4.2 Trabalhos bi e tridimensionais:
 •utilização de softwares para a criação de trabalhos;
 •emprego de materiais reutilizáveis;
 •exercícios em técnicas secas;
 •exercícios em técnicas molhadas.
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1.2.5 Organização e difusão
 •de imagens e textos a partir de pesquisas (sobre artistas, tendências, eventos, etc);
 •de produções pessoais em cadernos, CDs/DVDs, blogs, pastas, etc;
 •participação em exposições, mostras e redes sociais.

2 DANÇA 
 A Dança se estrutura em um conjunto de movimentos complexos como um 
pensamento incorporado. É constituída de movimentos visíveis e não visíveis em um 
contínuo, cuja ligação se torna imperceptível ao olhar. A Dança nasce da pesquisa em 
movimento, a partir da experiência, da improvisação, da interação, da criação, considerando 
o funcionamento e as atitudes do corpo em si. A Dança é a experiência do corpo em 
movimento com o espaço, o tempo, o peso e o fluxo, dentro de uma cinesfera pessoal que 
acontece no espaço/lugar.
 Ao se tratar do ensino da Dança na escola é necessário considerar que crianças e 
estudantes se comunicam corporalmente e necessitam, em suas diversas fases, entrar em 
contato com atividades que priorizem a organização do movimento como linguagem e como 
forma de habitar o mundo.
 No estudo do organismo humano, não é possível considerar o corpo sem movimento. 
As ciências cognitivas afirmam que é o movimento que dá ignição para a elaboração do 
pensamento. O corpo que dança está em constante transformação, trocando informações, 
construindo mapas, imagens e o pensamento incorporado. É o corpo mídia descrevendo os 
processos comunicativos e cognitivos estabelecidos pelo corpo em movimento.
 Em uma visão contemporânea, a Dança é uma arte que interfaceia com as mais 
diversas linguagens e que se coloca nos vários lugares. Enfatizamos a necessidade da sua 
presença na escola, oportunizando aos(às) estudantes conhecerem e experienciarem a 
Dança nas suas mais diversas formas de existência. A arte da Dança na escola pode interferir 
nas formas de comunicação, de percepção do mundo e no desenvolvimento da cognição.

2.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem da Dança e que poderão ser utilizadas pelas(os) 
docentes em suas aulas:

Pesquisa em movimento, improvisação, temas básicos para o movimento, Dança contemporânea, 
moderna, urbanas, afro, indígena, de salão, popular, circular, jazz, balé clássico, balé moderno, 
performance, intervenção, videodança, dentre outras.
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 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos (as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade.
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com várias linguagens 
artísticas, tais como as produções que são pertencentes à contemporaneidade e que 
abrangem o uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo 
apresentando essa particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante 
ressaltar que a abordagem a ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para 
a sua formação específica, como no caso a Dança. 

2.2 Organização do Conhecimento no Ensino de Dança

 As proposições para o Ensino da Dança consideram os processos de ensino-
aprendizagem nos quais o(a) docente de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. É 
importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas. 

2.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções coreográficas

2.2.1.1 Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, contextualização 
e identidade pessoal:
 •estudo da obra e vida de artistas;
 •estudo diante do produto artístico, ou seja, analisar trabalhos coreográficos 
diversos;
 •estudo dos próprios trabalhos;
 •estudo dos espaços arquitetônicos, patrimônio artístico-cultural material e 
imaterial;
 •visita a espaços culturais com apresentações e exposições;
 •encontro com artistas;
 •visita a locais de trabalho de artistas;
 •áreas de atuação do artista;
 •outros.

2.2.1.2 Pensamento crítico a partir de trabalhos coreográficos:
 •análise verbal ou corporal das produções de artistas de períodos diversos;



AR
TE

282

 •exibição e debate de vídeos, videodança e fotos;
 •estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos e outros;
 •outros.

2.2.1.3 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 
movimentos e outros:
 •produção de textos orais e escritos;
 •produção de textos corporais;
 •produção de mídias;
 •seminários e debates;
 •outros.

2.2.1.4 Elementos de obras coreográficas:
 •elementos da linguagem – espaço, tempo, peso, fluxo; planos (sagital, horizontal, 
vertical); nível (baixo, médio e alto); desenhos (linhas, formas, profundidade, densidade, 
dentre outros);
 •aspecto conceitual das produções – questões políticas, étnicas, sociais, 
religiosas, dentre outros;
 •relações sócio-históricas, artísticas, estéticas e culturais entre artistas, obras, 
movimentos, dentre outros.

2.2.1.5 Interface da Dança com outras linguagens artísticas:
 •artes plásticas;
 •cinema;
 •fotografia;
 •teatro;
 •literatura;
 •performance;
 •outras.

2.2.1.6 Reconhecimento das relações entre os diversos segmentos que envolvem a 
produção de espetáculo de Dança:
 •bailarinos, coreógrafos, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, 
cabeleireiro, maquiador, outros.
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2.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas

2.2.2.1 Identificação e contextualização de produções artísticas:
 •apresentação das fichas técnicas das obras coreográficas (artista, título, técnica, 
direção, outros);
 •localização histórica das produções utilizadas como referencial (tempo, local, 
contexto político e social, ideologias, outros).

2.2.2.2 Relações entre obras de diferentes épocas históricas e culturas:
 •o percurso da Dança nas diferentes épocas e as relações estabelecidas;
 •estudos comparativos por semelhanças;
 •estudos comparativos por antagonismos.

2.2.2.3 Relações e análises de diferentes processos de criação:
 •apresentação e discussão de produções técnicas variadas (balé clássico e 
improvisação, videodança e jazz, outros);
 •apresentação e discussão de poéticas artísticas.

2.2.2.4 Pensamento crítico a partir de imagens artísticas ou midiáticas:
 •análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos;
 •estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos, dentre outros;
 •outras.

2.2.2.5 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 
movimentos, e outros:
 •produção de textos orais ou escritos;
 •produção de textos corporais;
 •produção de mídias;
 •seminários e debates;
 •outros.

2.2.3 Elementos da linguagem do movimento

2.2.3.1 Identificação e domínio das possibilidades de movimento:
 •pesquisa em movimento a partir de improvisações próprias e dos(as) colegas;
 •pesquisa das ações corporais básicas (torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, 
deslizar, pontuar, sacudir), de suas qualidades de esforço e derivações;
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 •exercícios teóricos e práticos sobre movimentos cotidianos dos(as) colegas, dos 
familiares, de transeuntes, da comunidade escolar, dentre outros;
 •pesquisa dos movimentos coreográficos de apresentações de grupos locais e de 
outras localidades – in loco ou em vídeo;
 •percepções dos movimentos observados nos tópicos anteriores e como se 
relacionam individualmente ou em conjunto, nas vivências cotidianas e em construções 
coreográficas;
 •outros.

2.2.3.2 Relação dos elementos da linguagem nas mais diversas Danças:
 •do espaço – em relação ao espaço do ambiente de trabalho, em relação aos 
objetos; em relação ao corpo do outro, em relação ao próprio corpo;
 •dos espaços – dos ambientes, da natureza, da cidade, os espaços arquitetônicos, 
as diferenças entre as comunidades, dentre outros – relacionar o corpo nesses contextos;
 •dos conceitos de grande e pequeno; longe e perto; alto, médio e baixo, tendo 
como princípio para a pesquisa o corpo;
 •estudo dos planos – sagital, horizontal e vertical, a partir do conhecimento do 
corpo;
 •do tempo individual de cada um e as variações de velocidade em relação a esse 
tempo individual como: mais rápido e mais lento;
 •da velocidade de tempo concebida na natureza, nas comunidades, no centro 
da cidade, na escola, no ambiente familiar – relacionar com os diversos horários (ex.: 
dia/noite, manhã/tarde, horário de maior e menor fluxo, dentre outros), experienciar o 
corpo nesses contextos;
 •do peso do corpo estabelecendo conexões entre o leve e o forte;
 •do peso de objetos e de materiais diversos – relacionar com o peso do corpo;
 •do fluxo do movimento em momentos contínuos ou interrompidos;
 •o acontecimento da ação a partir do espaço, tempo, peso e fluxo;
 •estudo da atitude;
 •estudo do gesto;
 •estudo dos movimentos de sombra;
 •estudo das atitudes mentais que precedem a ação;
 •estudo de harmonia do movimento;
 •dentre outros.

2.2.3.3 Pesquisa sobre espaços cênicos, registro, escrita e vocabulário de Dança:
 •espaços cênicos existentes na cidade;
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 •espaços que podem tornar-se cênicos para as apresentações de Dança;
 •maneiras de se registrar a Dança;
 •processos de escrita da Dança – labanotation, motif e outros;
 •vocabulário dos códigos de Dança em seus diversos estilos;
 •outros.

2.2.4 Domínio do discurso na Dança

2.2.4.1 Elaboração de coreografias e improvisação coreográfica:
 •elaboração de coreografias a partir da improvisação em Dança: individuais e 
coletivas;
 •interpretação de coreografias em diversos estilos: estudo e interpretação de 
construções coreográficas já existentes dos diversos estilos de Dança.

2.2.5 Organização e difusão
 •Vivências e experimentações de apresentações das construções coreográficas 
em vários espaços como: na escola, no bairro, em festividades da comunidade, em 
eventos organizados na cidade, em outras escolas e instituições, dentre outras.
 •Organização de imagens, textos e vídeos a partir de pesquisas (dançarinos(as), 
coreógrafos(as), espetáculos) e produções pessoais.
 •Confecção de portfólios e diários de bordo (impresso ou digital).
 •Outros.

3 MÚSICA

 Desde o século passado, a Música está incluída na prática escolar, mas 
com diferentes tendências e enfoques. Podemos afirmar que, como uma forma de 
conhecimento, possibilita modos de percepção e expressão únicos. Assim, a educação 
musical, consciente desse papel na cultura escolar, contribui para a ampliação do 
universo sonoro do(a) estudante, incorporando músicas de diferentes formas, épocas e 
propostas.
 A educação musical, como elemento integrante da formação do indivíduo, atinge 
direta ou indiretamente a todos, contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade 
e possibilitando o aprimoramento do senso estético. Para isso é importante que o(a) 
estudante vivencie atividades musicais diversas, geradoras de questionamentos, 
incluindo apresentações, shows, concertos, recitais, palestras, vídeos e outros. Além 
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disso, que seja estimulado a pesquisar sobre Música nas diversas localidades escolares, 
estabelecendo vínculos com músicos locais e profissionais ligados à música, promovendo 
aproximações culturais, demonstrando perspectivas de mercado e produção musical, 
estimulando a formação de novos profissionais. E, finalmente, que o(a) estudante 
desenvolva sistematicamente conceitos e habilidades musicais através da criação, 
realização e apreciação de obras musicais e de conteúdos significativos adequados à 
realidade escolar.
 Não se trata de fazer desse referencial curricular uma prescrição para a 
prática institucional, com conteúdos e normas rígidas. Ressaltamos, porém, o quanto 
se faz necessária a contínua reflexão e, para isso, a participação do(a) professor(a) 
é fundamental. Os programas devem ser compatíveis com a realidade da escola, 
contudo o(a) professor(a) tem o papel de observar, questionar, analisar, opinar e avaliar 
constantemente os resultados com o objetivo de promover as mudanças necessárias 
para a manutenção de uma educação com qualidade.

3.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem musical e que poderão ser utilizadas pela(o) 
docente em suas aulas: 

Musicalização, flauta, violão, percussão, voz, coral, teclado, prática de conjunto e outros.

 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos(as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade.
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com várias linguagens 
artísticas, tais como as produções que são pertencentes à contemporaneidade e que 
abrangem o uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo 
apresentando essa particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante 
ressaltar que a abordagem a ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para a 
sua formação específica, como no caso, a Música.

3.2 Organização do Conhecimento (ou das Proposições) no Ensino de Música

 As proposições para o Ensino da Música consideram os processos de ensino-
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aprendizagem nos quais o(a) professor(a) de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. 
É Importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas. 

3.2.1 Percepção sonora, sensibilidade estética e análise crítica de produções musicais

3.2.1.1 Parâmetros do som:
 •timbre;
 •altura;
 •duração;
 •intensidade;
 •ritmo;
 •forma;
 •textura;
 •outros.

3.2.1.2 Sons ambientais até tecnologia sonora:
 •sons de aparelhos elétricos e eletrônicos;
 •sons da natureza;
 •sons dos animais;
 •sons do corpo.

3.2.1.3 Sons de diversos sistemas musicais:
 •modal;
 •tonal;
 •atonal;
 •outros.

3.2.1.4 Instrumentos musicais convencionais e funções em conjuntos musicais:
 •orquestra (cordas, madeiras, metais, percussão);
 •bandas marciais;
 •bandas populares;
 •bandas de Jazz;
 •grupo de Choro;
 •conjunto de Samba;
 •outros.
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3.2.1.5 Instrumentos não convencionais e efeitos sonoros obtidos

3.2.1.6 Possibilidades de interação da música com outras áreas artísticas

3.2.1.7 Usos e funções da música no cotidiano:
 •música como lazer;
 •entretenimento;
 •profissão;
 •devoção;
 •terapia;
 •outros.

3.2.2 Estudos musicais em diferentes épocas e culturas

3.2.2.1 Relações entre Música, sua contextualização, pensamento artístico e identidade cultural:
 •Música árabe, alemã, japonesa, brasileira, cubana, flamenca, primitiva e outras.

3.2.2.2 Conhecimento e argumentação sobre várias produções musicais com senso crítico e 
fundamentado.

3.2.2.3 Conhecimento e reconhecimento dos diversos procedimentos composicionais utilizados 
pelo ser humano, em sua trajetória histórica, até os dias de hoje, contextualizando criticamente 
os estilos de época.

3.2.3 Discurso, estrutura e composição

3.2.3.1 Reconhecimento de formas musicais tradicionais e da atualidade:
 •samba;
 •jazz;
 •choro;
 •rock;
 •hip hop;
 •funk;
 •outros.

3.2.3.2 Identificação dos parâmetros musicais, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, dentre 
outros.
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3.2.3.3 Conhecimento das relações harmônicas, melódicas e formais em trabalhos 
consagrados e na própria produção.

3.2.3.4 Conhecimento dos elementos da acústica básica:
 •propagação sonora;
 •relações material-som, tamanho-som;
 •outros.

3.2.3.5 Utilização de registros gráficos convencionais e não convencionais:
 •sinais, códigos, símbolos, leitura, escrita.

3.2.3.6 Identificação da relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento nas produções 
musicais.

3.2.3.7 Reconhecimento das influências de estilos na atualidade.

3.2.4 Domínio do discurso musical

3.2.4.1 Possibilidades da expressão musical:
 •vocal;
 •instrumental;
 •corporal;
 •vocal/corporal;
 •outros.

3.2.4.2 Desenvolvimento de habilidades:
 •corporais;
 •vocais;
 •instrumentais.

3.2.4.3 Interpretação de músicas vocais e/ou instrumentais.

3.2.4.4 Realização de improvisação musical, em conjunto ou individual.

3.2.4.5 Realização de arranjos e recriação.
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3.2.4.6 Criação/Produção de sons a partir de diversos materiais.

3.2.4.7 Audição das criações sonoro-musicais do grupo.

3.2.5 Organização e difusão

3.2.5.1 Pesquisa sobre música e músicos:
 •mercado de trabalho;
 •produção musical;
 •profissionais da música.

3.2.5.2 Participações em apresentações que envolvam Música:
 •música ao vivo;
 •gravações;
 •outras manifestações com música.

3.2.5.3 Relacionamento, agrupamento e organização de áudios e textos a partir de 
pesquisas sobre músicos, musicistas, cantoras, cantores, maestros, maestrinas, corais, 
orquestras, bandas e grupos musicais.

3.2.5.4 Relato das produções pessoais.

4 TEATRO

 Desde seus primórdios a humanidade tem necessidade de manifestar suas 
conquistas, medos, angústias e alegrias. E dentre as diversas maneiras encontradas 
pelo homem para exprimir suas certezas e dúvidas, o Teatro surge como forma de 
expressão altamente significativa, já que intrinsecamente é uma linguagem de 
interlocução e/ou apropriação de outras linguagens.
 Neste sentido, além do corpo/presença física dos sujeitos – atores e espectadores 
– fenômeno único e insubstituível, estão também presentes elementos de Artes Visuais, 
de Música, de Literatura e de Dança (cenografia/ambientação, figurino, sonoplastia, 
iluminação, expressão corporal e outros). De modo que o Teatro oportuniza de forma 
privilegiada a interdisciplinaridade, a interculturalidade e a interlocução com todos os 
outros componentes curriculares do Ensino Fundamental.
 São elementos teatrais: personagens, espaço cênico, ação dramática, roteiro/
enredo/texto dramático, cenografia/ambientação, iluminação, sonoplastia, figurino e 
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adereços, entre outros.
 Os objetos culturais da linguagem teatral são os espetáculos e seus respectivos 
elementos, materiais e imateriais e compreendem, além de improvisações e encenações 
em diferentes contextos, o ambiente da mídia. Assim, sob enfoque diferenciado, 
programas de rádio e televisão, filmes e vídeos (inclusive publicitários) também fazem 
parte da linguagem teatral.
 Dessa forma, a criação de um currículo que valorize o Teatro como linguagem 
artística – com suas especificidades – e que norteie o trabalho do(a) professor(a), 
tanto nos estudos teóricos quanto na sua prática, precisa contemplar as diversas 
possibilidades de intervenção, por parte do professor, e de apropriação, por parte 
dos(as) estudantes.
 A contribuição que se pretende, pois, com este referencial curricular, é dar voz, 
corpo, expressão e sentido às diversas possibilidades de trabalhar com o Teatro na 
escola, o que se verifica ser de fundamental importância na prática dessa linguagem 
artística no cotidiano escolar.

4.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem teatral e que poderão ser utilizadas pelo(a) 
docente em suas aulas:

Jogos dramáticos, jogos teatrais, expressão corporal, expressão facial, expressão vocal, 
teatro de bonecos, teatro de sombras, happening, performance, máscara, dramaturgia, 
cenografia, sonoplastia, figurino, adereços, iluminação, produções em que se articulam 
imagens, movimentos, espaço, tempo, textos, som, luz.

 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos(as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade.
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com várias linguagens 
artísticas, tais como as produções que são pertencentes à contemporaneidade e que 
abrangem o uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo 
apresentando essa particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante 
ressaltar que a abordagem a ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para 
a sua formação específica, como no caso, o Teatro. 
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4.2 Organização do Conhecimento (ou das Proposições) no Ensino de Teatro

 As proposições para o ensino do Teatro consideram os processos de ensino-
aprendizagem nos quais o(a) professor(a) de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. 
É importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas.

4.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções teatrais

4.2.1.1 Observação e análise de espaços cênicos:
 •edifícios  teatrais;
 •a arena e a semiarena;
 •a “carroça” (saltimbancos e mambembes);
 •a rua;
 •o palco à italiana;
 •espaços alternativos;
 •especificidades do espaço cênico para teatro de bonecos e de sombra em suas 
várias vertentes.

4.2.1.2 Observação e análise de gestos e movimentos:
 •gestos, expressões faciais e movimentos cotidianos de colegas, familiares, 
pessoas, animais;
 •gestos, expressões faciais e movimentos em espetáculos cênicos (teatro, dança, 
circo, TV, vídeos, cinema, shows, óperas, outros);
 •gestos e movimentos de cada um dos estilos teatrais ocorridos ao longo  da 
história humana – teatro grego, nô, kabuki, butoh, commedia dell´arte, elizabetano, a 
mímica, a pantomima, a imitação, pesquisas recentes, o corpo cênico contemporâneo e 
suas apropriações e interlocuções, o happening, a performance;
 •outros.

4.2.1.3 Análise de cenografia/ambientação/luz:
 •as diferentes formas de criação plástica no espaço cênico e suas interlocuções 
com os outros elementos cênicos.

4.2.1.4 Análise de figurino/adereços/maquiagem:
 •as diferentes formas de caracterização dos personagens e suas interlocuções 
com os outros elementos cênicos.
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4.2.1.5 Análise da sonoplastia:
 •as diferentes formas de criação sonora nas cenas e suas interlocuções com os 
outros elementos cênicos.

4.2.1.6 Leitura e análise da dramaturgia:
 •a peça teatral;
 •os roteiros;
 •as adaptações a partir de diversos textos;
 •os textos específicos para teatro de bonecos e teatro de sombras;
 •as relações com a literatura.

4.2.1.7 Diferenciação das produções teatrais entre si e em interlocução com outras 
linguagens artísticas:
 •apreciação de produções teatrais e cênicas (ao vivo, em vídeo, DVD, TV);
 •crítica fundamentada e consistente dos espetáculos teatrais, seus elementos e 
suas interlocuções com outras formas cênicas e outras linguagens artísticas;
 •distinção entre os espetáculos (comerciais, culturais, profissionais, amadores, 
experimentais, de pesquisa, etc);
 •semelhanças e diferenças entre as representações cênicas;
 •os valores processados e professados pelos espetáculos.

4.2.1.8 Pesquisa de áreas de atuação dos profissionais do teatro:
 •ator/atriz, cenógrafo(a), diretor(a), figurinista, iluminador(a), maquiador(a), 
sonoplasta, dentre outros.

4.2.1.9 Reconhecimento das relações entre os diversos elementos que envolvem a 
criação/produção de uma cena e/ou espetáculo:
 •texto, atuação, direção, cenário, iluminação, sonorização, figurino, adereços, 
plateia, dentre outros.

4.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas
 •Estilos e gêneros dramáticos, dramaturgos, atores e atrizes nacionais e 
internacionais.
 •Textos dramáticos: personagens, conflito, tipo de narrativa.
 •Estudo da máscara.
 •Estudo das temáticas contemporâneas no teatro (meio ambiente, preconceitos, 
questões de gênero, violência, etc).
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 •Aspectos sócio-históricos-culturais nas produções.
 •Glossário.

4.2.3 Elementos da linguagem cênica
 •Códigos teatrais: espaço, tempo, ritmo, fala, gesto e movimento.
 •Narrativas, gêneros e estilos teatrais.
 •Ação dramática.
 •Glossário.

4.2.4 Domínio do discurso teatral
 •Exercícios de expressão corporal, facial, vocal, improvisação, interpretação, 
jogos teatrais.
 •Criação de cenas teatrais a partir de narrativas populares, lendas, mitos, tradição 
oral, outros.
 •Escrita, adaptações, transposições, “traduções” e outras formas de verter textos 
para o teatro, não realizadas originalmente como tal.
 •Criação e construção de máscaras e bonecos para teatro.
 •Construção de cenas para teatro de máscaras, de bonecos ou de sombras.
 •Vivência das funções no espetáculo cênico: autor, adaptador, dramaturgo, 
diretor, atores e atrizes, cenógrafo (ambientação, cenários, espaço cênico), sonoplasta/
operador de som (trilha sonora, ruídos, sons, música), figurinista (desenho, realização), 
iluminador (desenho, operação), etc.

4.2.5 Organização e difusão
 •Participação em produções teatrais.
 •Apresentação de cenas ou espetáculos teatrais (de atores, de bonecos, de 
sombras).
 •Organização de imagens e textos a partir de pesquisas (sobre atores e atrizes, 
tendências, eventos, etc).
 •Relato das produções pessoais.
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28  Anteriormente, em alguns currículos estaduais, a Educação Física já era alocada na área de Linguagens.
29 A Educação Física não é o único componente curricular responsável pela linguagem corporal. Ela pode 
ser expressa pelas diferentes linguagens, porém os gestos e movimentos humanos caracterizam-na como 
uma área de conhecimento referente ao corpo e ao movimentar-se humanos.

4.3  EDUCAÇÃO FÍSICA

 A Educação Física é um dos componentes curriculares que faz parte da 
Educação Básica, sendo ministrada na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Na Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, a Educação 
Física é ofertada à Pré-escola (1º e 2º períodos) e ao Ensino Fundamental (anos iniciais 
e finais) sendo ministrada por professores(as) licenciados(as) em Educação Física.
 Durante todo o percurso histórico e político que esse componente curricular 
se fez presente nas escolas brasileiras, diferentes significações e diferentes práticas 
educacionais foram e são realizadas. De perspectivas pedagógicas centradas na aptidão 
física e na prática esportiva, a Educação Física escolar foi sendo configurada como uma 
área de conhecimento envolta por conhecimentos biológicos, de rendimento físico 
e exclusão (BRACHT, 1999). A aproximação e o diálogo com o campo das Ciências 
Humanas propiciou outras significações da Educação Física (BRACHT, 1999), abarcando 
discursos de vertentes pedagógicas críticas e pós-críticas como na Pedagogia Crítico-
superadora (SOARES et al., 1992), na Pedagogia Crítico-emancipatória (KUNZ, 2004) 
e mais, recentemente, na perspectiva do Currículo Cultural (NEIRA, 2007; 2018), 
dentre outras. Essas vertentes operam com o questionamento da função social da 
Educação Física no âmbito escolar, valorizando-a e, principalmente, legitimando-a 
como um componente curricular relevante na formação humana e cidadã de crianças 
e estudantes.
 Na política educacional atual, instituída pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), a Educação Física está inserida na área de 
Linguagens28 juntamente com os componentes curriculares Arte, Língua Portuguesa 
e Língua Inglesa. A linguagem é concebida como o elo integrador entre esses 
quatro componentes. Assim, as atividades humanas são constituídas por diferentes 
linguagens – verbal (oral ou visual-motora como Libras e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital e é por meio dessas linguagens que os seres humanos se interagem 
e se expressam (BRASIL, 2017).
 Operar com a Educação Física na área de Linguagens requer compreender os 
gestos e movimentos corporais humanos como formas de comunicação e expressão, 
caracterizando o componente curricular como aquele que trata da linguagem 
corporal29 . Essa linguagem corporal está sempre sujeita à diversidade sociocultural 
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Aexistente na sociedade e no âmbito escolar.
 O conhecimento da Educação Física é tematizado por meio de práticas 
corporais, construídas e reconstruídas continuamente no âmbito das relações 
socioculturais, expressando diferentes sentidos, todos eles importantes e válidos 
na formação humana de nossas crianças e estudantes. Nesse sentido, as práticas 
corporais podem ser compreendidas como “[...] fenômeno cultural dinâmico, 
diversificado, pluridimensional, singular e contraditório” (BRASIL, 2017, p. 213).
 A Educação Física é significada, desse modo, como uma prática cultural, que 
pode contribuir para a compreensão dos diversos sentidos e significados que foram 
e são atribuídos pelos diferentes grupos socioculturais que coexistem na escola e 
na sociedade; sentidos e significados estes que estão imersos em relações de poder 
e que produzem discursos legitimadores ou não das diferentes práticas corporais. 
 Nessa perspectiva, concebemos nossas crianças e estudantes como atores 
sociais, culturais, políticos e históricos; ativos de suas aprendizagens e que se 
expressam por meio das muitas práticas corporais existentes, por meio da interação 
com os seus pares. Atores sociais que constroem suas próprias significações de 
mundo e sociedade a partir de si próprios e de uma série de particularidades que 
os rodeiam, produzindo e reproduzindo cultura.
 Assim, a Educação Física é um componente curricular importante na 
formação de nossas crianças e estudantes na medida em que, por meio de seus 
conhecimentos específicos, auxilia na inserção, reinserção e na reflexão das 
práticas corporais como constructos culturais de diferentes grupos sociais. Amplia, 
na medida em que se avança na escolarização, as diferentes visões de mundo e 
culturas referentes a essas mesmas práticas corporais, de forma crítica e autoral.
 A sistematização dos conhecimentos da Educação Física torna-se relevante 
ao proporcionará às crianças e aos(às) estudantes diferentes experiências que 
poderão promover a comunicação, a expressão e a interação com o outro. Esse 
outro também cultural que se constitui como potencializador no processo de 
subjetivação de crianças e estudantes.
 Apresentamos um referencial curricular comprometido com uma Educação 
Física que possibilite as muitas negociações culturais de nosso tempo e que 
contribua para os processos de subjetivação dos(as) discentes e de permanente 
espaço de produção cultural. Que promova, também, a experimentação, o uso e a 
apropriação, a fruição, a reflexão sobre a ação, a construção de valores, a análise, 
a compreensão e o protagonismo discente no que se refere às práticas corporais 
(BRASIL, 2017).
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APrincípios Metodológicos
 A discussão sobre o que deve ser ensinado às crianças e estudantes nos 
diferentes anos escolares sempre pautou as questões curriculares em relação à 
sistematização do conhecimento em todos os componentes curriculares.
 No que concerne à Educação Física escolar, a sistematização se dá por meio 
de seu objeto de estudo e intervenção que é a Cultura Corporal de Movimento, 
expresso pelas diferentes práticas corporais produzidas e reproduzidas, contínua e 
dinamicamente, por diferentes grupos culturais. As relações estabelecidas entre esses 
diferentes grupos, no que diz respeito às práticas corporais, são permeadas por tensões 
e disputas por aquilo que vai ser entendido como saberes ‘legítimos’ culturalmente 
e que devem ser socializados no âmbito das aulas de Educação Física. Desse modo, 
optar por uma determinada sistematização de conhecimentos na Educação Física 
escolar não anula as outras existentes, pois não há um só conhecimento válido a 
ser vivenciado, experimentado, compartilhado e sistematizado pelo componente 
curricular em questão. Há diferentes conhecimentos/culturas que contribuem para 
os processos de subjetivação dos(as) discentes e que todos esses conhecimentos são 
válidos e relevantes.
 A Educação Física pode atrelar as práticas corporais, que são culturais, às 
inúmeras possibilidades do movimentar-se humano de forma crítica e reflexiva, 
relacionando-as às representações sociais que são vinculadas ao universo da Cultura 
Corporal de Movimento. Isso pressupõe que o planejamento do(a) professor(a) pode 
ser orientado de forma a proporcionar um ambiente de diálogo sociocultural e de 
múltiplas vivências corporais, sem que se faça hierarquização entre os diferentes 
conhecimentos.
 O intuito das orientações metodológicas aqui apresentadas é de possibilitar 
um ambiente educacional de reflexão da Cultura Corporal de Movimento vivenciada 
tanto na escola quanto fora dela, reconhecendo as múltiplas linguagens corporais de 
diferentes grupos sociais que compõem o universo discente, cujos conhecimentos 
culturais foram e ainda são silenciados na escola.
 Destacamos que as orientações que se seguem é uma possibilidade pedagógica 
dentre as inúmeras possíveis, cabendo ao(à) professor(a) escolher aquela que mais se 
adéque às suas realidades educacionais.
 A Cultura Corporal de Movimento é o objeto de estudo e intervenção da Educação 
Física e possui diferentes práticas corporais que podem ser sistematizadas no âmbito 
das aulas na escola, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. No caso específico 
desse referencial curricular, organizamos o conhecimento da Educação Física para a 
Educação Infantil e para o Ensino Fundamental por serem essas as etapas da Educação 
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ABásica ofertadas pela Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora. Sistematizamos, assim, 
sete práticas corporais organizadas em Unidades Temáticas30– (1) Atividades Circenses; 
(2) Brincadeiras e Jogos; (3) Danças; (4) Esportes; (5) Ginásticas; (6) Lutas e (7) Práticas 
Corporais de Aventura, as quais possuem Objetos de conhecimento31 e Habilidades32 
distribuídos por blocos de anos escolares. Essa sistematização se deu em função das 
orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017), além das discussões empreendidas 
pela área do componente e pelo Programa Municipal de Educação Física vigente na 
Rede Pública Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2000).
 Nas aulas de Educação Física é importante que sejam criados diferentes 
ambientes de aprendizagem com o intuito de se valorizar as muitas possibilidades de 
experimentação e fruição das práticas corporais oportunizando às crianças e aos(às) 
estudantes conhecê-las e vivenciá-las de forma teórica e prática. Assim sendo, o 
movimentar-se humano não deve ser restringido apenas às aulas práticas, ao fazer pelo 
fazer, mas imbuído de significação e reflexão crítica, em diálogo permanente com outros 
saberes, saberes esses que foram escolarizados e, outros, que continuam à margem do 
sistema educacional.
 Tematizar o grande repertório cultural das sete práticas corporais e as 
representações e significações que são atribuídas a elas, propiciando um espaço de 
curiosidade científica por meio de diferentes formas de pesquisas, pode proporcionar 
a socialização das produções culturais produzidas por diferentes grupos socioculturais, 
com o intuito de se ampliar as visões de mundo nelas instituídas.
 Promover a participação ativa das crianças e dos(as) estudantes, por meio do 
diálogo constante e de escolha/sugestões de atividades, quando possível, de forma a 
valorizar os conhecimentos que crianças e estudantes trazem consigo, socializando-os 
com seus pares, abrindo espaço para a tomada de decisão por parte dos discentes.
 Buscar a interdisciplinaridade como forma de articulação entre os diferentes 
componentes curriculares da área de Linguagens (Arte, Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa) e entre as demais áreas de conhecimento (Área de Matemática, Área de Ciências 
da Natureza, Área de Ciências Humanas e Ensino Religioso), tornando a aprendizagem 
mais significativa para as crianças e estudantes. Atentando-se para a aplicabilidade dos 
conhecimentos aprendidos/ressignificados nas aulas em suas vidas cotidianas.

30 As Unidades Temáticas correspondem a uma forma de sistematização das práticas corporais que, “[...] 
propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria 
de outro modo” (BRASIL, 2017, p. 214). 
31 Para a BNCC (BRASIL, 2017, p. 28), objetos de conhecimento “[...] são entendidos como conteúdos, 
conceitos e processos”.  
32 Já as habilidades são compreendidas como “[...] as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas 
aos alunos nos diferentes contextos escolares” (BRASIL, 2017, p. 29).
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A Priorizar os aspectos lúdicos em detrimento ao rendimento, cobranças de 
desempenho, classificação e comparações entre as crianças e os(as) estudantes, 
oferecendo experiências diversas que possibilitem a exploração e a descobertas de suas 
potencialidades corporais, individualmente e em grupos. 
 Sistematizar as práticas corporais de forma a serem contempladas pelos anos 
escolares, ampliando-se a complexidade no trato desses conhecimentos, concebendo a 
avaliação na Educação Física como um momento importante, dando ênfase ao processo 
e não em resultados pautados em comparações e classificações entre os pares.
 Elaborar diferentes estratégias pedagógicas de forma a incluir os deficientes nas 
atividades escolares, estimulando-os à participação, bem como a troca de conhecimento 
entre os(as) discentes e a interação entre os mesmos, na busca de compreensão de que 
todos somos diferentes e temos necessidades diferentes.

Organização do Conhecimento na Educação Física
 Antes de apresentarmos a organização do conhecimento da Educação Física, 
listamos os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento para a Educação Infantil 
e as competências33 específicas do componente para o Ensino Fundamental para 
que os(as) docentes possam considerá-las em seus planejamentos. As competências 
específicas da Educação Física se articulam às competências da Área de Linguagens 
e, consequentemente, às Competências Gerais apresentadas no texto introdutório do 
Referencial Curricular de Juiz de Fora. 
 O referencial curricular para a Educação Física sistematiza suas práticas 
pedagógicas a partir de blocos de anos escolares: Educação Infantil – Pré-escola (1º e 2º 
períodos); do 1º ao 2º anos; 3º, 4º e 5º anos; 6º e 7º anos e 8º e 9º anos, por entender 
que o conhecimento a ser tratado pedagogicamente pelo componente curricular é 
contínuo e depende das muitas dinâmicas envolvidas no processo de aprendizagem. A 
organização por ciclo já era contemplada no currículo de Educação Física vigente (JUIZ 
DE FORA, 2000) e fizemos uma adaptação a partir da BNCC (BRASIL, 2017).
 No caso da Educação Infantil, não há o trabalho por competências e habilidades 
e sim, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento34 e campos de experiências35 
. Assim, as práticas corporais da Educação Física se relacionam com esses direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento e com todos os campos de experiências.

33Por competência tomamos como base a definição da BNCC (BRASIL, 2017, p. 13): “[...] mobilização desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. 
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ADireitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil 
(BRASIL, 2017, p. 38)

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação 
à cultura e às diferenças entre as pessoas.

• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais.

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 
da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola 
e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 
diferentes linguagens.

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

34 Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 35), os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação 
Infantil devem asseguram “[...] as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais 
possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 
natural.
35  Para a BNCC (BRASIL, 2017, p. 38), campos de experiências são compreendidos como “[...] um arranjo 
curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”.
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Acuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 
seu contexto familiar e comunitário.

 A Educação Física na Educação Infantil deve proporcionar às crianças diferentes 
experiências, possibilitando a criação, a recriação, o descobrir, a experimentação, o sentir, 
a elaboração e reelaboração de conceitos e ideias acerca do movimento, do corpo e do 
corpo em movimento. São experiências em que as crianças devem explorar e descobrir 
suas potencialidades corporais, percebendo suas dificuldades e facilidades, valorizando 
a constituição de seus corpos e respeitando os dos outros colegas. A troca cultural com 
os pares é potencializada pela interação e pelo brincar/ludicidade, característicos dessa 
fase.
 São cinco os campos de experiência com os quais as práticas corporais da Educação 
Física se inter-relacionam: 1) O eu, o outro e o nós; (2) Corpo, gestos e movimentos; (3) 
Traços, sons, cores e formas; (4) Escuta, fala, pensamento e imaginação; (5) Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. Isso implica em abranger o trabalho 
pedagógico da Educação Física para além do campo de experiência Corpo, gestos e 
movimentos, pois as práticas corporais elencadas podem proporcionar diferentes 
experiências às crianças, em todos os campos e não apenas em um.
 Na sistematização dos conhecimentos da Educação Física para a Educação Infantil 
não organizamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para 
cada Unidade Temática. Entendemos que esses objetivos abrangem todas as práticas 
corporais destacadas, cabendo ao(à) professor(a) organizá-los de forma a fazerem 
sentidos em suas práticas pedagógicas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (1º e 2º períodos)

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

O eu, o outro e o nós

Corpo, gestos e movimentos

Traços, sons, cores e formas

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações

Brincadeiras e Jogos

Ginásticas-

Danças

Atividades Circenses

Lutas

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional (JF)

Ginástica (JF)

Danças da cultura popular 
presentes no contexto 

comunitário e regional (JF)

Atividades Circenses (JF)

Atividades de oposição e 
equilíbrio/desequilíbrio (JF)

(EI03EF01JF)36 Conhecer a história de algumas Brincadeiras e Jogos, 
Ginásticas, Danças, Atividades Circenses e Lutas, explicando-os, por 
meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral), reconhecendo e 
valorizando a importância destas para as diferentes culturas.

(EI03EF02JF) Experimentar, fruir, criar e recriar diferentes Brincadeiras 
e Jogos, Ginásticas, Danças, Atividades Circenses e Lutas da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de desempenho e dos colegas.

(EI03EF03JF) Conhecer, fruir, identificar e experimentar as possibilidades 
e os limites do próprio corpo, com características individuais e coletivas, 
capacidades e limitações, adotando procedimentos de segurança.

(EI03EF04JF) Identificar e experimentar atividades corporais e as 
possibilidades de exploração espacial, utilizando materiais diversificados 
existentes e aqueles construídos com material alternativo/reutilizáveis. 

(EI03EF05JF) Experimentar e fruir atividades corporais que estimulem às 
crianças expressarem seus desejos, necessidades, emoções e afetos. 

(EI03EF06JF) Experimentar e explorar o ambiente por meio de 
atividades corporais diversas; deslocando-se, manipulando diferentes 
objetos,experimentando-os (pelos sentidos) e fazendo descobertas.

(EI03EF07JF) Conhecer, experimentar, explorar e fruir os diferentes sons 
produzidos com o próprio corpo e com objetos diversos.

36 O código alfanumérico na Educação Infantil corresponde à EI (Educação Infantil), 03 – crianças pequenas; EF – Educação Física; 01 – numeração sequencial do objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento que aparece no documento e JF – objetivo de aprendizagem criado pela equipe de Educação Física de Juiz de Fora).
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A Em relação à sistematização do conhecimento da Educação Física para o 
Ensino Fundamental, tem-se as competências específicas que devem ser levadas em 
consideração ao longo dos nove anos. 

Competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental 
(BRASIL, 2017, p. 223)

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 
organização da vida coletiva e individual.

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as 
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no 
processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais 
e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética 
corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir 
posturas consumistas e preconceituosas.

5.  Identificar as formas de produção de preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos 
seus praticantes.

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às 
diferentes práticas corporais, bem como os sujeitos que delas participam.

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade 
cultural dos povos e grupos.

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o 
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção 
da saúde.

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, 
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo.

 A Educação Física no Ensino Fundamental sistematiza, nesse referencial curricular, 
sete práticas corporais, de acordo com quatro blocos – 1º e 2º anos / 3º, 4º e 5º anos 
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A/ 6º e 7º anos / 8º e 9º anos. Essa organização foi enviada às escolas e as devolutivas 
apresentaram-se concordantes com essa organização.
 Apresentamos uma possibilidade de sistematização do conhecimento a partir 
dos ordenamentos da BNCC e de discussões na área da Educação Física que poderão 
auxiliar os(as) professores(as) na elaboração de seus planejamentos pedagógicos, 
conforme as realidades físicas, materiais e culturais das escolas e comunidades onde 
estejam inseridos. Essas escolhas podem e devem ser apontadas tanto no Projeto 
Político Pedagógico da escola, quanto nos planos de ensino e de aulas dos diferentes 
anos escolares.
 Listamos as sete práticas corporais e um pequeno texto para elucidá-las.

1) Atividades Circenses
 Os conhecimentos acerca das Atividades Circenses ampliam as possibilidades 
corporais, artísticas e expressivas das crianças e dos(as) estudantes, através de diferentes 
atividades, sendo consideradas como uma importante prática corporal a ser vivenciada 
nas aulas de Educação Física. A importância de se selecionar as Atividades Circenses 
se dá em função de proporcionar às crianças e aos(às) estudantes a compreensão, 
experimentação e valorização da cultura do circo, priorizando-se o caráter lúdico e 
desafiador, contemplando o potencial corporal e expressivo discente.
 Duprat e Bortoleto (2007) classificam as Atividades Circenses a partir de 
duas formas: uma que engloba as ações corporais gerais: acrobacias; manipulações; 
equilíbrios e encenações; e outra referente ao tamanho do material que será utilizado: 
sem material; materiais de tamanhos grandes, médios e pequenos. Assim, os(as) 
professores(as) poderão escolher a melhor forma de abordar essa prática corporal em 
suas aulas, adaptando-a à realidade física e material em que estiver inserido(a). 
 Importante ressaltar a necessidade de o(a) professor(a) identificar o conhecimento 
que os(as) estudantes possuem acerca das Atividades Circenses e deixá-los explorar suas 
potencialidades corporais, estimulando a criatividade e o prazer no fazer circense.

2) Brincadeiras e Jogos
 Brincar e Jogar são sinônimos em diversas línguas e resultam de um processo 
criativo, que, imaginariamente, modifica a realidade e o presente. A brincadeira é um 
tipo de atividade em que o motivo está no próprio processo, isto porque ela não é uma 
atividade produtiva e o seu resultado está na ação de brincar, no processo e não em seu 
resultado final.
 O Jogo é uma das manifestações mais antigas da Cultura Corporal de Movimento 
e apresenta características fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o contato 
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Acriativo e lúdico com outras pessoas e com a natureza. A característica de gratuidade 
valoriza a busca do prazer e de realização dos jogadores, uma diversão que se realiza na 
companhia do outro. Além disso, o Jogo não é apenas precondição de aprendizado do 
esporte. Nele são permitidas mudanças de regras, adaptações do espaço e do tempo 
disponível, número de jogadores e a competição não tem um fim em si mesma, mas 
é apenas mais um componente do jogo se apresentando de forma flexível do que o 
esporte, por exemplo. O jogo de futebol é diferente do esporte futebol: há o jogo sem 
goleiro, há variações no número de jogadores e muitas outras flexibilidades. 
 Nesse contexto social, como destaca Wajskop (1995) a Brincadeira/Jogo 
proporciona um momento privilegiado de interação entre as crianças e estudantes e um 
espaço de reflexão entre diferentes formas de ver e estar no mundo.

3) Danças
 A Dança é um conhecimento que pode ser vivenciado na área de Linguagens tanto 
pela Educação Física quanto pelo componente curricular Arte. Cada um dos componentes 
irá abarcá-la de forma distinta, com especificidades que se complementam. 
 Na Educação Física, a Dança pode proporcionar a investigação e análise do corpo 
em movimento entendido sob diferentes aspectos, devendo ser extrapolada sua vivência 
apenas como divertimento ou montagem de coreografias para festas e comemorações 
na escola. É importante que se agregue ao ensino da Dança o conhecimento histórico 
dessa prática corporal, sua contemporaneidade, seus saberes populares e artísticos, de 
forma a proporcionar experiências que possam promover a expressividade, a criatividade 
e a reflexão crítica de crianças e estudantes.
 A vivência rítmica também é igualmente importante, uma vez que está presente 
na nossa vida diária, seja ela profissional, esportiva ou de lazer. Experienciar atividades 
que envolvam o ritmo podem permitir uma melhor percepção cinestésica, facilitando a 
realização dos diferentes movimentos com mais fluência, produzindo prazer em realizar 
as tarefas, dentre outras.
 Para isso, a escola pode trabalhar com o repertório de movimento dos(as) 
próprios(as) estudantes, além de levar em consideração outros conhecimentos que, 
ainda, são desconhecidos. Incentivar a criatividade das crianças e dos(as) estudantes 
nas aulas, ao som de diferentes ritmos, pode proporcionar a exploração do espaço, 
possibilitando a criação de movimentos individualmente ou em grupos. 
 As atividades relacionadas à prática corporal Dança, nas aulas de Educação Física, 
devem ser realizadas de forma prazerosa para que nossos(as) crianças e estudantes 
reflitam sobre o mundo em que vivem, atuando de forma transformadora, crítica e 
autoral, expressando-se por meio de gestos e movimentos corporais. 
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A4) Esportes 
 O Esporte é uma prática corporal fortemente presente na vida dos(as) 
brasileiros(as). Como um fenômeno sociocultural, é considerado patrimônio da 
humanidade, inserindo-se em nosso cotidiano de diferentes maneiras, seja por meio da 
mídia e/ou por sua utilização como atividade de Lazer.
 O Esporte ainda ocupa lugar considerável nos planejamentos das aulas de 
Educação Física, principalmente os mais tradicionais como o Futsal, Handebol, 
Basquetebol e Voleibol, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Importante destacar que existem outros Esportes que podem ser vivenciados 
nas aulas de Educação Física de forma a ampliar o universo cultural dessa prática 
corporal, propiciando a experimentação de outras possibilidades esportivas que irão 
acionar outras possibilidades também de movimentos corporais. Além disso, abre-se 
espaço para a inserção em práticas esportivas diferentes de forma a abranger a inclusão 
de todos, independentemente das possibilidades e potencialidades corporais de cada 
estudante.
 No trabalho com determinada modalidade esportiva, não é necessário o 
domínio dos gestos técnicos ou a reprodução da lógica do Esporte em si. É interessante 
compreender a técnica como um conhecimento historicamente produzido, no qual os 
gestos humanos são repletos de sentidos e significados e que auxiliam na execução dos 
movimentos esportivos específicos. 
 Nessa perspectiva cabe compreender a importância do processo de participar, 
criar, ressignificar e modificar as atividades esportivas e não apenas o ganhar a 
qualquer custo, baseados em critérios individualistas e antissolidários. Para tal devem-
se compreender os valores e as visões de mundo e de homem que são incorporadas 
e transmitidas pelo Esporte, muitas vezes de forma alienante para os seus(as) 
expectadores(as) e praticantes. 
 É importante, pois, resgatar o sentido lúdico do jogo esportivo, no qual é muito 
mais significativo reconhecer suas possibilidades de ação e organização, compreendo a 
necessidade da cooperação do outro no esporte e na vida.
 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 216-217) os Esportes assumem a 
seguinte classificação:  

4.1) Esportes de Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam 
por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos 
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, 
levantamento de peso etc.). 
4.2) Esporte de Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam 
por arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo 
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Aespecífico, 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), como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro 
com arco, tiro esportivo etc.
4.3) Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado 
da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo 
padrões técnico-combinatórios (ginástica artística, ginástica rítmica, 
nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais etc.).
4.4) Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades 
que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em 
direção a setores da quadra adversária nos quais 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. Alguns exemplos de esportes de rede são voleibol, vôlei 
de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os 
esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc. 
4.5) 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 (beisebol, 
críquete, softbol etc.). 
4.6) Invasão ou territorial: 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 etc.), 
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo 
(basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, 
hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.). 
4.7) Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas 
nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e 
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um 
determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e 
defesa (judô, boxe, esgrima, taekwondo etc.).

 A classificação apresentada pela BNCC nos auxilia a pensar a lógica interna das 
habilidades corporais de cada modalidade esportiva. No entanto, salientamos que é um 
tipo de classificação possível e que o(a) professor(a) tem a autonomia para organizar 
essa prática corporal da maneira que fizer mais sentido à comunidade com a qual estiver 
desenvolvendo seu trabalho pedagógico.
 Destacamos que a classificação dos Esportes em técnico-combinatórios 
referentes às práticas corporais das Ginásticas, em nosso referencial curricular, foi 
sistematizada na Unidade Temática Ginástica. O mesmo com os Esportes de Combate, 



311

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

Aque estão sistematizados na Unidade Temática Lutas. Desse modo, não os abordaremos 
como Esportes.

5) Ginásticas
 A Ginástica pode ser compreendida como a vivência das muitas possibilidades 
corporais. Assim, toda movimentação na qual a criança e os(as) estudantes possam 
experimentar e vivenciar pode ser considerada Ginástica como o andar, o correr, o saltar, 
o rolar, o deslizar, o empurrar, o puxar, o equilibrar-se, o quicar, o chutar, o dependurar-
se, o balancear, o arremessar, dentre outros. Espera-se que com a vivência dessas 
movimentações isoladas e em conjunto, as possibilidades corporais sejam ampliadas, 
instigando as crianças e os(as) estudantes a perceberem e explorarem tanto suas 
potencialidades quanto suas dificuldades e limitações.
 As qualidades físicas como força, flexibilidade, agilidade e as atividades 
envolvendo a motricidade como a coordenação motora ampla e fina, a lateralidade, 
o equilíbrio, a percepção cinestésica, organização espaço-temporal, dentre outros, 
também são entendidos como objetos de conhecimento da Ginástica.
 As Ginásticas sistematizadas como a Ginástica Formativa (Natural e Construída), 
as Ginásticas Competitivas (Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica Acrobática, 
Ginástica de Trampolim) e a Ginástica para Todos também devem ser vivenciadas ao 
longo dos anos escolares, levando-se em consideração a faixa etária daqueles(as) que 
irão experimentá-las, questões de segurança e as realidades materiais e de espaço das 
escolas.
 A vivência da Ginástica não deve se pautar em aspectos técnicos de execução 
apenas. O importante é que crianças e estudantes possam, inicialmente, explorarem 
suas possibilidades corporais para, em momentos posteriores, irem associando algumas 
técnicas de execução, sem que isso seja tido como o mais relevante. A vivência/
aprendizagem de algumas técnicas é interessante tanto para questões de segurança 
quanto para a realização de muitos gestos, mas não são apenas o objetivo final das aulas 
de Educação Física.
 Ao se desenvolver essa prática corporal, diferentes movimentações corporais 
podem ser vivenciadas, ampliando-se, dessa forma, o vocabulário motor de nossas 
crianças e estudantes, instigando-os na construção de conhecimentos acerca do corpo 
em movimento.

6) Lutas
 As Lutas são caracterizadas como uma prática corporal relevante e presente em 
nossas vidas e na de nossas crianças e estudantes. É comum encontrá-las em desenhos, 
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Ajogos de videogame, filmes, meios de comunicação, competições esportivas e em clubes 
e associações espalhadas pelas cidades. Entretanto, a vivência dessa prática corporal nas 
aulas de Educação Física ainda é incipiente, se nos remetermos à importância das Lutas 
no âmbito da Cultura Corporal de Movimento. 
 Dentre as muitas argumentações dessa ausência nos planejamentos da Educação 
Física encontram-se a carência desse tema no período de formação inicial, a pouca ou 
nenhuma vivência prévia dos(as) professores(as), além de serem relacionadas com a 
violência (SO; BETTI, 2009). 
 No entanto, as Lutas são entendidas como “[...] produções humanas carregadas 
de significados construídos historicamente e que estabelecem relações constantes com 
e nas sociedades onde estão inseridas” (NASCIMENTO, 2008, p. 37). 
 De acordo com Gomes et al. (2013, p. 310), 

Ao conhecer as lutas em diversos aspectos (políticos, econômicos, 
sociais, históricos, estéticos, fisiológicos etc.), os alunos poderão se 
apropriar de elementos que contribuirão com a construção crítica de 
conhecimentos, valores, atitudes, fatos e procedimentos que auxiliarão 
na ampliação de suas visões de mundo. 

 A importância de se trabalhar com as Lutas amplia as possibilidades corporais das 
crianças e dos(as) estudantes, pois proporciona a vivência de manifestações culturais, 
produzidas por diferentes grupos culturais. Necessário, nesse sentido, que se diferencie, 
desde as primeiras aulas, Luta e Briga, destacando os sentidos e significados que são 
assumidos frente à questão da violência. 
 Na vivência das Lutas ocorrem oposições entre pessoas, tendo contatos físicos 
entre os(as) participantes cujo foco das ações centra-se no corpo do(a) outro(a), 
possuindo diferentes regras. Sugerimos que seja construída uma sequência de atividades 
que permitam as crianças e estudantes a construção da ideia de oposição, de combate, 
de luta, através de jogos e atividades lúdicas de forma gradual e contextualizada (SO; 
BETTI, 2009).

7) Práticas Corporais de Aventura
 As Práticas Corporais de Aventura se apresentam como uma prática mais recente 
no âmbito das aulas de Educação Física escolar. Muito embora haja críticas quanto à 
sua sistematização nas diferentes realidades escolares, entendemos que essa prática 
corporal oferece aos(às) estudantes um repertório cultural e corporal que deve ser 
levado em consideração no planejamento do(a) professor(a). 
 Utilizamos a mesma classificação trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), sabendo 
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Aque há outras possibilidades de classificá-la. Nesse referencial curricular utilizamos a 
classificação relacionada ao ambiente em que elas são realizadas, ou seja, na natureza e 
no meio urbano. 
 Inácio et al. (2016, p. 175) propõem que as Práticas Corporais de Aventura sejam 
recriadas com os(as) estudantes, 

[...] a partir de seus ‘Princípios Constituintes’, a saber: meio no qual 
se realizam (terra, água, ar), direção do deslocamento (horizontal ou 
vertical), tipo de deslocamento (deslize, rodagem, escorregar etc.), 
com ou sem equipamento, em grupo ou individual, com ou sem a 
colaboração de colegas.

 Sabemos que as Práticas Corporais de Aventura abrangem atividades que possam 
envolver algum tipo de risco físico aos(às) estudantes. No entanto, entendemos que 
os(as) professores(as) possam ressignificá-las em suas aulas, de forma a minimizar os 
possíveis acidentes que possam ocorrer, atentando-se para os mecanismos de segurança 
junto aos(às) estudantes. Além disso, sabemos que as escolas não possuem materiais 
que possam auxiliar na sistematização dessas práticas, porém acreditamos que muitas 
atividades possam ser adaptadas ao espaço escolar e os materiais existentes, bem como 
a compra de alguns equipamentos para que essas práticas possam ser efetivadas nas 
aulas de Educação Física.
 Como salientado anteriormente, a Educação Física no Ensino Fundamental está 
organizada nesse referencial curricular por meio de Unidades Temáticas, seguidas por 
Objetos de Conhecimento e por Habilidades. Há de se destacar que as habilidades se 
entrecruzam, podendo propiciar a aquisição das competências específicas da Educação 
Física, auxiliando no processo de aquisição/desenvolvimento das competências gerais 
da Educação Básica.
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1º BLOCO: 1º e 2º anos escolares

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

BRINCADEIRAS E JOGOS
Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional

(EF12EF01) 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.
(EF12EF02XJF) Conhecer a história de alguns jogos e brincadeiras do contexto comunitário 
e regional, explicando-os por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), 
reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas 
de origem.
(EF12EF03XJF) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e 
jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 
características dessas práticas, compreendendo os significados dos signos, símbolos e 
sinais presentes nas brincadeiras e nos jogos.
(EF12EF04) 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-los na escola e na 
comunidade.
(EF12EF08JF) Vivenciar e explorar amplamente as brincadeiras e jogos em suas variações 
espaciais (direção, níveis, planos e extensões), temporais (lento, rápido, acelerado) com ou 
sem a utilização de objetos (bolas, arcos, pneus, cordas, raquetes, elástico, etc.) e interação 
com seus pares (duplas, trios, grupos, etc.), utilizando também materiais alternativos para 
a construção de objetos para brincar.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de marca (atletismo, 
natação, ciclismo, levantamento de 

peso) 
e

Esportes de precisão (bocha, malha, 
curling, golfe)

(EF12EF05XJF) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a 
prática de esportes de marca e de precisão (na forma de jogos), identificando os elementos 
comuns a esses esportes, bem como ter contato com a forma básica e com a linguagem 
própria de diferentes modalidades esportivas, vivenciando as habilidades corporais que 
são envolvidas nesses esportes.
(EF12EF06XJF) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes 
de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes, 
além de propiciar a construção coletiva das regras e as possibilidades de modificá-las.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS

 
GINÁSTICA

Ginástica 
e 

Atividades Circenses (JF)

Ginástica 
e 

Atividades Circenses (JF

(EF12EF07XJF) Conhecer, fruir, experimentar e identificar diferentes elementos básicos 
da ginástica sem materiais como: correr, saltar, andar, girar, rolar, equilibrar-se, alongar, 
balançar, apoio invertido, estrela, flexionar, curvar, contorcer, estender agachar, saltitar e 
com materiais: lançar, agarrar, receber, quicar, chutar, dependurar-se, rebater, carregar,rolar, 
puxar, empurrar, etc., de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos 
de segurança
(EF12EF08XJF) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos 
básicos da ginástica.
(EF12EF09XJF) Identificar as potencialidades e os limites do corpo, respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho corporal, presentes nas ações cotidianas, no trabalho e no 
lazer.
(EF12EF10XJF) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica, identificando a presença 
desses elementos nas diferentes práticas corporais.
(EF12EF09JF) Explorar as formas ginásticas através dos desafios do ambiente natural e da 
escola (declives, morros, valas, aclives, árvores, construção da escola, quadra, praça etc.) e 
os desafios propostos pela utilização de materiais ginásticos formais e alternativos (bancos, 
bastão, escorregador etc.).
(EF12EF10JF) Identificar as atividades/corporais na comunidade e sua relação com a 
saúde, percebendo as modificações provocadas durante e como consequência das formas 
ginásticas e vivenciar os elementos ginásticos individual e coletivamente, desenvolvendo 
maior segurança na realização de movimentos em diferentes ritmos, planos e direções.
(EF12EF11JF) Conhecer a história do circo, identificando suas modalidades por meio de 
diferentes fontes de pesquisas. 
(EF12EF12JF) Vivenciar o equilíbrio em superfícies estáveis e instáveis (pé de lata, rola-
rola etc.) e movimentos de malabarismo com lançamentos e recuperações (lenços, jornais, 
sacolas, bolas, arcos etc.) bem como os jogos de interpretação - Palhaços.  
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS Danças do contexto comunitário e 
regional

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional 
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas) e recriá-las, respeitando as diferenças 
individuais e culturais e de desempenho corporal.
(EF12EF12XJF) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, estilos, gestos, vestimentas, 
noções de tempo, peso, espaço e fluência) das danças do contexto comunitário e regional, 
valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas, de modo cooperativo e 
solidário com o grupo.
(EF12EF13JF) Interpretar, através da linguagem corporal, temas figurados e construir 
coletivamente séries coreográficas (por exemplo: ações cotidianas, sensações corporais e 
estados afetivos, seres e fenômenos da natureza - animal, vegetal e mineral -, lendas e 
histórias populares).

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS (JF) Atividades de oposição e equilíbrio/
desequilíbrio (JF)

(EF12EF14JF) Vivenciar diferentes atividades de oposição e equilíbrio/desequilíbrio em 
duplas e em grupos.
(EF12EF15JF) Experimentar alguns movimentos básicos de ataque e defesa de diferentes 
Lutas, identificando os movimentos similares e distintos de cada uma.
(EF12EF16JF) Conhecer, experimentar, fruir e identificar as qualidades físicas necessárias 
nas diferentes Lutas.
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2º BLOCO: 3°, 4º e 5º ANOS

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

BRINCADEIRAS E JOGOS

Brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo.

Brincadeiras e jogos de matriz 
indígena e africana

(EF345EF02XJF) 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, 
utilizando materiais alternativos para a construção de objetos para brincar.
(EF345EF03) 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 cultural na 
preservação das diferentes culturas.
(EF345EF04XJF) 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 e materiais disponíveis, respeitando as diferenças individuais.
(EF345EF17JF) Conhecer a origem e a história de diferentes brincadeiras, jogos e brinquedos.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de campo e taco 
(beisebol, críquete, softbol)

Esportes de rede (voleibol, vôlei de 
praia, tênis de campo, tênis de mesa, 

badminton, peteca) e parede
(pelota, basca, raquetebol, squash,)

Esportes de invasão (basquetebol, 
frisbee, futebol, futsal, futebol 

americano, handebol, hóquei sobre 
grama, polo aquático, rúgbi)

(EF345EF05XJF) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/
parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais 
e coletivas básicas para sua execução, recriando regras, prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo.
(EF345EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que 
os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/
lazer).
(EF345EF18JF) Identificar as diferenças e características básicas das modalidades esportivas, 
conhecendo sua origem, seus atletas de renome e sua importância em determinada época, 
identificando a linguagem própria de cada esporte.
(EF345EF19JF) Recriar as atividades esportivas a partir dos locais e materiais disponíveis 
identificando o espaço do jogo (externo, interno, limites).
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS

Ginástica Artística (XJF)

Ginástica Rítmica (XJF)

Ginástica Acrobática/ 
de Trampolim (XJF)

Ginástica para Todos (XJF)

(EF345EF07XJF) Experimentar e fruir, de forma individual e coletiva, combinações de 
diferentes elementos da ginástica artística, rítmica, acrobática, de trampolim e para todos 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, lançamentos e recuperação, com e sem 
materiais), propondo a elaboração coreográfica com diferentes temas do cotidiano. 
(EF345EF08XJF) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução 
de elementos básicos nas apresentações coletivas das ginásticas, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo, adotando procedimentos de segurança dos 
participantes, respeitando as diferenças.
(EF345EF20JF) Conhecer e explorar diferentes formas sistematizadas das ginásticas 
(artísticas, rítmicas, acrobática, de trampolim e para todos), identificando e compreendendo 
as diferenças e semelhanças das qualidades físicas e movimentos envolvidos nas diferentes 
formas ginásticas e o contexto de participação em competições nacionais e internacionais.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS

Danças do Brasil e do mundo

Danças de matriz indígena e africana

(EF345EF09) 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.
(EF345EF10XJF) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos, estilos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de 
matriz indígena e africana, refletindo criticamente sobre as danças veiculadas pela indústria 
cultural.
(EF345EF11) 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.
(EF345EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 
contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário e 
regional

Lutas de matriz indígena e africana

(EF345EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário 
e regional e lutas de matriz indígena e africana.
(EF345EF14) 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.
(EF345EF15) 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.
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3º BLOCO: 6º e 7º ANOS

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

BRINCADEIRAS E JOGOS Jogos eletrônicos

(EF67EF01XJF) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, 
reconhecendo e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 
grupos sociais e etários.
(EF67EF02XJF) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos 
em função dos avanços das tecnologias digitais e nas respectivas exigências corporais 
colocadas por esses diferentes tipos de jogos e seus impactos na saúde e qualidade de vida 
das pessoas.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de marca 
(atletismo, ciclismo, natação)

Esportes de precisão 
(golfe, bocha etc.)

Esportes de invasão 
(basquetebol, futebol de campo, 
futsal,handebol e polo aquático

(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF04XJF) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão e invasão oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando as regras, analisando as 
diferenças e características básicas dos esportes.
(EF67EF05XJF) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de marca, precisão e invasão como nas modalidades esportivas 
escolhidas para praticar de forma específica, apropriando-se e analisando criticamente a 
linguagem própria de cada esporte.
(EF67EF06XJF) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em 
suas diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer) e a influência dos ídolos 
esportivos na construção da identidade do povo brasileiro.
(EF67EF07XJF) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não 
disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na 
escola, organizando competições/festivais esportivos com incentivo à participação criativa 
na composição dos grupos/times e na premiação alternativa.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS Ginástica de condicionamento físico

(EF67EF08XJF) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 
físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações 
corporais provocadas pela sua prática, compreendendo as modificações das capacidades 
físicas adquiridas em função da prática da atividade física sistemática.
(EF67EF09XJF) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que 
viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de 
promover a saúde e identificar e criticar as questões culturais/políticas/sociais que influem 
na estética do corpo.
(EF67EF10XJF) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a 
prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar, relacionando-se de modo 
cooperativo e solidário com o grupo.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS Danças urbanas

(EF67EF11XJF) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos), reconhecendo os diferentes elementos que compõem 
uma coreografia.
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças 
urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando 
e respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS Lutas do Brasil

(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria 
segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF15XJF) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o 
colega como oponente e a si próprio. 
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico-táticos, 
indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das 
lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para superá-los, com base na 
solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
Práticas corporais de aventura urbanas 

(Skate; ciclismo; parkou)

(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura 
urbanas e planejar estratégias para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio 
público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura urbanas e as 
possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos 
de segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas.
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4º BLOCO: 8º e 9º ANOS

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de rede/parede

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

(EF89EF01XJF) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os 
esportes de rede/parede, campo e taco e de invasão, valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.
(EF89EF02XJF) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco e invasão 
oferecidos pela escola, usando habilidades corporais técnico-táticas básicas.
(EF89EF03XJF) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede e invasão como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF89EF04XJF) Identificar os elementos técnicos individuais, combinações táticas, 
sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 
modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: 
rede/parede, campo e taco, invasão.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir 
alguns de seus problemas (doping, corrupção, violência, ídolos etc.) e a forma como as 
mídias os apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das 
demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para 
utilizá-los no tempo livre.
(EF89EF21JF) Identificar, analisar e comparar as mudanças das regras aliadas às 
transformações da história e comerciais de diferentes modalidades esportivas.
(EF89EF22JF) Organizar competições e festivais esportivos com incentivo à participação 
coletiva em diferentes setores (jogadores, técnicos, árbitros etc.), pensando na composição 
dos grupos/times (por sexo ou mistos) e premiação alternativa. 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS

Ginástica de condicionamento físico

Ginástica de conscientização corporal

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando 
as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma 
prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e 
beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, 
midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos 
para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10XJF) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização 
corporal, identificando as exigências corporais advindas de suas práticas.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização 
corporal e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas 
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e 
cuidado consigo mesmo.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS Danças de salão

(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural 
e respeitando a tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14XMG) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e 
demais práticas corporais, atuando no combate às diferentes formas de discriminação e 
promovendo a cidadania através do fomento às ações de inclusão, inclusive de pessoas 
com deficiência.
(EF89EF15XMG) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das 
danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem, propondo 
pesquisas sobre as origens e percurso histórico, movimentos necessários à prática, estilos 
musicais e locais vinculados à sua prática.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS Lutas do mundo

(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do 
mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo 
as suas características técnico-táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a 
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA

Práticas corporais de aventura na 
natureza

(corrida orientada, corrida de 
aventura, corridas de mountain 

bike, rapel, tirolesa, arborismo etc.)

(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando 
o patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para 
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, 
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas 
transformações históricas.
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ANecessidades físicas e materiais para as aulas de Educação Física

 As aulas de Educação Física necessitam de espaços amplos para que a maioria 
de suas atividades aconteçam, haja vista a participação de um número significativo de 
crianças e estudantes em movimento e as inúmeras possibilidades corporais possíveis 
de serem vivenciadas. 
 Aliado a isso, há a utilização de diferentes materiais cuja durabilidade não é muito 
longa. O uso contínuo desses materiais por um número grande de crianças e estudantes, 
dos mais diferentes anos escolares, contribui para que a durabilidade seja reduzida, 
necessitando que se façam reposições constantes. 
 Damazio e Silva, (2008, p. 193) apontam como um dos desafios da Educação 
Física escolar, “a ausência e a pouca qualidade de espaço físico e de instalações para 
o ensino da educação física”. Os autores ainda salientam que, esses “[...] podem ser 
compreendidos sob dois aspectos: a não valorização social desta disciplina e o descaso 
das autoridades para com a educação destinada às camadas populares” (DAMAZIO; 
SILVA, 2008, p. 193).
 A pouca valorização do componente relaciona-se com algumas construções 
socioculturais incorporadas à Educação Física ao longo de sua história e sua inserção 
nos ambientes escolares como, por exemplo, a exacerbação da dualidade corpo e 
mente; o conhecimento que se realiza “fora da escola”, principalmente em quadras 
esportivas; momento de recreação, descanso e liberação da energia discente; dentre 
outros (DEBORTOLI; LINHARES; VAGO, 2006). Isso predispõe a um desprestígio social e 
educacional do componente curricular na escola.
 Sabemos que muitas escolas da rede possuem diferentes espaços para o 
desenvolvimento das aulas de Educação Física, porém esse espaço possui suas limitações, 
principalmente no tocante à sua ocupação. É comum encontrarmos duas ou mais 
turmas dividindo o mesmo local e isso compromete a realização das atividades. Assim, 
outros espaços da escola são utilizados como, por exemplo, brinquedotecas e pátio. Em 
relação aos pátios há o problema de haver aula e o recreio simultaneamente, além de, 
em muitos momentos, contar com chuvas que impedem que as aulas sejam realizadas. 
Nessa situação, o(a) professor(a) precisa lançar mão de outras estratégias para que as 
aulas aconteçam.
 Na escola, tradicionalmente, a Educação Física assumiu como espaço para 
realização de suas aulas a quadra poliesportiva, devido à íntima relação estabelecida 
com os esportes, enquanto prática hegemônica a partir da década de 1970.
 Com a ampliação das possibilidades de se tratar outros Temas da Cultura 
Corporal, a Educação Física vislumbra outros espaços físicos, para além das quadras. 
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AMelhorar a qualidade dos espaços disponíveis onde as aulas são realizadas bem como 
adquirir materiais didáticos em número suficiente torna-se primordial para que as aulas 
transcorram de maneira objetivada a priori.
 Os(as) professores(as) devem, também, ficar atentos à questão da acessibilidade 
aos espaços onde as aulas acontecerão, pois crianças e estudantes podem apresentar 
algumas necessidades que propiciem locais acessíveis para o desenvolvimento das 
atividades.
 É extremamente importante estabelecer um diálogo com os(as) gestores(as) e 
coordenadores(as) das escolas, com o intuito de organizar tempos e espaços escolares 
para que as aulas de Educação Física possam ser realizadas de forma mais efetiva. A 
aquisição de materiais pedagógicos é extremamente necessária e deve ser feita em 
momentos em que houver a necessidade, não sendo adquirido somente no início do 
ano letivo. 
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4.4  LÍNGUA INGLESA

 O Referencial Curricular da Língua Inglesa foi elaborado a partir da 
Proposta Curricular Línguas Estrangeiras (JUIZ DE FORA, 2012), da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e do Currículo Referência de 
Minas Gerais (CRMG) (MINAS GERAIS, 2018). Sendo assim, aspectos importantes 
destes documentos, bem como o conjunto de Habilidades da BNCC, de caráter 
obrigatório, compõem esse referencial curricular.
 Na organização dos componentes curriculares apresentada pela BNCC (BRASIL, 
2017), a Língua Inglesa compõe a área de Linguagens no Ensino Fundamental – Anos 
Finais, juntamente aos componentes curriculares: Língua Portuguesa, Educação 
Física e Arte. Ao organizar esses componentes curriculares a partir da linguagem, 
parte-se do pressuposto que as diversas práticas sociais, realizadas através da 
interação entre os sujeitos sociais, são mediadas por diferentes linguagens – verbal 
(oral, visual-motora, como Libras, e escrita), visual, sonora, corporal e digital. 
 Assim, a finalidade é possibilitar aos(às) estudantes “[...] participar de 
práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades 
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também 
seus conhecimentos sobre essas linguagens” (BRASIL, 2017, p. 63). Desse modo, a 
partir dos Anos Finais do Ensino Fundamental, as aprendizagens de Língua Inglesa 
podem permitir a ampliação das práticas linguísticas e culturais e a reflexão crítica 
sobre os conhecimentos desse componente curricular.
 Nesse ínterim, cabe esclarecer que uma mudança trazida pela BNCC (BRASIL, 
2017) refere-se ao estabelecimento da Língua Inglesa como componente curricular 
obrigatório da área de Linguagens nos Anos Finais do Ensino Fundamental. De 
acordo com Pessoa e Hoelzle (2017), a Associação de Linguístas Aplicadas/os 
Brasileiras/os (ALAB) chegou a se posicionar contrária à oferta da Língua Inglesa 
como obrigatória a partir do 6º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
argumentado que caberia à escola escolher qual seria a língua estrangeira a ser 
ensinada. A ALAB defende “[...] que essa escolha deve se pautar por questões 
sociais, culturais e históricas que atravessam as comunidades escolares nas mais 
diversas regiões do Brasil” (PESSOA; HOELZLE, 2017, p. 783). No entanto, apesar 
de opiniões contrárias ao estabelecimento da Língua Inglesa como componente 
curricular obrigatório, a BNCC manteve esse posicionamento e foi a partir dele que 
elaboramos esta proposta curricular.
 Desse modo, atendendo à determinação da BNCC (BRASIL, 2017), além de 
passar por readequação, a Proposta Curricular Línguas Estrangeiras (JUIZ DE FORA, 
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2012) da Rede Pública Municipal de ensino de Juiz de Fora passa a denominar-se 
Referencial Curricular Língua Inglesa.
 De acordo com a Proposta Curricular Línguas Estrangeiras (JUIZ DE FORA, 
2012, p. 9), “[...] o estudo da língua, na educação formal, é um processo constituído 
(de) e constituído (por) sujeitos. A linguagem possui a propriedade, em suas 
variedades, de dispor a língua para a troca, para a interação entre os sujeitos”. 
Assim, a Língua Estrangeira/Língua Inglesa, muitas vezes, já presente no mundo 
dos(as) estudantes informalmente, pode permitir que um outro sistema linguístico-
cultural seja inserido em suas vidas (JUIZ DE FORA, 2012). 
 A Proposta Curricular Línguas Estrangeiras (JUIZ DE FORA, 2012, p. 12) 
defende que as práticas do ensino da língua adicional tenham “[...] como foco 
não o ensino da língua adicional, mas, sim, na língua adicional”. Assim, o(a) 
estudante aprende ao mesmo tempo que faz uso da língua inglesa e usa a língua 
ao passo que aprende (JUIZ DE FORA, 2012). Portanto, assim como na BNCC 
(BRASIL, 2017), o foco no ensino da Língua Inglesa está no uso social que se faz 
da língua e nas múltiplas possibilidades de interação que ela possibilita. 
 Por sua vez, o CRMG (MINAS GERAIS, 2018, p. 608) anuncia basear-se 
teoricamente “[...] na visão sociointeracionista da linguagem e da aprendizagem 
e na perspectiva do interacionismo sociodiscurso”. Portanto, essa perspectiva 
dialoga tanto com a Proposta Curricular Línguas Estrangeiras (JUIZ DE FORA, 
2012) quanto com a BNCC (BRASIL, 2017). Conforme o CRMG (MINAS GERAIS, 
2018, p. 208),  

[...] o enfoque sociointeracionista da linguagem indica que, 
ao se engajarem no discurso, as pessoas consideram seus 
interlocutores em relação ao significado da construção social. 
Para que a aprendizagem, na perspectiva sociointeracionista, 
seja possível, o aprendiz deve utilizar conhecimentos sistêmicos 
de mundo e da organização textual. Esses conhecimentos 
envolvem aspectos metacognitivos e desenvolvem a consciência 
crítica do aprendiz no que se refere ao como a linguagem é usada 
no mundo social, como reflexo de crenças, valores culturais e de 
projeções políticas.

 Dessa forma, a Língua Estrangeira/Língua Inglesa pode possibilitar a 
participação em várias atividades e dinâmicas sociais, bem como reflexões 
sobre a realidade social, política, econômica e cultural sendo, portanto, parte 
da construção da cidadania (PCN apud JUIZ DE FORA, 2012). Em consonância 
com essa perspectiva, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 241) defende que os saberes 
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linguísticos desenvolvidos, a partir do estudo da Língua Inglesa, podem propiciar 
aos(às) estudantes a participação, o agenciamento crítico, “[...] o exercício da 
cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, 
abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade de 
estudos”. 
 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 241), “[...] é esse caráter 
formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de 
educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e 
políticas estão intrinsecamente ligadas”. Essa perspectiva traz três implicações 
importantes para o currículo de língua inglesa (BRASIL, 2017).
 A primeira implicação demanda a revisão das relações entre língua, 
território e cultura, pois os falantes da Língua Inglesa não estão restritos aos 
países que a tem como língua oficial. Ao priorizar a função social e política da 
língua inglesa, a BNCC (BRASIL, 2017) passa a tratá-la como língua franca. Nessa 
concepção,

[...] a língua inglesa não é mais aquela do “estrangeiro”, oriundo 
de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser 
seguido, nem tampouco trata-se de uma variante da língua 
inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos e legitimados os usos 
que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com 
diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, 
por exemplo, questionar a visão de que o único inglês “correto” 
– e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou 
britânicos (BRASIL, 2017, p. 241).

 Esse fenômeno sociolinguístico amplia, sobremaneira, a compreensão 
sobre a linguagem e as variadas formas de uso da língua. Assim, assume-se o 
dinamismo e a fluidez não só da língua, mas também das interações em língua 
inglesa em múltiplos contextos (GIMENEZ et al., 2015). Perspectivar a língua 
inglesa como língua franca implica considerar as diversas formas de comunicação 
que, nesse caso, não estão em conformidade com o padrão da língua, mas nem 
por isso são menos importantes e significativas, conforme pontuam Gimenez 
et al. (2015). Nesse contexto, destaca-se a função comunicativa da língua, em 
detrimento das formas de ensino de inglês que se baseiam no modelo do falante 
nativo e no ensino de estruturas linguísticas (GIMENEZ et al., 2015).
 Além disso, 

o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da 
noção de pertencimento a um determinado território e, 
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consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas, 
legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos locais. 
Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada 
para a interculturalidade, isto é, para o reconhecimento das (e 
o respeito às) diferenças, e para a compreensão de como elas 
são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o que 
favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de 
analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo (BRASIL, 2017, p. 
242).

 A segunda implicação refere-se à ampliação da concepção de letramento, 
ou seja, dos multiletramentos, incluindo ainda as práticas sociais do mundo 
digital:

[...] no qual a língua inglesa potencializa as possibilidades 
de participação e circulação – que aproximam e entrelaçam 
diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, 
audiovisual), em um contínuo processo de significação 
contextualizado, dialógico e ideológico. Concebendo a língua 
como construção social, o sujeito “interpreta”, “reinventa” os 
sentidos de modo situado, criando novas formas de identificar 
e expressar ideias, sentimentos e valores (BRASIL, 2017, p. 242).

 Segundo Roxane Rojo (apud MINAS GERAIS, 2018, p. 616), o conceito de 
multiletramento está relacionado à “[...] multiplicidade cultural das populações 
e multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela 
se comunica”. Desse modo, o multiletramento envolve além da dimensão 
intercultural, as práticas sociais que ocorrem a partir de vários gêneros textuais, 
através de diferentes suportes (MINAS GERAIS, 2018). Segundo o CRMG (MINAS 
GERAIS, 2018, p. 617), “[...] a cada dia surgem novas formas de expressar 
emoções, sentimentos e valores que se materializam em gêneros híbridos em 
constante inovação”.
 Embora a Proposta Curricular Línguas Estrangeiras não utilize o termo 
multiletramento, ela incorpora a proposta de letramento entendendo-o como 
“[...] estado ou condição de quem não só sabe ler e escrever, mas exerce as 
práticas socias de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive, 
conjugando-as com as práticas sociais de interação oral” (SOARES apud JUIZ DE 
FORA, 2012, p. 23).
 Assim, sugere que a partir de situações reais de comunicação e considerando 
a realidade e os interesses dos(as) estudantes, o ensino de Língua Estrangeira/
Língua Inglesa envolva o uso de diferentes gêneros textuais orais e escritos 
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(JUIZ DE FORA, 2012). Desse modo, os gêneros textuais são definidos como “[...] 
textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 22). O 
uso dos gêneros textuais podem proporcionar aos professores 

[...] meios de se aferir o que os alunos têm que fazer 
linguisticamente, ou seja, os discursos que precisam ser capazes 
de compreender e produzir, tanto na modalidade escrita quanto 
na fala. E além disso, capacitam o docente a entender porque 
um texto é da forma que é, através de considerações sobre sua 
finalidade, propósitos e seu conceito de situação e de cultura 
(JUIZ DE FORA, 2012, p. 23).

 A Proposta Curricular Línguas Estrangeiras (JUIZ DE FORA, 2012) concebe 
a língua como “verbo de ação” devido a seu caráter dinâmico e flexível e defende 
que a partir do discurso, a língua sofre mudanças através das interações sociais 
que se dão em contextos diversos. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), ao 
ser considerada língua franca, a língua modica-se e adapta-se a diferentes usos, 
por falantes “pluri/multilíngues” de diferentes lugares e culturas, assumindo seu 
caráter híbrido e fluido.
 A terceira implicação relaciona-se às abordagens de ensino e requer que 
o(a) professor(a) acolha e reconheça diferentes maneiras de expressar a língua, 
afastando-se da crença de que existe um “inglês melhor” para ser ensinado e da 
exigência de “correção”, “precisão” e “proficiência linguística” (BRASIL, 2017, p. 
242). Trata-se de considerar 

[...] usos locais do inglês e recursos linguísticos a eles relacionados 
na perspectiva de construção de um repertório linguístico, que 
deve ser analisado e disponibilizado ao aluno para dele fazer uso 
observando sempre a condição de inteligibilidade na interação 
linguística. (BRASIL, 2017, p. 242).

 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), essas três implicações orientam 
os eixos organizadores recomendados para a Língua Inglesa: oralidade, leitura, 
escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. 

37 Além do texto explicativo da BNCC, acrescentamos um texto complementar sobre o eixo Oralidade 
retirado do Currículo Referência de Minas Gerais ao final dessa proposta.
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Eixos Organizadores
(BRASIL, 2017, p. 243-245)

 O eixo Oralidade37 envolve as práticas de linguagem em situações de uso 
oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral 
(ou fala), articuladas pela negociação na construção de significados partilhados 
pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem contato face a 
face. Assim, as práticas de linguagem oral presenciais, com contato face a face – 
tais como debates, entrevistas, conversas/diálogos, entre outras –, constituem 
gêneros orais nas quais as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus 
“modos particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam suas identidades, 
devem ser considerados. Itens lexicais e estruturas linguísticas utilizados, 
pronúncia, entonação e ritmo empregados, por exemplo, acrescidos de estratégias 
de compreensão (compreensão global, específica e detalhada), de acomodação 
(resolução de conflitos) e de negociação (solicitação de esclarecimentos e 
confirmações, uso de paráfrases e exemplificação) constituem aspectos relevantes 
na configuração e na exploração dessas práticas. Em outros contextos, nos quais as 
práticas de uso oral acontecem sem o contato face a face – como assistir a filmes 
e programações via web ou TV ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre 
outras –, a compreensão envolve escuta e observação atentas de outros elementos, 
relacionados principalmente ao contexto e aos usos da linguagem, às temáticas e a 
suas estruturas.
 Além disso, a oralidade também proporciona o desenvolvimento de uma série 
de comportamentos e atitudes – como arriscar-se e se fazer compreender, dar voz 
e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, superar mal-entendidos 
e lidar com a insegurança, por exemplo. Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar 
que diferentes recursos midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre 
outros) constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis para a 
instauração de práticas de uso/interação oral em sala de aula e de exploração de 
campos em que tais práticas possam ser trabalhadas. Nessas práticas, que articulam 
aspectos diversos das linguagens para além do verbal (tais como o visual, o sonoro, 
o gestual e o tátil), os estudantes terão oportunidades de vivência e reflexão sobre 
os usos orais/oralizados da língua inglesa.

 O eixo Leitura aborda práticas de linguagem decorrentes da interação do 
leitor com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, 
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com base na compreensão e interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa, 
que circulam nos diversos campos e esferas da sociedade. 
 As práticas de leitura em inglês promovem, por exemplo, o desenvolvimento 
de estratégias de reconhecimento textual (o uso de pistas verbais e não verbais para 
formulação de hipóteses e inferências) e de investigação sobre as formas pelas quais 
os contextos de produção favorecem processos de significação e reflexão crítica/
problematização dos temas tratados.
 O trabalho com gêneros verbais e híbridos, potencializados principalmente 
pelos meios digitais, possibilita vivenciar, de maneira significativa e situada, 
diferentes modos de leitura (ler para ter uma ideia geral do texto, buscar informações 
específicas, compreender detalhes etc.), bem como diferentes objetivos de leitura 
(ler para pesquisar, para revisar a própria escrita, em voz alta para expor ideias e 
argumentos, para agir no mundo, posicionando-se de forma crítica, entre outras). 
Além disso, as práticas leitoras em língua inglesa compreendem possibilidades 
variadas de contextos de uso das linguagens para pesquisa e ampliação de 
conhecimentos de temáticas significativas para os estudantes, com trabalhos de 
natureza interdisciplinar ou fruição estética de gêneros como poemas, peças de 
teatro etc.
 A vivência em leitura a partir de práticas situadas, envolvendo o contato com 
gêneros escritos e multimodais variados, de importância para a vida escolar, social 
e cultural dos estudantes, bem como as perspectivas de análise e problematização a 
partir dessas leituras, corroboram para o desenvolvimento da leitura crítica e para a 
construção de um percurso criativo e autônomo de aprendizagem da língua.
 Do ponto de vista metodológico, a apresentação de situações de leitura 
organizadas em pré-leitura, leitura e pós-leitura deve ser vista como potencializadora 
dessas aprendizagens de modo contextualizado e significativo para os estudantes, 
na perspectiva de um (re)dimensionamento das práticas e competências leitoras já 
existentes, especialmente em língua materna.

 As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram 
dois aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e 
colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora coletivos, ora individuais, de 
planejamento-produção-revisão, nos quais são tomadas e avaliadas as decisões sobre 
as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo em mente aspectos como o objetivo 
do texto, o suporte que lhe permitirá circulação social e seus possíveis leitores. Por 
outro lado, o ato de escrever é também concebido como prática social e reitera a 
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finalidade da escrita condizente com essa prática, oportunizando aos(às) estudantes 
agir com protagonismo.
 Trata-se, portanto, de uma escrita autoral, que se inicia com textos que utilizam 
poucos recursos verbais (mensagens, tirinhas, fotolegendas, adivinhas, entre outros) e 
se desenvolve para textos mais elaborados (autobiografias, esquetes, notícias, relatos 
de opinião, chat, fôlder, entre outros), nos quais recursos linguístico-discursivos 
variados podem ser trabalhados. Essas vivências contribuem para o desenvolvimento 
de uma escrita autêntica, criativa e autônoma.

 O eixo Conhecimentos linguísticos consolida-se pelas práticas de uso, análise 
e reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das 
práticas de oralidade, leitura e escrita. O estudo do léxico e da gramática, envolvendo 
formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem 
como foco levar os(as) estudantes, de modo indutivo, a descobrir o funcionamento 
sistêmico do inglês. Para além da definição do que é certo e do que é errado, essas 
descobertas devem propiciar reflexões sobre noções como “adequação”, “padrão”, 
“variação linguística” e “inteligibilidade”, levando o(a) estudante a pensar sobre os 
usos da língua inglesa, questionando, por exemplo: “Essa forma de usar o inglês estaria 
‘adequada’ na perspectiva de quem? Quem define o que é o ‘correto’ na língua? 
Quem estaria incluído nesses usos da linguagem? Quem estaria silenciado?” De modo 
contrastivo, devem também explorar relações de semelhança e diferença entre a 
língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que porventura os alunos também 
conheçam. Para além de uma comparação trivial, com vistas à mera curiosidade, 
o transitar por diferentes línguas pode se constituir um exercício metalinguístico 
frutífero, ao mesmo tempo em que dá visibilidade a outras línguas, que não apenas o 
inglês.

 A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão de que as 
culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de 
interação e (re)construção. Desse modo, diferentes grupos de pessoas, com interesses, 
agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e 
fluxos interacionais, processos de constituição de identidades abertas e plurais. Este é 
o cenário do inglês como língua franca, e, nele, aprender inglês implica problematizar 
os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance 
e seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade 
contemporânea quanto em uma perspectiva histórica. Nesse sentido, o tratamento 
do inglês como língua franca impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre 



LÍ
N

G
UA

 IN
G

LE
SA

339

os quais o adensamento das reflexões sobre as relações entre língua, identidade e 
cultura, e o desenvolvimento da competência intercultural.

 É imprescindível dizer que esses Eixos, embora tratados de forma separada 
na explicitação da BNCC (BRASIL, 2017), estão intrinsecamente ligados nas práticas 
sociais de usos da língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de 
aprendizagem propostas no contexto escolar. Em outras palavras, é a língua em uso, 
sempre híbrida, polifônica e multimodal que leva ao estudo de suas características 
específicas, não devendo ser nenhum dos eixos, sobretudo o de Conhecimentos 
linguísticos, tratado como pré-requisito para esse uso.
 Além de considerar os pressupostos acima explicitados, deve-se articular as 
competências específicas do componente curricular Língua Inglesa às competências 
específicas da área de Linguagens e às competências gerais da BNCC (BRASIL,2017). 

Competências específicas da Língua Inglesa para o Ensino Fundamental
(BRASIL, 2017, p. 246)

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e 
multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem 
da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo 
globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de 
linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como 
ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e 
de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras 
culturas e para o exercício do protagonismo social.

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e 
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.

4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados 
em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo 
país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e 
valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas 
sociedades contemporâneas.

5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de 
interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e 
produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma 
ética, crítica e responsável.
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6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, 
difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da 
ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais.

 A Proposta Curricular Língua Inglesa está organizada por Eixos, Unidades 
Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. Em cada Eixo e Unidade 
Temática são apresentados os Objetos de Conhecimento e Habilidades a serem 
trabalhados em cada ano de escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º anos). Embora as 
Habilidades previstas nesse referencial curricular não possam ser modificadas, elas 
podem ser reorganizadas e outras(as) professores(as) em atendimento ao contexto 
escolar.
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LÍNGUA INGLESA – 6º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas 
diversas, incluída a fala do professor.
Interação discursiva Construção de laços afetivos e convívio social (EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 

demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.
(EF06LI02) Coletar informações do grupo,perguntando 
e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a 
comunidade.

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

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inglesa 
sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.

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

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas 
e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações 
principais em textos orais sobre temas familiares.

Produção oral Produção de textos orais, com a mediação do professor (EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa 
para falar de si e de outras pessoas, explicitando 
informações pessoais e características relacionadas a 
gostos, preferências e rotinas.
(EF06LI06) Planejar apresentação sobre afamília, a 
comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com 
o grupo.
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LÍNGUA INGLESA – 6º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo- visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 
práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Estratégias de leitura Hipóteses sobre a finalidade de um texto (EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um 

texto em língua inglesa, com base em sua estrutura, 
organização textual e pistas gráficas.

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

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo 
sua organização textual e palavras cognatas.
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.

Práticas de leitura e construção de repertório lexical Construção de repertório lexical e autonomia leitora (EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário 
bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir repertório 
lexical.

Atitudes e disposições favoráveis do leitor Partilha de leitura, com mediação do professor (EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos 
para construir repertório lexical na língua inglesa.
(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 
suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.

SUGESTÕES38(JUIZ DE FORA, 2012, p. 31-32)
Temas: primeiras aproximações e descrições de eventos diários
• Leitura de pequenos textos que apresentem palavras em inglês: nomes de lojas, camisetas, cartões de jogos, telas de jogos de computador, youtube, e-mail, ficha e 
formulários de cadastramento e identificação de dados pessoais.
• Leitura de textos sobre a rotina diária de uma casa, escola eentorno escolar.

38  As sugestões foram retiradas da Proposta Curricular Línguas Estrangeiras e cabe ao professor optar por adotá-las ou não.
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LÍNGUA INGLESA – 6º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem 
a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Estratégias de escrita: pré-escrita Planejamento do texto: brainstorming (EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levando 

em conta o tema e o assunto.

Planejamento do texto: organização de ideias (EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função 
da estrutura e do objetivo do texto.

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

(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua inglesa 
(histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, sua 
família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua 
comunidade e seu contexto escolar.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 31-32)
Temas: primeiras aproximações e descrições de eventos diários
• Cartão de identidade escolar.
• Pôsteres sobre a presença do Inglês na vida cotidiana do aprendiz.
• Textos bem curtos: e-mail, lista de compras e de endereços.
• Cartazes com plantas baixas de casas, bairros, escola, contendo mobiliário.
• Maquetes de entornos escolares e das casas dos aprendizes.
• Textos curtos sobre a rotina diária do aluno.
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LÍNGUA INGLESA – 6º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem 
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
Estudo do léxico Construção de repertório lexical (EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas 

para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula.
(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas 
familiares (escola, família, rotina diária, atividades de lazer, 
esportes, entre outros).

Pronúncia (EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na 
pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua 
materna e/ou outras línguas conhecidas.

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

(EF06LI19X) Utilizar o presente do indicativo para identificar 
pessoas (verbo to be) e descrever rotinas diárias.
(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever 
ações em progresso.

Imperativo (EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enunciados 
de atividades, comandos e instruções.

Caso genitivo (‘s) (EF06LI22) Descrever relações por meio do uso de 
apóstrofo (’) + s.

Adjetivos possessivos (EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos 
possessivos.

Advérbios Interrogativos (“WH” questions) (EF06LI231JF) Reconhecer os significados dos “WH” 
questions.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 31-32)
Temas: primeiras aproximações e descrições de eventos diários
• Cumprimentos e despedidas.
• Identificação pessoal: nome, idade, endereço, telefone, e-mail.
• Descrição do tempo, calendário e festividades.
• Descrição de espaços (domésticos e públicos), moradias e vizinhanças. 
• Números.
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LÍNGUA INGLESA – 6º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de 
modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos.
A língua inglesa no mundo Países que têm a língua inglesa como língua materna 

e/ou oficial
(EF06LI24) Investigar o alcance da língua inglesa no 
mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira ou 
segunda língua).

A língua inglesa no cotidiano da sociedade Produção de textos escritos, em formatos diversos, 
com a mediação do professor

(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na 
sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 
suportes e esferas de circulação e consumo) e seu 
significado.
(EF06LI26) Avaliar, problematizando elementos/produtos 
culturais de países de língua inglesa absorvidos pela 
sociedade brasileira/comunidade.
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LÍNGUA INGLESA – 7º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas 
diversas, incluída a fala do professor.
Interação discursiva Funções e usos da língua inglesa: convivência e 

colaboração em sala de aula
(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral 
para realizar as atividades em sala de aula, de forma 
respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-
seem brincadeiras e jogos.

Práticas investigativas (EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas 
histórias de vida.

Compreensão oral Estratégias de compreensão de textos orais: 
conhecimentos prévios

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos prévios para 
compreender texto oral.

Compreensão de textos orais de cunho descritivo ou 
narrativo

(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e 
os interlocutores em textos orais presentes no cinema, na 
internet, na televisão, entre outros.

Produção oral Produção de textos orais, com mediação do professor (EF07LI05) Compor, em língua inglesa, narrativas orais 
sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcantes 
do passado.
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LÍNGUA INGLESA – 7º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 
práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Estratégias de leitura Compreensão geral e específica: leitura rápida 

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

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

Práticas de leitura e pesquisa Objetivos de leitura (EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação desejada 
como objetivo de leitura.

Leitura de textos digitais para estudo (EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos 
em língua inglesa, de fontes confiáveis, para estudos/
pesquisas escolares.

Atitudes e disposições favoráveis do leitor Partilha de leitura (EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 33)
Temas: A vida diária de um adolescente/jovem ou adulto e A cidade, o estado e o país
• Leitura de textos sobre ídolos, esportes, esportistas.
• Resenhas de filmes e livros.
• Descrição de pessoas.
• Leitura de textos e resumos que apresentam uma cidade histórica, litorânea ou turística do interior do Brasil.
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LÍNGUA INGLESA – 7º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem 
a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Estratégias de escrita: pré-escrita e escrita Pré-escrita: planejamento de produção escrita, com 

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

Escrita: organização em parágrafos ou tópicos, com 
mediação do professor

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

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

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre fatos, 
acontecimentos e personalidades do passado 
(linha do tempo/timelines, biografias, verbetes de 
enciclopédias,blogues, entre outros).

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 33)
Temas: A vida diária de um adolescente/jovem ou adulto e A cidade, o estado e o país
• Cartão de identificação de um ídolo.
• Produção de uma proposta de jornal contendo: calendário, festas e comemorações, aniversariantes, resenhas de filmes, resumos de sítios da internet.
• Folheto ilustrado sobre opção de lazer na cidade ou no bairro.
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LÍNGUA INGLESA – 7º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticasde análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem trabalhados 
nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
Estudo do léxico Construção de repertório lexical (EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos 

regulares e irregulares (formas no passado), preposições 
de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, because, 
then, so, before, after, entre outros).

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

Polissemia (EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de 
acordo com o contexto de uso.

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

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o passado contínuo 
para produzir textos orais e escritos, mostrando relações 
de sequência e causalidade.

Pronomes do caso reto e do caso oblíquo (EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto utilizando 
pronomes a eles relacionados.

Verbo modal can (presente e passado) (EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal 
can para descrever habilidades (no presente e no passado).

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 33)
Temas: A vida diária de um adolescente/jovem ou adulto e A cidade, o estado e o país
• Esportes, jogos, cinema, música.
• Amigos; escola. 
• Festas.
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LÍNGUA INGLESA – 7º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de 
modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos.
A língua inglesa no mundo A língua inglesa como língua global na sociedade 

contemporânea
(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os 
seus contextos de uso no mundo globalizado.

(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, 
refutando preconceitos e reconhecendo a variação 
linguística como fenômeno natural das línguas.
(EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como 
manifestação de formas de pensar e expressar o 
mundo.

Compreensão oral Variação linguística
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LÍNGUA INGLESA – 8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas 
diversas, incluída a fala do professor.

Interação discursiva
Negociação de sentidos (mal- entendidos no uso da 
língua inglesa e conflito de opiniões)

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-
entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações por 
meio de paráfrases ou justificativas.

Usos de recursos linguísticos e paralinguísticos no 
intercâmbio oral

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases 
incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de 
interação oral.

Compreensão oral
Compreensão de textos orais, multimodais, de cunho 
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, 
relacionando suas partes, o assunto principal e informações 
relevantes.

Produção oral Produção de textos orais com autonomia (EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos 
apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.
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LÍNGUA INGLESA – 8º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 
práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.
Estratégias de leitura Construção de sentidos por meio de inferências e 

reconhecimento de implícitos
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não 
aparecem de modo explícito no texto para construção de 
sentidos.

Práticas de leitura e fruição Leitura de textos de cunho artístico/literário (EF08LI06) Apreciar textos narrativos em língua inglesa 
(contos, romances, entre outros, em versão original ou 
simplificada), como forma de valorizar o patrimônio 
cultural produzido em língua inglesa.
(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos 
para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em 
língua inglesa.

Avaliação dos textos lidos Reflexão pós-leitura (EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, 
comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre 
um mesmo assunto.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 34-35)
Temas: Países que usam a língua inglesa no seu cotidiano e Modos de vida
• Leitura de textos sobre os diferentes países que usam a língua inglesa em seu cotidiano. 
• Busca em sítios da internet sobre aspectos geográficos e históricos, populacionais e econômicos.
• Redação de resumos sobre esses países.
• Leitura de textos e resumos sobre alimentação, saúde, higiene no Brasil e no mundo.
• Leitura de receitas.
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LÍNGUA INGLESA – 8º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas 
envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua 
inglesa.
Estratégias de escrita: escrita e pós-escrita Revisão de textos com a mediação do professor (EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de 

colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, 
organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, para aprimoramento, edição 
e publicação final.

Práticas de escrita Produção de textos escritos com mediação do 
professor/colegas

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

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 34-35)
Temas: Países que usam a língua inglesa no seu cotidiano e Modos de vida
• Cartazes e folhetos sobre os países estudados ou sobre seus aspectos pontuais.
• Redação de um resumo sobre um aspecto desse assunto.
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LÍNGUA INGLESA – 8º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem trabalhados 
nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
Estudo do léxico Construção de repertório lexical (EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, 

previsões e expectativas para o futuro.

Formação de palavras: prefixos e sufixos (EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados 
na formação de palavras em língua inglesa.

Gramática Verbos para indicar o futuro (EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever 
planos e expectativas e fazer previsões.

Adjetivos (EF08LI152JF) Reconhecer os adjetivos mais usados em 
língua inglesa.

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

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

Pronomes relativos (EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes 
relativos (who, which, that, whose) para construir períodos 
compostos por subordinação.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 34-35)
Temas: Países que usam a língua inglesa no seu cotidiano e Modos de vida
• Geografia (principais fronteiras, capital, principais cidades, principais destaques econômicos...).
• História.
• Manifestações culturais (culinária, dança, música, teatro, esportes...).
• Atrações turísticas.
• Descrição de diferentes modos de vida nos diferentes países.
• Hábitos alimentares: refeições, alimentos, bebidas.
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LÍNGUA INGLESA – 8º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de 
modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos.
Manifestações culturais Construção de repertório artístico-cultural (EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do 

contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à 
língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música, 
cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a 
diversidade entre culturas.

Comunicação intercultural Impacto de aspectos culturais na comunicação (EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos 
e comportamentos são interpretados em função de 
aspectos culturais.
(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o 
entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a língua inglesa.
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LÍNGUA INGLESA – 9º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas 
diversas, incluída a fala do professor.
Interação discursiva Funções e usos da língua (EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 

de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando 
o contexto e os recursos linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação.

Compreensão oral Compreensão de textos orais, multimodais, de cunho 
argumentativo

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio de 
tomada de notas. 
(EF09LI03) Analisar posicionamentosdefendidos e 
refutados em textos orais sobre temas de interesse social 
e coletivo.

Produção oral Produção de textos orais com autonomia (EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o 
apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas, entre 
outros, adequando as estratégias de construção dotexto 
oral aos objetivos de comunicação e ao contexto.
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LÍNGUA INGLESA – 9º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 
práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.
Estratégias de leitura Recursos de persuasão (EF09LI05) Identificar recursos de persuasão (escolha e 

jogo de palavras, uso de cores e imagens, tamanho de 
letras), utilizados nos textos publicitários e de propaganda, 
como elementos de convencimento.

Recursos de argumentação (EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos 
argumentativos da esfera jornalística. 
(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as 
evidências/exemplos que os sustentam.

Práticas de leitura e novas tecnologias Informações em ambientes virtuais (EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação 
e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

Avaliação dos textos lidos Reflexão pós-leitura (EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 35-36)
Temas: Invenções, descobertas e fatos históricos / Projeções e plano
• Leitura de textos sobre invenções, descobertas e fatos históricos.
• Leiturade biografias.
• Leitura de textos e resumos sobre biografias de pessoas que se realizaram profissionalmente, pessoalmente.
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LÍNGUA INGLESA – 9º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. 
Tais práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras 
línguas,especialmente a língua inglesa.
Estratégias de escrita Escrita: construção da argumentação (EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor 

e defender ponto de vista em texto escrito, refletindo 
sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências 
e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os 
em sequência lógica.

Escrita: construção da persuasão (EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para 
construção da persuasão em textos da esfera publicitária, 
de forma adequada ao contexto de circulação (produção 
e compreensão).

Práticasde escrita Produção de textos escritos, com mediação do 
professor/colega

(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão 
on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, 
memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo 
local ou global, que revelem posicionamento crítico.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 35-36)
Temas: Invenções, descobertas e fatos históricos / Projeções e plano
• Produção de textos sobre invenções, descobertas e fatos históricos.
• Produção de biografias.
• Redação de um currículo.
• Redação coletiva de um sketch que descreva uma situação da vida do aluno.
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LÍNGUA INGLESA – 9º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem trabalhados 
nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
Estudo do léxico Usos de linguagem em meio digital: “internetês” (EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais 

(blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre outros), 
novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras 
com combinação de letras e números, pictogramas, 
símbolos gráficos, entre outros) na constituição das 
mensagens.

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

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

Verbos modais: should, must, have to, may e might (EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, 
must, have to, may e might para indicar recomendação, 
necessidade ou obrigação e probabilidade.

SUGESTÕES (JUIZ DE FORA, 2012, p. 35-36)
Temas: Invenções, descobertas e fatos históricos / Projeções e plano
• Planos de vida: estudo, trabalho, vida pessoal, sonhos.
• Profissões.
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LÍNGUA INGLESA – 9º ANO (continuação)

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua inglesa), de 
modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos.
A língua inglesa no mundo A língua inglesa como língua global na sociedade 

contemporânea
(EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua inglesa 
pelo mundo, em função do processo de colonização nas 
Américas, África, Ásia e Oceania.

Expansão da língua inglesa: contexto histórico
A língua inglesa e seu papel no intercâmbio científico, 
econômico e político

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

Comunicação intercultural Construção de identidades no mundo globalizado (EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio 
da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal 
e de construção de identidades no mundo globalizado.
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Texto Complementar – Eixo Oralidade
(MINAS GERAIS, 2018, p. 625-629)

O Processo de Compreensão Oral (entender)

 O Processo de Compreensão Oral (entender) ou “listening” assume a mesma 
importância das outras habilidades e deve ser trabalhada no mesmo patamar das 
outras habilidades. Ela é responsável por grande parte do potencial comunicativo 
entre os falantes e os estudantes se encantam ao conhecer novos sons, inclusive 
muitos deles inexistentes na língua materna. Sem oralidade, a língua estrangeira 
perde grande parte de seu encanto e sedução. E, atualmente, com a disponibilidade 
da tecnologia digital, o “listening” pode ser trabalhado com mais eficiência na sala 
de aula pelo professor através de podcasts, músicas em língua inglesa, vídeos que 
atraem o interesse dos alunos. Assim como a leitura, a compreensão oral demanda a 
participação ativa do ouvinte no processo d’e (re) criar o sentido do que ouve em suas 
interações sociais do dia-a-dia na família, na escola, no trabalho, nas atividades de 
lazer, envolvendo também os propósitos específicos e os fatores sociais que englobam 
a relação ouvinte-falante. Ouvir para interagir com amigos numa conversa informal 
é diferente de ouvir uma música ou um documentário na TV, ou ainda de ouvir uma 
sequência de instruções para fazer funcionar um aparelho recém-comprado. Isso 
significa que compreender envolve a percepção da relação interacional entre quem 
fala, o quê, para quem, por quem, quando e onde. 
 Nas diversas interações das quais participa ativamente, o ouvinte também 
estabelece relações entre o que ouve e os elementos extralinguísticos, como os 
gestos, o olhar, as expressões fisionômicas, além de se ater ao ritmo, à entonação e 
às pistas contextuais, de modo a ser capaz de compreender a mensagem ouvida.
 É importante para o estudante identificar a função comunicativa básica do 
texto (uma entrevista, um diálogo, uma conversa telefônica, um anúncio publicitário, 
um podcast, etc.), de modo a compreender o que ouve. O ouvinte faz predições, 
antecipa, infere, interpreta o não-dito, formula e rejeita hipóteses no processo de 
atribuição de significados, além de concentrar atenção nas marcas sonoras, como o 
ritmo e a entonação. 
 Nesse nível de interação, o ouvinte tenta segmentar o fluxo do discurso em 
unidades de sentido, partindo do específico (os sons que ouve) para o todo (o assunto 
e o contexto do evento interacional), ou seja, da superfície textual para o geral, 
transformando “ruídos” em sons inteligíveis. Na percepção e na decodificação dos 
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sons, nos marcadores do discurso, o ouvinte competente vai e volta, num movimento 
cíclico, do geral para o particular e vice-versa, sobrepondo, às vezes, um sobre o 
outro, na tentativa de construir sentido. Longe de ser um receptor passivo, ele atua 
ativamente sobre o que ouve para recuperar as intenções comunicativas de quem 
fala.

Estratégias de compreensão oral 

- Ouvir para captar a ideia geral do assunto tratado no texto. 

- Ouvir com o propósito de selecionar uma informação específica. 

- Ouvir para identificar o gênero textual, o(s) falante(s) envolvido(s) e o contexto da 
interação. 

- Ouvir para entender a ideia principal do texto. 

- Ouvir para inferir sentido. 

- Ouvir para tomar notas do que foi ouvido. 

- Ouvir para captar as marcas do discurso oral. 

- Ouvir para inferir sentido com base em traços suprassegmentais (ritmo, entonação, 
tonicidade). 

O Processo de Produção Oral (falar)

 Ao fazer uso da língua estrangeira para construir e/ou manter relações sociais 
por meio da fala, o falante competente utiliza os quatro componentes de competência 
comunicativa: o textual, o sociolinguístico, o gramatical e o estratégico, articulando 
usos comunicativos adequados, condições de produção e determinados contextos 
em que ocorre a interlocução diferente da conversa entre um gerente de banco e seu 
cliente, que é diferente de uma consulta médica ou de uma teleconferência. Diferentes 
funções comunicativas e propósitos diferenciados implicam estilos e formas distintas 
da organização textual, diferentes padrões de ritmo e entonação e diferenças na 
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alternância entre as falas (ou turnos) dos participantes envolvidos, tendo como base 
a mobilização dos três tipos de conhecimento: o de mundo, o textual e o linguístico.

 
A competência comunicativa envolve estar apto a usar a língua 
de forma apropriada a um determinado contexto. Para isso, os 
estudantes precisam conhecer as formas linguísticas, os significados 
e as funções. Eles precisam saber que diversas formas podem ser 
usadas para expressar uma função e que uma determinada forma 
pode também satisfazer a diversas funções. Eles devem ainda 
ser capazes de escolher entre essas formas a mais adequada ao 
contexto e aos papéis dos interlocutores. Ademais, eles precisam 
ser capazes de conduzir o processo de negociação de sentidos com 
seus interlocutores” (LARSENFREEMAN, 1986, p. 131). 

 Juntos, falante e ouvinte, participam ativamente do processo de produção 
do texto falado, colaborando um com o outro, negociando e coargumentando, 
sinalizando suas intenções comunicativas e fazendo os ajustes necessários no decorrer 
da interação oral.
 O texto conversacional organiza-se em turnos, que consistem em cada uma das 
intervenções dos interlocutores ao longo da interação. Existem interações simétricas 
(bate-papos do dia-a-dia e conversas telefônicas, por exemplo) em que todos os 
participantes compartilham o mesmo direito e as interações assimétricas (palestras, 
aulas, consultas, debates, por exemplo) em que um dos participantes detém a posse 
da palavra por mais tempo e a distribui de acordo com sua vontade. 
 Existem regras para as tomadas ou alternâncias de turno (que não são as 
mesmas nas diferentes culturas em cada um dos países onde a língua estrangeira 
é falada), não sendo, assim, permitido a nenhum dos participantes da interlocução, 
tomar a palavra a qualquer momento, mesmo nas interações mais informais. 
 Os interlocutores tomam ou assumem o turno nos espaços de transição, que 
se caracterizam por marcas, tais como: silêncio prolongado por parte daquele que 
detém o turno, entonação característica, marcas de entrega de turno, etc., cujas 
regras são culturalmente construídas. Caso essas regras conversacionais de tomada e 
posse de turno (que são específicas nas diferentes culturas) não sejam observadas, o 
falante corre o risco de se mostrar agressivo, mal-educado, sem intenção de colaborar 
para que as “negociações” de sentido aconteçam de maneira adequada e eficiente no 
decorrer da interlocução.
 Uma dimensão importante a ser incorporada no desenvolvimento da 
capacidade de falar (e ouvir) a língua estrangeira relaciona-se à estrutura sonora 
da língua que está sendo falada (que é diferente da estrutura da língua materna). 
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O aluno deve aprender a reconhecer e a utilizar os traços segmentais (diferenças 
entre fonemas) e os suprassegmentais (entonação, ritmo, variações da tonicidade), 
de modo a construir sentido com base nessas marcas sonoras. O objetivo principal 
do ensino desses traços deve ser o desenvolvimento da capacidade do aluno de 
adquirir uma pronúncia inteligível, para que possa ser entendido por aquele(s) que 
interage(m) com ele por meio do idioma estrangeiro.
 Acuidade e pronúncia nativa não são metas a serem atingidas pelo aluno de 
língua estrangeira, desde que a presença dos traços sonoros da sua língua materna 
(seu sotaque) não interfira na inteligibilidade da sua fala pelos seus interlocutores. As 
atividades recorrentes em livros didáticos para o desenvolvimento da fala, como, por 
exemplo, ouvir um diálogo e praticá-lo com um colega, estudar um mapa e descrever o 
itinerário de um ponto especificado a outro, inventar perguntas sobre uma ilustração 
e depois responde-las, não preparam o aluno para construir sentido, em colaboração 
com seu interlocutor, visando a um determinado propósito comunicativo.
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39 Aquela que se baseia mais no método científico, onde você observa, analisa e testa para chegar a uma 
conclusão, uma dedução dos tópicos que você analisou (LEVY, 2016).
40 O raciocínio indutivo leva a conclusões prováveis, porém mais gerais do que o conteúdo das hipóteses. 
O pensamento indutivo se baseia mais em observar, ele pode passar apenas por coincidências ou por 
certezas (LEVY, 2016).

   ÁREA DE MATEMÁTICA

 O conhecimento matemático no âmbito escolar vem sendo apresentado 
sob novas perspectivas na relação ensino-aprendizagem. Como parte 

do conhecimento humano, a Matemática assume, em todas as etapas da Educação 
Básica, papel relevante na formação dos(as) estudantes (BRASIL, 2017). Cada vez 
mais, os conhecimentos matemáticos devem possibilitar um entendimento acerca 
do mundo e de suas múltiplas relações, sociais, políticas, econômicas, artísticas, 
culturais e filosóficas.
 Neste contexto, é urgente que os(as) professores(as) reconheçam os 
elementos que devem compor uma formação matemática que contribua para a 
plena inclusão de todos(as) os(as) estudantes na vida social, em suas múltiplas 
dimensões (SANTOS; LIMA, 2010). Perceber a forma como cada um(a) constrói seu 
conhecimento e levar em consideração que o tempo de aprender dos(as) estudantes 
pode ser diferente; elaborar estratégias diversificadas e significativas despertando a 
curiosidade; desenvolver a criatividade relacionando elementos da arte, da música, 
da dança, da filosofia, da história no contexto da aprendizagem matemática são 
passos importantes na garantia do direito de os(as) estudantes aprenderem esse 
componente curricular.
 Logo,a área da Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se, no 
desenvolvimento da compreensão de conceitos e procedimentos de investigação 
que estão presentes na dinâmica da construção de conhecimentos, bem como no 
desenvolvimento de atitudes e valores (BRASIL, 2017). Para isso, é importante que 
os(as) professores(as) responsáveis por desenvolver a Educação Matemática no 
município de Juiz de Fora não se esqueçam que as descobertas matemáticas não 
são somente dedutivas39 , mas, fundamentalmente, práticas e indutivas40.
 O que se pretende é que o(a) estudante construa o conhecimento 
matemático de forma significativa, desenvolvendo capacidades essenciais para 
a análise, compreensão e intervenção em diferentes contextos, percebendo sua 
aplicabilidade na sociedade contemporânea, cientes de suas responsabilidades 
sociais (BRASIL, 2017). Contudo, devem ser inseridas no enredo das aulas de 
matemática contextualizações que se relacionem com as vivências dos(as) 

 5
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esportes, na culinária, na música, nas artes, em problemas enfrentados pelos 
moradores do bairro onde a escola está inserida e em tantas outras situações. 
 Por outro lado, entendemos que é preciso tomar certo cuidado com falsas 
contextualizações, em que situações apresentadas são apenas pretextos para a 
obtenção de números a serem usados em operações matemáticas (SANTOS; LIMA, 
2010), mas não podemos deixar de lado outras possibilidades de contextualização, 
inclusive as internas à própria Matemática. Ainda segundo os autores, a 
contextualização deve ser percebida como um instrumento que permita aos 
estudantes estabelecer relações entre os diferentes conhecimentos, construídos 
historicamente, com os quais eles deverão entrar em contato ao longo do seu 
processo de escolarização (SANTOS; LIMA, 2010). 
 Neste sentido, é preciso saber o que ensinar sobre um determinado assunto 
em cada ano especificamente, sem perder de vista a ideia de que o pensamento 
matemático não se constrói de forma linear (PIRES, 2000). É interessante notar 
que, apesar de a Área da Matemática apresentar as Habilidades organizadas em 
uma tabela, como veremos a seguir, isso não implica na forma como os Objetos 
de Conhecimentos devem ser trabalhados, e sim um modo de organização das 
informações. 
 Nesse processo de pensar e trabalhar de forma articulada os saberes 
matemáticos com outras áreas de conhecimento afim de que os(as) estudantes 
mobilizem esses saberes como resposta a uma situação-problema, é que as 
competências específicas da área assumem um papel importante. Optamos por 
inseri-las no Referencial Curricular de Matemática de Juiz de Fora por percebermos 
as possibilidades de ampliação no trabalho com a matemática escolar, já que a 
noção de competência apresentada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2017) contribui para um novo significado de escola que já não se ajusta a 
trilogia do saber fazer (ler, escrever, contar) a qual fundamentou a escolaridade do 
século XX. 
 A relação do ensino-aprendizagem por competência considera os saberes 
como recursos a serem mobilizados, a trabalhar por meio de problemas, a 
desenvolver projetos com os(as) estudantes, a caminhar no sentido de uma maior 
integração entre as diversas áreas do saber.
 Nesta perspectiva, a aprendizagem em Matemática está embasada na 
Educação Matemática voltada para a resolução e elaboração de problemas, 
estimulando o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e o conhecimento.  
Segundo Clareto (2010, p.79), “Aprender não é sair de um estado no qual não se 
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construir sentidos novos, não é reconhecer, é produzir modos de existir no mundo, 
produzindo o próprio mundo”.
 Desta forma, o Referencial Curricular de Matemática da Rede Pública 
Municipal de Juiz de Fora destaca o compromisso que o Ensino Fundamental 
deve ter com o letramento matemático, definido aqui como “[...] competências e 
habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente” 
(BRASIL, 2017, p.266). Para que essas competências específicas e habilidades 
sejam desenvolvidas, é necessário um bom planejamento no qual se articulemos 
diferentes conhecimentos matemáticos com outras áreas, contexto social e 
variados recursos e procedimentos. Deve-se, portanto, trazer para o currículo as 
perspectivas históricas; da Etnomatemática41 , das novas tecnologias; da Modelagem 
Matemática42; da Literacia Estatística43, do lúdico de maneira mais significativa, 
dinâmica e criativa, na forma de ser apresentada, com vista a auxiliar nos processos 
de ensino e aprendizagem.
 É essencial que o(a) professor(a) conte com uma perspectiva abrangente 
do desenvolvimento dos conceitos matemáticos e de metodologias de ensino que 
propiciem aprendizagens significativas para os(as) estudantes. O uso de vivências, 
de experiências cotidianas e do lúdico deve estar presente em todas as etapas 
da Educação Básica, inserindo uma dinâmica de construção de conhecimento em 
contextos mais amplos, que vão para além dos muros da escola.
 A seguir apresentamos as competências específicas do componente 
curricular de matemática que devem se articular com as competências gerais da 
BNCC (BRASIL, 2017). Para a área de Matemática, há oito competências específicas 
para o Ensino Fundamental. Essas competências se articulam para a formação 
do(a) estudante em sua integralidade e subsidiam os(as) professores(as) sobre os 
conhecimentos e as habilidades essenciais a serem trabalhadas, sendo elas:

41 Sugerimos a leitura do livro Etnomatemática – Elo entre as tradições e a modernidade de um dos maiores 
Educadores Matemáticos do mundo, Ubiratan D’Ambrósio. Neste livro, ele apresenta seus mais recentes 
pensamentos sobre Etnomatemática, uma tendência da qual é um dos fundadores.
42 A Modelagem Matemática é uma tendência da Educação Matemática que valoriza, entre outras coisas, o 
trabalho exploratório por parte dos(as) estudantes sobre temáticas ligadas ao cotidiano, possibilitando um 
trabalho interdisciplinar e conjunto com outras tendências, oportunizando a construção de conhecimentos 
de maneira dinâmica (CARVALHO, 2018).
43 Pode ser entendida como a capacidade para interpretar argumentos estatísticos em textos jornalísticos, 
notícias e informações de diferentes naturezas. Significa muito mais do que possuir competências de 
cálculo, é preciso adquirir habilidades para compreender a leitura e a interpretação numérica necessária 
para o exercício pleno da cidadania com responsabilidade social na tomada de decisões (CARVALHO; 
LOPES, 2005).
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 (BRASIL, 2017, p. 267)

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 
inclusive com impactos no mundo do trabalho.

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar 
no mundo.

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas 
do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 
sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, 
para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para 
modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando 
estratégias e resultados.

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, 
não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 
conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto 
escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e 
dados).

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que 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.
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5.1 MATEMÁTICA

 Nas últimas décadas, os Objetos de Conhecimento44 a serem ensinados e 
aprendidos têm sido organizados em grandes campos da matemática. 

Segundo Santos e Lima (2010, p. 3), “[...] embora se observem algumas variações, há 
razoável concordância entre as várias propostas de classificação desses conteúdos”. 
 No Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, optamos por 
seguir o arranjo proposto pela BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo Referência de Minas 
Gerais (CRMG) (MINAS GERAIS, 2018), que organiza os Objetos de Conhecimento em 
cinco Unidades Temáticas/Campos de Conhecimento: Números, Álgebra, Grandezas e 
Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística. Essa é uma das formas de organização 
do referencial curricular. Para cada Unidade Temática definiu-se um conjunto de Objetos 
de Conhecimentos, que por sua vez, agregam um grupo de Habilidades.
 Podemos encontrar essa forma de organização em outro importante documento 
intitulado “Princípios e Normas para a Matemática Escolar”, do National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM, 2007), o qual descreve os conteúdos matemáticos 
em cinco grandes categorias: Números e Operações, Álgebra, Geometria, Medida e, 
finalmente, Análise de Dados e Probabilidade.
 Os diferentes campos de conhecimento da Matemática, aqui representados por 
meio das Unidades Temáticas, reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem 
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, 
representação, variação e aproximação. Essas ideias fundamentais contribuem para o 
desenvolvimento do pensamento matemático dos(as) estudantes e devem se converter, 
na escola, em Objetos de Conhecimento (BRASIL, 2017).
 Ao definir os Objetos de Conhecimento de Matemática para o Ensino 
Fundamental, espera-se que o trabalho a ser desenvolvido no espaço escolar seja capaz 
de despertar o interesse e a curiosidade dos(as) estudantes de modo a ajudá-los(as) a 
desenvolverem-se em seus aspectos físicos, intelectuais, sociais, artísticos, tecnológicos 
e emocionais. Além de compreenderem o mundo à sua volta, encontrando soluções 
para os problemas do dia-a-dia, ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades em 
comunicar-se matematicamente.
 Nessa perspectiva, por exemplo, ensina-se sobre quantidades considerando 
que o(a) estudante perceba que, para além da estrutura subjacente a um sistema de 

44 Objetos de conhecimento serão considerados ao longo do Referencial Curricular de Matemática do 
Município de Juiz de Fora como sinônimo de conteúdo. Dentro do contexto do ensino de Matemática 
objeto de conhecimento é entendido como fatos, fenômenos, coisas com que coexistimos e necessitamos 
conhecer como sujeitos cognoscentes. Essa perspectiva de conteúdo é assumida mediante a necessidade 
que há na mudança na relação ensino-aprendizagem desse componente curricular.
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lhe exige. Assim, identificar a vantagem de levar determinado produto para casa 
após uma comparação entre quantidade/preço/qualidade, e da mesma forma pensar 
soluções práticas para problemas que envolvam questões de sustentabilidade podem 
ser conhecimentos associados ao ensino de matemática. Portanto, cada conhecimento 
matemático se relaciona, neste Referencial Curricular, assim como na BNCC(BRASIL, 
2017), a habilidades que permitem aos(às) estudantes aplicá-las a um determinado 
fim. Essas habilidades envolvem processos cognitivos mais complexos como investigar, 
analisar, criar, estimar, relatar etc., visando à resolução de situações-problemas.
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) é imprescindível retomar 
vivências cotidianas dos(as) estudantes com números, formas e espaço, grandezas e 
medidas e também as experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma 
sistematização de conhecimentos que começam a ser desenvolvidos no espaço escolar 
desde a primeira etapa da Educação Básica. Nessa fase, as habilidades matemáticas que 
os(as) estudantes devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos 
algoritmos, das chamadas “quatro operações”, apesar de sua importância. É necessário 
que o trabalho desenvolvido com os(as) estudantes seja desafiador, significativo, que 
desperte a curiosidade e que contribua para o seu desenvolvimento integral. Portanto é 
necessário desenvolver habilidades relativas às cinco Unidades Temáticas apresentadas 
pelo componente curricular de matemática de forma interdisciplinar, transdisciplinar e 
multidisciplinar.
 Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), consideramos relevante 
considerar as experiências e os conhecimentos matemáticos já vi¬venciados e 
desenvolvidos pelos(as) estudantes, seja no meio social ou no espaço escolar, criando 
situações novas nas quais eles(as) possam fazer observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e 
desenvolvendo ideias mais complexas. É importante que haja uma ampliação e um 
aprofundamento das aprendizagens que vêm sendo desenvolvidas até o 5º ano do 
Ensino Fundamental, sendo que o(a) professor(a) precisa perceber como as habilidades 
matemáticas vão sendo construídas ao longo do tempo. A aprendizagem deste 
componente curricular está intrinsecamente relacionada à apreensão de significados 
dos objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões que os(as) 
estudantes estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre eles e os diferentes 
temas matemáticos e, por fim, entre eles e as demais áreas de conhecimento.
 Esse Referencial Curricular tem a intenção de possibilitar e ampliar diálogos 
entre os diversos atores escolares, as Unidades Temáticas e as várias áreas do saber, e 
por este motivo ele pode ser apropriado pela comunidade escolar, provocando vários 
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através de reflexões contínuas. Dessa forma, será necessário um trabalho de todos(as), 
em conjunto – direção, coordenação, professores(as),pais, estudantes e Secretaria de 
Educação –, para que estas orientações curriculares contribuam com o fazer e o pensar 
da Matemática no espaço escolar, com o objetivo de se estender para o cotidiano, 
fazendo as adequações necessárias às diferentes realidade socioculturais.
 Dentro desta proposta de integração entre as áreas de conhecimento em que 
se tenta romper com a estrutura de textos cristalizados (DETONI, 2010) que dialogam 
muito mais com os saberes dos(as) professores(as) do que com os dos(as) estudantes, 
entendemos que o papel do processo avaliativo, também, precisa ser repensado.
 Isto posto, consideramos que a avaliação deva ser percebida como um elemento 
integrador entre a aprendizagem e o ensino, como um conjunto de ações que busca 
obter informações sobre o que foi aprendido e como foi aprendido (BRASIL, 2017). 
Neste sentido, também, é necessário ter um olhar sobre os erros que os(as) estudantes 
cometem. Segundo Cury (2007), pode-se usar os erros cometidos pelos(as) estudantes 
como subsídios no planejamento de estratégias de ensino. Para Souza (2004, p.19):

Quando a criança comete um erro, ela emite ao professor sinais da 
qualidade de suas interpretações que, por sua vez, depende do nível de 
estruturação da sua inteligência. Sinaliza também a fragilidade da sua 
relação com o objeto de conhecimento e pode dar pistas importantes 
sobre suas reais capacidades de assimilação. 

 É certo que o acerto de determinada tarefa apresenta informações 
interessantes quando se analisa a forma como o(a) estudante construiu seu 
pensamento. E, de fato, na maioria das vezes, o que se percebe é que há um interesse 
muito maior no acerto do que no erro. O erro é visto de imediato como falta de 
conhecimento, e o acerto, como aprendizagem consolidada (MORAES, 2017). 
Helena Cury (2007) trata o erro como um conhecimento, e não como uma falta 
dele. Segundo a autora, os erros são hipóteses legítimas baseadas em concepções 
adquiridas ao longo da vida escolar, é um indicador do processo de raciocínio (CURY, 
2007).
 Nesta perspectiva, entendemos que o erro deva ser percebido como um 
conhecimento que o(a) estudante tem sobre determinado objeto, ou uma crença 
adquirida durante o processo de aprendizagem, e que, por falta de observação por 
parte de quem ensina, foi se consolidando ao longo do tempo. Logo, concordamos 
com Cury (2007), pois, segundo ela é nas respostas dos(as) estudantes que 
encontramos suas concepções a respeito de conceitos e procedimentos.
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é um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente 
relacionada à gestão da aprendizagem dos(as) estudantes. Logo, é necessário refletirmos 
sobre o papel da avaliação nessa nova proposta de currículo, compreendendo-a como 
uma possibilidade do(a) estudante pensar sobre o seu processo de aprendizagem, 
percebendo seus erros e reconstruir seus passos frente a um conhecimento matemático 
significativo (MORAES, 2017). Portanto, a avaliação deve ser compreendida como 
elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino, um elemento de reflexão para 
o(a) professor(a) sobre sua prática educativa e um instrumento que possibilita ao(à) 
estudante tomar consciência de seus avanços e de suas dificuldades (BRASIL, 2017).
 A seguir apresentamos as Unidades Temáticas (Números, Álgebra, Geometria, 
Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística) e as expectativas em relação ao 
ensino e aprendizagem no contexto desse componente curricular. Ressaltamos que elas 
estão presentes em todos os anos do Ensino Fundamental e são abordadas de maneira 
progressiva relacionando-se de modo que o conhecimento não fique fragmentado 
e sem sentido. Há uma gradação, por complexidade, dos Objetos de Conhecimento e 
Habilidades em cada ano escolar, atentando-se para que não haja rupturas de um ano 
para o outro. 

Unidades Temáticas

Números 
 A proposta de trabalho para Unidade Temática Números tem como objetivo 
desenvolver o pensamento numérico, levando os(as) estudantes a conhecer as diversas 
maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em 
quantidades (BRASIL, 2017). Na construção do pensamento numérico é essencial que os(as) 
estudantes se apropriem dos conceitos que antecedem à escrita do número propriamente 
dita.
 Entendemos que é necessário que seja construído e consolidado os conceitos de 
classificação, seriação, inclusão, conservação, aproximação, proporcionalidade, equivalência, 
ordem e outros em uma Educação Matemática que seja significativa e que se relacione com 
outras áreas do conhecimento. Tais conceitos devem ser aprofundados e ampliados à medida 
que os(as) estudantes vão avançando nos anos escolares.
 A proposta de trabalho para o campo numérico deve oportunizar experiências que 
vão para além das regras e técnicas de lidar com os números e as operações que os envolvem. 
A Matemática Escolar tem se pautado demasiadamente nas técnicas, em detrimento da 
construção de ideias matemáticas. Enfatizamos, nesse sentido, que a abordagem envolvendo 
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à mera técnica de operar com números.
 É essencial que as operações aritméticas que serão apresentadas aos(às) estudantes 
ao longo do Ensino Fundamental não sejam postas como fatos em si (DETONI, 2010) 
desvinculados das definições fundamentais dos números. É interessante não se gastar um 
tempo excessivo com exercícios de memorização a partir de algoritmos em detrimento da 
compreensão histórica e conceitual da numeração.
 É preciso aproximar os(as) estudantes, desde a primeira etapa da Educação Básica, 
dos momentos históricos de constituição da ideia de número, com as manifestações culturais, 
sociais, artísticas e tecnológicas. A História da Matemática é uma área interessantíssima a ser 
explorada na construção dos significados numéricos. É necessário, portanto, que se proponha 
o uso de diferentes metodologias de ensino da Matemática, a fim de melhorar os processos 
que envolvem a relação de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos que embasam 
a construção do Número, favorecendo a participação ativa dos(as) estudantes nesse processo.
 A Unidade Temática Números tem como um de seus objetos de estudos os 
diferentes campos numéricos e as operações entre eles, abrangendo desde os naturais 
e o sistema de numeração decimal, até as frações e os decimais. É possível associar tais 
competências à aritmética, à geometria, à álgebra e à combinatória, mas elas se conec¬am 
a todos os campos da matemática escolar.
 Nessa perspectiva, chamamos a atenção para que os(as) estudantes sejam levados 
a compreender de maneira significativa, dentro de um contexto histórico, o nosso Sistema 
de Numeração Decimal, responsável por ampliar a capacidade de raciocinar sobre as 
quantidades. Para Detoni (2010), é preciso trazer as relações históricas que envolvem 
o Sistema de Numeração Decimal, pois o(a) estudante pode“[...] percebê-lo como um 
componente da vocação humana para organização do espaço e do tempo e não como 
simplesmente um instrumento algoritmo para registros numéricos”.
 Nos anos iniciais de escolaridade, o(a) estudante vive imerso(a) no mundo em 
que diferentes formas de o número aparecer se manifestam. Nesse sentido, o trabalho 
com números, nessa etapa, pode explorar seu reconhecimento em diferentes contextos, 
ao mesmo tempo que os(as) levem a perceber novos sentidos numéricos. A expectativa 
é que eles(as) resolvam e elaborem problemas com números naturais e racionais cuja 
representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações 
aritméticas. Espera-se ainda, que os(as) estudantes, sejam capazes de argumentar e 
justificar os procedimentos utilizados para a resolução das atividades propostas, ao 
mesmo tempo que avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. Ou seja, que 
sejam incentivados a pensar a partir de informações recebidas, analisando-as e buscando 
respostas frente a uma postura mais ativa.
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desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa 
e cálculo mental, além de algoritmos, uso de calculadoras e alguns aplicativos educacionais. 
Para isso, é importante que os(as) educadores(as) se valham de estratégias para desenvolver 
essas habilidades, como o uso de jogos e tecnologias. O importante é que os procedimentos 
sejam inseridos em uma rede de significados mais ampla cuja intenção não seja a apuração 
em si, mas as relações que ela permite estabelecer entre os diversos conhecimentos que 
os(as) estudantes já vêm desenvolvendo ao longo de suas vivências.
 Nessa fase espera-se também o desenvolvimento de habilidades no que se 
refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio 
da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, 
sobretudo o valor posicional dos algarismos. É, portanto, oportuno comentar que os(as) 
estudantes sejam motivados a perceber que os décimos, centésimos, milésimos mantêm, 
uns com os outros, a mesma relação que as dezenas, centenas, milhares mantêm entre 
si. Compreender essa extensão e aplicar na constituição de outros conjuntos numéricos e 
operações contribui para que cresçam em autonomia de pensamento matemático.
Na perspectiva de que os(as) estudantes aprofundem a noção de número, é importante 
colocá-los(as) diante de tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números 
naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números 
racionais tanto na representação decimal quanto na fracionária.
 A ideia abstrata de número é fruto de um processo que, de algum modo, refaz o 
percurso da humanidade, desde a compreensão de numerais concretos, até o momento 
em que se estabelece o conceito de número como uma propriedade comum a diversas 
coleções com o mesmo número de elementos.
 Na medida em que lhes sejam oferecidas, por exemplo, oportunidades de manipular 
objetos dispostos em determinada sequência e pedido que identifiquem regularidades na 
formação da sequência, poderão familiarizar-se com a ideia de um padrão que caracteriza 
a lei de formação da sequência, contribuindo, também, para o desenvolvimento do 
pensamento computacional e algébrico. Essa postura didática colabora enormemente 
para que se desenvolvam a capacidade de observar, deduzir e inferir, capacidades essas 
inerentes ao pensamento matemático. Assim, o trabalho com sequências numéricas, nesse 
referencial curricular, tem o intuito de contribuir para que os(as) estudantes compreendam 
que sequências se constituem a partir de uma lei de formação e que essa compreensão 
permite que se identifique qualquer elemento da sequência a partir de um elemento 
conhecido.
 Ao organizar as Habilidades referentes à Unidade Temática Números, 
compreendemos que a ideia de número vai se constituindo, ao longo dos anos escolares, 
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numéricos (naturais, racionais, inteiros, irracionais e reais). 
 A expectativa para os anos finais do Ensino Fundamental é a de que os(as) estudantes 
resolvam e elaborem problemas mais complexos dos que os desenvolvidos na etapa anterior 
envolvendo o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Nesta etapa, espera-se 
que os significados que compreendem as operações aritméticas estejam consolidados e 
que, portanto, os(as) estudantes sejam capazes de utilizar diversas estratégias para resolver e 
elaborar problemas envolvendo-as.
 Para que o pensamento numérico seja ampliado é interessante colocá-los(as) 
diante de problemas que irão exigir a percepção de novos significados como, por exemplo, 
os geométricos, nos quais os números racionais não são suficientes para resolvê-los. 
Assim, é importante proporcionar aos(às) estudantes a reflexão acerca da necessidade de 
reconhecimento dos números irracionais de forma que eles reconheçam a necessidade desses 
números.
 Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se discutem situações que 
envolvem conteúdo das demais Unidades Temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e 
medidas, Probabilidade e estatística. As Habilidades que envolvem o campo numérico, 
trazem alguns conceitos que estão presentes no dia-a-dia da sociedade e que devem ser 
compreendidos por nossos(as) estudantes, como aqueles que envolvem a educação financeira 
e o campo da estatística e probabilidade, por exemplo.
 É importante perceber como as habilidades matemáticas expressam o direito de 
aprender do(a) estudante de forma significativa, favorecendo um trabalho interdisciplinar. Tal 
fato é perceptível nesta Unidade Temática e nas outras, pois envolvem as dimensões culturais, 
sociais políticas e psicológicas, além de questões essenciais como consumo, trabalho, dinheiro, 
tecnologia, responsabilidade e cidadania.

Álgebra
 A Álgebra é a segunda Unidade Temática na ordem de apresentação do componente 
curricular de Matemática, isso não significa que ela ou outra Unidade Temática devam 
ser trabalhadas na ordem em que aparecem. É necessário que o(a) professor(a) perceba 
a relação existente entre os campos da Matemática, podendo pensar uma estrutura de 
rede45 para o desenvolvimento do currículo. Ou seja, cabe pensar que os Objetos de 

45 A perspectiva do desenvolvimento do currículo seguindo a estrutura de uma rede tenta romper com o 
modelo curricular cartesiano. As redes de significados, como estratégia para organização curricular inspiram-
se na associação do cérebro humano com o mundo de significações, ou seja, na ideia de que “conhecer” 
significa “conhecer o significado”, o que se constrói individual e socialmente, por meio de relações que 
podem ser de natureza lógica, causal, correlacional e que se articulam em feixes, em redes (PIRES, 2000).
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de caminhos, de tal forma que nenhum conhecimento ou caminho seja privilegiado em 
relação ao outro, nem unicamente subordinado a qualquer um deles” (PIRES, 2000, p.256). 
 Nesta perspectiva, Pires(2000) defende que essa forma de percorrer os Objetos 
de Conhecimento abre oportunidades para abordagens interdisciplinares, pois, na 
medida em que cada educador(a) busca encontrar relações de cada tema com outros 
que lhe sejam pertinentes, novas ramificações desta rede irão se construindo, ao mesmo 
tempo em que proporcionam um ensino mais significativo para os(as) estudantes, algo 
que a nosso ver, pode ajudar a recuperá-los sem prejudicar a aprendizagem daqueles 
que se encontram em um nível mais avançado (MORAES, 2017).
 Cabe ressaltar que o estudo da Álgebra está presente, também, nos anos 
iniciais no currículo de Matemática da Rede Pública Municipal de Juiz de Fora desde 
2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e que apesar de a BNCC (BRASIL, 2017) trazer esse campo 
como algo novo para o currículo dos anos iniciais, a proposta curricular de Matemática 
da rede já incentivava o trabalho nesta etapa escolar.
 É necessário perceber como essa Unidade Temática vai sendo construída ao 
longo do tempo e como ela é desenhada no currículo. Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental os Objetos de Conhecimento se relacionam à percepção e a investigação 
de padrões figurais e numéricos, bem como às propriedades das operações e ao sinal 
de igualdade, além de incentivar o desenvolvimento das ideias de proporcionalidade 
e equivalência. Há um direcionamento para o desenvolvimento do pensamento 
algébrico e não nas operações algébricas, isso é importante observar, pois nessa fase, 
não se objetiva o uso de letras para expressar regularidades e/ou padrões observados, 
por mais simples que sejam.
 Um dos modos de compreender o estudo da Álgebra escolar, que inclusive é 
mencionado por Ponte; Brocardo e Oliveira (2005) que, citando o autor o americano 
James Kaput, explicita que o pensamento algébrico é algo que se manifesta quando, 
através de conjecturas e argumentos, se estabelecem generalizações sobre dados 
e relações matemáticas, expressas através de linguagens cada vez mais formais. É 
interessante ressaltar que esse processo de generalização pode ocorrer com base 
na Aritmética, na Geometria, em situações de Modelação Matemática e, em última 
instância, em qualquer conceito matemático lecionado desde os primeiros anos de 
escolaridade.
 Com isso, queremos chamar a atenção para o fato de que desenvolver o 
pensamento algébrico envolve outras estruturas que vão para além da capacidade 
de manipulação de símbolos. Esse tema não deve se reduzir ao trabalho com o 
simbolismo formal. Aprender Álgebra implica em ser capaz de pensar algebricamente 
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modelação. Resumir a atividade algébrica à manipulação simbólica equivale a reduzir 
a riqueza desse Campo de Conhecimento a apenas uma das suas facetas. Por isso 
é interessante envolver os(as) estudantes em situações-problema de investigação, 
sempre observando a relação que eles fazem entre o concreto e abstrato.
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudos relativos ao campo 
algébrico devem aprofundar e ampliar o que foi desenvolvido ao longo dos anos 
iniciais. Nessa etapa da Educação Básica, os(as) estudantes devem ser capazes de 
utilizar representações algébricas para expressar generalizações sobre as propriedades 
das operações aritméticas. Para isso, eles(as) devem ser estimulados a perceber de 
forma construtiva padrões e regularidades observáveis em sequências numéricas 
ou figurais. A compreensão da noção de variável pela interdependência da variação 
entre grandezas e a construção de procedimentos para calcular o valor numérico de 
expressões algébricas, se fazem presentes nesta Unidade Temática para esta fase de 
escolarização. As técnicas de resolução de equações e inequações, inclusive no plano 
cartesiano, devem ser desenvolvidas como uma maneira de representar e resolver 
determinados tipos de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
 O desenvolvimento das Habilidades relativas a essa Unidade Temática, como 
também aquelas relativas Números, Geometria e Probabilidade e Estatística, podem 
contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos(as) estudantes 
da Educação Básica (BRASIL, 2017) tendo em vista que eles(as) precisam ser capazes 
de compreender e traduzir situações diversas em outras linguagens, fazendo uso de 
algoritmos e de seus fluxogramas, por exemplo.
 Algumas das ideias matemáticas que estão sendo consideradas nesse campo 
de conhecimento são: equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. 
Em suma, essa Unidade Temática deve estimular o desenvolvimento do pensamento 
algébrico por meio de atividades que abranjam caráter exploratório e/ou investigativo 
não se reduzindo ao uso de fórmulas. Neste sentido, se faz necessário criar situações 
didático-pedagógicas em que os(as) estudantes possam usar diferentes sistemas de 
representação, raciocinar dedutiva e indutivamente, e resolver problemas no campo 
da modelagem matemática envolvendo diversos contextos.

Geometria 
 A Geometria é um dos Campos de Conhecimento mais fértil do componente 
curricular de Matemática. Ela está presente em várias situações da vida cotidiana e, 
muitas vezes, lidamos com ela sem nos darmos conta. O conhecimento geométrico faz 
parte da vida humana. Às vezes apreciamos sua beleza sem enxergarmos as relações 
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vezes. Tal fato pode ser observado na apreciação de obras de arte de grandes pintores 
como Van Gogh46, por exemplo, que usa elementos geométricos para compor algumas 
de suas obras, como as linhas geométricas que formam o cenário do quarto e a noção 
de perspectiva na tela Quarto em Ales. Os conceitos que envolvem esse Campo de 
Conhecimento presentes na composição de muitas obras de arte passam, na maioria 
das vezes, despercebidos. 
 Com um olhar um pouco mais atento observamos a presença dos entes 
geométricos em vários contextos sociais, na construção civil, na organização de plantios, 
nas esculturas, em elementos da natureza, no processo de urbanização de uma cidade, 
no deslocamento de corpos, na cultura de diferentes povos, na composição do Universo, 
entre outros.
 Com isto, queremos chamar atenção para as possibilidades de trabalhos que essa 
Unidade Temática permite estabelecer com outras áreas de conhecimento. Os conceitos 
geométricos quando trabalhados com a parte estética, filosófica e cultural contribui 
para o desenvolvimento de um tipo de pensamento que permite ao(à) estudante 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive, bem 
como resolver problemas de diferentes naturezas (BRASIL, 1998).
 O trabalho desenvolvido nessa Unidade Temática quando bem planejado e 
articulado com outros componentes curriculares pode ampliar a forma de o(a) estudante 
se posicionar frente às questões que lhes exigem uma capacidade de abstração maior, 
pois possibilita construir algumas relações (topológicas, projetivas e euclidianas) 
importantes, conduzindo-os(as) ao desenvolvimento das noções de espaço e forma. 
 A primeira noção de Geometria que o(a) estudante desenvolve em seu contexto 
social é através de observações e percepção do espaço (VITAL; MARTINS; SOUZA, 2016). 
Segundo Smole, Diniz e Cândido (2000), a percepção do espaço pelo(a) estudante se 
dá em três etapas essenciais, sendo elas: 1. Espaço vivido - é aquele que a(o) criança/
estudante vivencia fisicamente através dos movimentos e dos deslocamentos realizados 
em brincadeiras, jogos e atividades que permitem percorrer, delimitar ou organizar 
esse espaço; 2. Espaço percebido – é aquele que a(o) criança/estudante não precisa 
experimentá-lo fisicamente para lembrar-se dele; 3. Espaço concebido – essa etapa 
exige da(o) criança/estudante a capacidade de estabelecer relações espaciais entre 

46 Sugerimos uma apreciação da tela Quarto em Arles desse grande artista holandês. A pintura, na qual o 
artista retrata o seu lugar de descanso, tem detalhes inquietantes, o chão parece inclinado, quadros estão 
distantes da parede e móveis dispostos fora de lugar. Será que houve algum erro? Absolutamente, não. 
Depois da luz que é o elemento tido pelo próprio pintor como o grande personagem da tela, são as linhas 
geométricas que formam o cenário do quarto e a noção de perspectiva que fazem dessa uma das obras de 
arte mais famosas de todos os tempos (MUHLBERGER, 2001).
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e diagramas). 
 Nesse ponto de vista, é interessante construir uma proposta para o ensino de 
Geometria que levem os(as) estudantes a explorar o espaço e o mundo que os cercam, 
estimulando-os(as) a compreender as características dos objetos com os quais convivem, 
localizando-os e deslocando-os no espaço, bem como identificando propriedades de 
figuras (JUIZ DE FORA, 2012). O ensino de Geometria deve promover a descoberta e a 
experimentação, fomentando o desenvolvimento do pensamento geométrico (ABRANTES; 
SERRAZINA; OLIVEIRA, 1999) por meio de ideias matemáticas fundamentais como a 
construção, representação e interdependência (BRASIL, 2017).
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é necessário que haja uma ênfase no 
caráter experimental do conhecimento geométrico por meio de atividades que envolvam 
a manipulação de materiais concretos em lugar de ficar, somente, definindo conceitos. É 
importante, que os materiais concretos sejam trabalhados na perspectiva da investigação, 
ou seja, os(as) estudantes devem ser desafiados a observar as características e propriedades 
dos objetos matemáticos de maneira lúdica.
 Neste sentido, os(as) estudantes devem ser estimulados a observar, descrever, 
representar, identificar, registrar, construir objetos do campo geométrico, sendo 
questionados e desafiados a resolver e elaborar problemas que envolvem essa Unidade 
Temática. Isso significa, ao invés de apresentar definições e iniciar o estudo de ideias 
geométricas por meio de representações desenhadas numa folha de papel, propiciar 
aos(às) discentes experiências vividas, para que, posteriormente, possam compreender o 
caráter lógico do conhecimento geométrico (JUIZ DE FORA, 2012).
 Para essa etapa escolar, sugerimos que sejam pensadas sequências didáticas que 
possam desenvolver a capacidade dos(as) estudantes de: identificar e estabelecer pontos 
de referência para a localização e deslocamento de objetos por meio de jogos e brincadeiras; 
esboçar representações de espaços conhecidos; aferir distâncias, tendo como suporte, 
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras representações; observar 
e descrever características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais; 
construir faces planas por meio das dobraduras de papel ou por meio de softwares; 
relacionar figuras espaciais a suas planificações; citar e comparar polígonos, por meio de 
propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos, dentre outras.
 Cabe ressaltar que o trabalho com referenciais deve explorar tanto o próprio corpo 
quanto outros objetos. Sugere-se, também, que o estudo das simetrias seja iniciado através 
da manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no 
plano cartesiano e com recurso de softwares de geometria dinâmica quando possível.
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, o campo geométrico pode ser desenvolvido 
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antecessoras. Nessa etapa, devem ser desenvolvidas tarefas que envolvam transformações 
no plano (ampliações/reduções de figuras geométricas planas), identificando seus 
elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruência e 
semelhança. Os(as) estudantes devem ser capazes de reconhecer as condições necessárias 
e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e de aplicar esse 
conhecimento na realização de demonstrações simples, o que contribui para a formação do 
raciocínio hipotético-dedutivo. É interessante, também, que os(as) estudantes, continuem 
sendo incentivados a observar as características dos entes geométricos, pois esse é um 
processo importante para a formação do pensamento geométrico que se constitui a partir 
de percepção de regularidades e consequente generalização (JUIZ DE FORA, 2012). 
 O ensino de Geometria não deve se restringir ao desenvolvimento de um trabalho 
que leve os(as) estudantes a simplesmente nomearem figuras planas e tridimensionais, 
como habitualmente tem sido feito em salas de aula (JUIZ DE FORA, 2012). É imprescindível 
que eles(as) desenvolvam as “habilidades espaciais” de localização, deslocamento, 
observação das características dos objetos existentes nesses espaços e suas relações com 
outros Campos da Matemática. Bem como a percepção de que essa área de conhecimento 
não deve ser reduzida a “transmissão” de definições, inserindo-se no corpo científico do 
conhecimento matemático.

Grandezas e Medidas
 A Unidade Temática Grandezas e Medidas se articula com as demais unidades 
anteriormente apresentadas, favorecendo a integração entre as diversas áreas. Afinal, 
estamos estabelecendo relações entre grandezas o tempo todo. Seja em uma situação de 
compra e venda de terrenos; para medir distâncias; no caso de perceber que garrafas de 
tamanhos diferentes podem conter a mesma quantidade de um dado líquido; para aferir 
temperaturas; na comparação e estimativa de populações; em intervalos de tempo;no 
cálculo da quantidade de tecido que será necessário para cobrir um determinado objeto, 
na origem dos números decimais e das frações etc. 
 Segundo Perez (2008, p.42) “[...] o tema Grandezas e Medidas tem uma justificativa 
social muito forte, as crianças chegam na escola trazendo experiências mesmo que 
informais com as medidas, seja em brincadeiras ou em outras atividades do dia-a-dia”. 
Devemos aproveitar essas experiências para abrir espaços de interação e proporcionar 
uma relação de ensino-aprendizagem mais significativa. Partir de conceitos que elas 
trazem de casa ou da Educação Infantil nos provoca a estruturar o trabalho educativo 
como algo a ser construído junto, respeitando o perfil de estudantes que nos chega. Afinal 
de contas, esses(as) meninos(as) criam e produzem culturas, não devem ser tratados(as) 
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p.7) “[...] é um desafio fascinante tentar o diálogo do saber matemático – para muitos, 
tido como árido e pouco acessível – com a riqueza do imaginário das crianças e com a 
simplicidade dos seus jogos e de suas brincadeiras, sempre marcados pelo “faz de conta”.
 Nesse sentido, o trabalho com essa Unidade Temática pode tornar-se 
rico no ambiente escolar se desenvolvido na perspectiva da interdisciplinaridade, 
transdiciplinaridade e plurisdiciplinaridade. Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, 
p. 64): 

A medida é um meio privilegiado para se estabelecerem conexões, quer 
dentro da própria Matemática, quer na ligação a outras disciplinas. 
Na medida, estão interligados conceitos geométricos, aritméticos, 
trigonométricos, bem como a capacidade de formulação e de resolução 
de problemas e várias destrezas. Há uma forte ligação deste tópico 
à geometria (por exemplo, o perímetro e a área são características 
mensuráveis de certas figuras geométricas) [...].

 Logo, as noções de medidas desempenham um papel interessante na construção 
de uma proposta de um currículo em rede, possibilitando diálogos, investigações, 
transformações e integrações da Matemática com outras áreas do saber. Entende-se que 
as medidas possibilitam a quantificação de grandezas do mundo físico e são essenciais 
para se compreender a realidade.
 Sugerimos que o trabalho com essa Unidade Temática, não seja reduzido apenas 
aos processos de conversão de medidas, comparações de volume e ou quantidade de 
massa.
 A proposta é pensar como esse Campo de Conhecimento tem e faz relação da 
Matemática com o cotidiano dos(as) estudantes, desafiando-os(as) a encontrar soluções 
para problemas do dia-a-dia perpassando as diversas áreas de conhecimento. A perspectiva 
é abrir uma gama de possibilidades de questões e temas a serem explorados, relacionando-
os, por exemplo, com números racionais em sua forma decimal e com os desdobramentos 
da Geometria, por exemplo (JUIZ DE FORA, 2012). Outra articulação desejada é a que 
se deve estabelecer entre os vários significados de um mesmo conceito no interior da 
própria Matemática contribuindo para a consolidação e ampliação da noção de número, a 
aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico (BRASIL, 2017).
 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a expectativa é que os(as) estudantes 
construam conceitos importantes relativos a essa área de conhecimento por meio de 
atividades concretas. Que as aulas sejam preparadas para que eles(as) possam interagir com 
os objetos de conhecimento, utilizando, por exemplo, o próprio corpo para experienciar 
e executar medições. Bem como, medir utilizando pedaços de barbantes para comparar 
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entre outras situações que permitem enriquecer o trabalho com essa temática.
 A partir dessas experiências é preciso compreender, também, a necessidade da 
criação de padrões universais de medida e, consequentemente, a utilização de ferramentas 
importantes no processo de medição, como trenas, balanças, réguas, transferidores, fita 
métrica, termômetros, relógios, cronômetros. Considerando os avanços tecnológicos 
do mundo em que vivemos, deve-se constatar a necessidade de os (as) estudantes 
reconhecerem e compreenderem as unidades de medida de memória no campo da 
informática, como bytes, quilobytes, megabytes, gigabytes e até o dinheiro eletrônico e 
as criptomoedas, sendo avaliados a etapa escolar em que eles se encontram e a maneira 
como vêm construindo os conceitos sobres essas unidades de medidas (JUIZ DE FORA, 
2012).
 Dessa forma, esperamos que esses(as) estudantes possam perceber o papel das 
grandezas no cotidiano, interpretando-as nas várias situações sociais, reconhecendo que 
medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação 
por meio de um número. Além disso, devem resolver e elaborar problemas que envolvem 
grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e 
retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso 
de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida 
padronizadas mais usuais, Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações 
de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação 
ao consumo (BRASIL, 2017).
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudos relativos à Unidade Temática 
Grandezas e Medidas devem aprofundar e ampliar o que foi desenvolvido ao longo dos 
anos iniciais. A expectativa é a de que os(as) estudantes reconheçam comprimento, área, 
volume e abertura de ângulo como grandezas associadas a figuras geométricas. Que 
consigam além de identificar as grandezas no contexto de um problema, perceber que tipo 
de relação elas estabelecem, se são direta ou inversamente proporcionais (BRASIL, 2017).
 Nessa fase da escolaridade, os(as) estudantes devem, também,determinar 
expressões de cálculo de áreas de quadriláteros, triângulos e círculos, bem como as de 
volumes de prismas e de cilindros, demonstrando perceber as relações entre essas medidas 
em um contexto de modelagem. Outro ponto a ser destacado refere-se à introdução de 
medidas de capacidade de armazenamento de computadores como grandeza associada a 
demandas da sociedade moderna, bem como valores monetários e grandezas determinadas 
pela razão de duas outras (velocidade, densidade etc.) (BRASIL, 2017).
 Trabalhar com grandezas e medidas deve motivar, no trabalho escolar, a 
responsabilidade em questionar temas importantes que interferem no nosso cotidiano, 
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Temática se apresenta como uma área que propícia o desenvolvimento de projetos de 
Modelagem Matemática em torno das dez competências gerais que se apresentam como 
tema geradores.

Probabilidade e Estatística 
 Essa Unidade Temática apesar de ser a última na apresentação estrutural do 
Referencial Curricular de Matemática de Juiz de Fora pode ser trabalhada na perspectiva 
da interdisciplinaridade, na ideia do desenvolvimento de um currículo em rede. Essa 
Unidade propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas 
situações da vida cotidiana, das ciências, dos esportes, das tecnologias, dos fenômenos 
sociais etc.
 Cada vez mais se acentua a importância da Estatística e Probabilidade e de 
suas aplicações no mundo onde os(as) estudantes possam interagir com os objetos de 
conhecimento de forma significativa, apropriando-se dos conceitos que envolvem esse 
Campo de Saber para externar opiniões e aprender a argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis. 
 Nesse sentido, entendemos que seja essencial que os(as) estudantes sejam 
estimulados a aprender a fazer a boa pesquisa, a defender pontos de vistas e tomar 
decisões com base em informações seguras que possam trazer benefícios e soluções 
para alguns problemas sociais. Compreender, também, neste contexto, a gravidade 
e as consequências de trabalhar com dados infundados e de espalhar Fake News é 
imprescindível.
 Para Scheaffer (1990, p. 93), é necessário que os(a) estudantes “[...] compreendam 
como a coleta, a organização e a interpretação dos dados acontecem ao mesmo tempo 
em que descobrem capacidades de argumentar, refletir e criticar”. Para isso, é preciso 
envolvê-los(as) ativamente na criação e elaboração desses dados, levando-os a pensar 
sobre questões e temáticas que envolvam a sociedade contemporânea.
 A atual sociedade exige cada vez mais que as pessoas desenvolvam habilidades 
relativas a Literacia Estatística, ou seja, que tenham capacidade para interpretar 
argumentos estatísticos em jornais, revistas e nas mais diversas mídias, inclusive nas digitais 
(CARVALHO; LOPES, 2005). Segundo essas autoras, “[...] trata-se de uma competência 
que vai além da computacional, alargando-se pela Literacia Numérica necessárias às 
populações que estão a ser constantemente bombardeadas com dados com os quais têm 
de tomar decisões” (CARVALHO; LOPES, 2005, p. 58).
 A noção de Probabilidade e Incerteza entra no cenário desta Unidade Temática 
como base para a estatística e com o intuito de contribuir com algumas discussões 
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diversas situações do dia-a-dia, sobre os quais podemos formar intuições incorretas e, 
consequentemente, retirar conclusões erradas ou tomar decisões menos adequadas 
(GAL; GARFIELD, 1999). 
 Portanto, a Estatística tanto desenvolve a descrição de fatos por meio de números, 
organizando e simplificando informações, como estuda situações que envolvem o 
acaso, tais como jogos e decisões a serem tomadas. O recurso à inferência constitui um 
procedimento de grande utilidade para a análise e interpretação de dados, a partir de 
amostras, muito usadas nas pesquisas de mercado e eleitorais, por exemplo (JUIZ DE 
FORA, 2012).
 A Proposta Curricular de Matemática de Juiz de Fora desde o ano de 2012 
considera importante desenvolver os objetos de conhecimentos tratados neste Campo 
desde os anos iniciais do fundamental. Se a “[...] criança é alfabetizada estatisticamente 
desde cedo, será mais capaz de tomar decisões, compreender informações veiculadas 
nos meios de comunicação etc.” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 44). Com isso, “[...] é preciso um 
espaço pedagógico que valorize o processo ao invés do fato, as ideias ao invés das técnicas” 
(CARVALHO; LOPES, 2005, p. 89), propondo uma grande diversidade de problemas que se 
relacionem ao contexto vivido por cada estudante em suas respectivas etapas escolares.
 Com relação à Estatística, nos anos iniciais sugerimos contextos que sejam mais 
de interesse dos(as) estudantes dessa etapa escolar. Logo, iniciar como uma pesquisa 
de temáticas entre eles é fundamental para a escolha de textos que lhes despertem o 
interesse e ao mesmo tempo lhes impulsionem na pesquisa. Espera-se que o trabalho a 
ser desenvolvido com esses(as) estudantes não resulte em mera aplicação de técnicas, em 
construções de tabelas e gráficos de maneira mecanizada. É preciso que eles(as) percebam 
a importância do trabalho que estão realizando, e que algumas escolhas e/ou decisões 
que tomarão serão pautadas com base nos resultados dessas pesquisas. Aprender a 
fazer escolhas e tomar decisões desde cedo é importante para definir personalidades, 
preferências e gosto, é a base da autonomia da criança (BRASIL, 2017).
 Uma proposta de trabalho interessante é a realização de variadas pesquisas de 
opinião entre os(as) colegas da própria sala e de outras turmas para, a partir daí, organizar 
tabelas e gráficos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a compreender o papel 
da estatística no cotidiano. Assim, a leitura, a interpretação e a construção de tabelas e 
gráficos têm papel fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para 
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou 
justificar as conclusões.
 No que concerne ao estudo de noções de Probabilidade, a finalidade dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, está centrada no desenvolvimento da noção de 
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eventos impossíveis e eventos prováveis. Nessa fase, é importante que os(as) estudantes 
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter acontecido 
em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral 
(BRASIL, 2017).
 Nos anos finais do Ensino Fundamental, o estudo de Estatística e Probabilidade 
deve ser ampliado e aprofundado, por meio de atividades em que os(as) estudantes 
possam planejar e construir relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo 
medidas de tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico com 
uso ou não de tecnologias da informação (BRASIL, 2017). No Campo da Probabilidade é 
importante trazer práticas pedagógicas que promovam a compreensão de grande parte 
dos acontecimentos do cotidiano, que são de natureza aleatória, possibilitando aos(às) 
estudantes identificarem resultados possíveis desses acontecimentos; utilizar a árvore 
de possiblidades, o princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade 
de sucesso de um dos eventos; calcular probabilidade de eventos equiprováveis etc.
 Para que a Estocástica47 se justifique nos anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental, deve-se considerar o papel que ela tem na vida desses(as) estudantes para 
que estes(as) desenvolvam atitudes positivas em relação a determinadas situações da 
vida cotidiana. Eles(as) precisam não somente tornar-se consciente do seu pensamento 
e raciocínio, mas também discutir, comparar diferentes soluções, defender ideias que 
promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional 
e global com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta (BRASIL, 2017).
 

47 A Estocástica é incentivada ao considerar-se que o ensino da Estatística está vinculado ao da Probabilidade 
(CARVALHO; LOPES, 2005).
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REFERENCIAL CURRICULAR DE MATEMÁTICADA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

1° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Contagem de rotina.
Contagem ascendente e descendente.

Reconhecimento de números 
no contexto diário: indicação de 
quantidades, indicação de ordem 
ou indicação de código para a 
organização de informações.

(EF01MA23MG) Relacionar a história da Matemática na construção do número e sua 
importância no contexto social.

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

Quantificação de elementos de uma 
coleção: estimativas, contagem 
um a um, pareamento ou outros 
agrupamentos e comparação.

(EF01MA02XMG) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias 
como o pareamento, a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não convencionais 
e outros agrupamentos. 

(EF01MA03XMG) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno 
de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, utilizando estratégias 
próprias, como desenhos e materiais manipuláveis. 

Leitura, escrita e comparação de 
números naturais (até 100).

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar 
o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.
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Números

Reta numérica. (EF01MA05AMG) Localizar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, 
com e sem suporte da reta numérica. 

(EF01MA05XBMG) Representar e comparar números naturais de até duas ordens em 
situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.

Construção de fatos básicos da adição. (EF01MA01JF) Efetuar adições por meio de estratégias pessoais e estimativas em situações 
contextualizadas.

(EF01MA06XMG) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas.

Composição e decomposição de 
números naturais.

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes 
adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de 
características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de 
cálculo.

(EF01MA24MG) Realizar estimativas e cálculo mental com números naturais (até ordem 
de dezenas).

Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, retirar).

(EF01MA02JF) Compreender em contextos relevantes os diferentes significados da adição: 
juntar e acrescentar, bem como os diferentes significados da Subtração: subtrair, comparar 
e completar.

(EF01MA08) Resolver e Elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números 
de até 3 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

(EF01MA25MG) Operar com os números naturais: adição e subtração, sem agrupamento e 
desagrupamento (até duas ordens).
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Geometria

Padrões figurais e numéricos: 
investigação de regularidades ou 
padrões em sequências.

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por 
meio de atributos, tais como cor, forma e medida.

(EF01MA03JF) Identificar padrões figurais em objetos da natureza, obras de arte e em 
elementos sociais.

(EF01MA04JF) Identificar padrões e regularidades em sequências numéricas.

Sequências recursivas: observação de 
regras usadas utilizadas em seriações 
numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, 
menos 2, por exemplo).

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou 
regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras.

Localização de objetos e de pessoas 
no espaço, utilizando diversos 
pontos de referência e vocabulário 
apropriado..

(EF01MA05JF) Descrever e representar espaços, trajetos e localização de objetos e pessoas 
por meio de maquetes e desenhos representados em malhas quadriculadas ou em outras 
representações gráficas.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria 
posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado 
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à 
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.

Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento e relações com 
objetos familiares do mundo físico.

(EF01MA13XMG) Reconhecer e relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, 
esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico, sem uso obrigatório de 
nomenclatura.

Figuras geométricas planas: 
reconhecimento do formato das faces 
de figuras geométricas.

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) 
em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos 
geométricos.

(EF01MA26MG) Observar formas geométricas presentes em elementos da natureza e nos 
objetos criados pelo homem e suas características. 
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Grandezas e
Medidas

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: comparações e unidades 
de medida não convencionais.

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como 
mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais 
pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso 
cotidiano.

(EF01MA27MG) Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimentos, capacidades 
ou massas. 

Medidas de tempo: unidades de 
medida de tempo, suas relações e o 
uso do calendário.

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos 
relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário, quando necessário.

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o 
dia da semana de uma data, consultando calendários.

(EF01MA28MG) Identificar instrumentos apropriados (relógios e calendários) para medir 
tempo (incluindo dias, semanas e meses). 

(EF01MA29MG) Estimar e medir o decorrer do tempo usando “antes ou depois”; “ontem, 
hoje ou amanhã”; “dia ou noite”; “manhã, tarde ou noite”; “hora ou meia hora”. 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas.

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.

(EF01MA06JF) Compreender, relacionar, utilizar moedas e cédulas do Sistema Monetário 
Brasileiro, estabelecendo trocas.

Probabilidade e estatística

Noção de acaso. (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, 
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

Leitura de tabelas e de gráficos de 
colunas simples.

(EF01MA07JF) Interpretar dados expressos em tabelas e gráficos e discutir decisões (com o 
auxílio do professor) a partir dessas leituras envolvendo contextos do universo das crianças.

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

Coleta e organização de informações.
Registros pessoais para comunicação 
de informações coletadas.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse 
e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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2° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até 
três ordens pela compreensão 
de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero).

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão 
de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

(EF02MA02) 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).

(EF02MA03) 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.

(EF02MA01JF) Reconhecer e utilizar os números nos diferentes contextos em que eles se encontram.

(EF02MA24MG) Identificar números pares e números ímpares. 

(EF02MA25MG) Localizar e representar os números naturais (até a ordem de centenas) na 
reta numérica. 

(EF02MA26MG) Identificar posição de um objeto ou número numa série explicitando a 
noção de sucessor e antecessor. 

(EF02MA27MG) Reconhecer termos como dúzia e meia dúzia; dezena e meia dezena; 
centena e meia centena, associando-os às suas respectivas quantidades

Composição e decomposição de 
números naturais (até 1000).

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de 
material manipulável, por meio de diferentes adições. 

(EF02MA28MG) Compreender e utilizar as regras do Sistema de Numeração Decimal (SND) 
para leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais. 

(EF02MA29MG) Determinar o valor posicional e absoluto de um algarismo em um número. 

(EF02MA30MG) Realizar estimativas e cálculo mental com números naturais (até ordem de 
centenas). 
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Números

Construção de fatos fundamentais da 
adição e da subtração.

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental 
ou escrito.

(EF02MA02JF) Efetuar adições por meio de estratégias pessoais e estimativas em situações 
contextualizadas.

(EF02MA31MG) Operar com os números naturais: adição e subtração com e sem 
agrupamento e desagrupamento. (até três ordens).

Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, retirar).

(EF02MA03JF) Compreender os diferentes significados da adição (juntar e acrescentar) e 
subtração (separar, retirar, comparar e completar).

(EF02MA04JF) Vivenciar diferentes experiências concretas envolvendo os conceitos de 
adição e subtração para que seja capaz de aplicá-los em diversas situações-problemas.

(EF02MA05JF) Reconhecer as operações de adição e subtração implícitas em uma situação-
problema.

(EF02MA06) Resolver e Elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números 
de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais ou convencionais.

Problemas envolvendo adição de 
parcelas iguais (multiplicação).

(EF02MA07) Resolver e Elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de 
adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando 
ou não suporte de imagens e/ou material manipulável. 

(EF02MA32MG) Construir fatos básicos da multiplicação (por 2, 3, 4 e 5). 

(EF02MA33MG) Reconhecer termos como dobro e triplo, associando-os às suas respectivas 
quantidades. 

(EF02MA34MG) Operar com os números naturais: multiplicação (por 2, 3, 4 e 5).

Problemas envolvendo significados de 
dobro, metade, triplo e terça parte.

(EF02MA06JF) Compreender os conceitos de dobro, metade, triplo e terça parte.

(EF02MA08) Resolver e Elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça 
parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.
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Álgebra

Construção de sequências repetitivas 
e de sequências recursivas.

(EF02MA07JF) Identificar e construir sequências (cores, tamanho, formatos etc.).

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente 
a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 
elementos ausentes na sequência.

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

Geometria

Localização e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço, segundo 
pontos de referência, e indicação de 
mudanças de direção e sentido.

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os 
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.

(EF02MA08JF) Descrever e representar espaços, trajetos e localização de objetos e pessoas 
por meio de maquetes e desenhos representados em malhas quadriculadas ou em outras 
representações gráficas.

Esboço de roteiros e de plantas 
simples.

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns pontos de referência.

Figuras geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera): reconhecimento e 
características.

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

Figuras geométricas planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo): 
reconhecimento e características.

(EF02MA15) 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.

Grandezas e 
Medidas

Medida de comprimento: unidades 
não padronizadas e padronizadas 
(metro, centímetro e milímetro).

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo 
contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas 
(metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

(EF02MA35MG) Utilizar unidades não padronizadas para medir comprimento: palmo, pé, 
passo, palito, barbante e etc.

(EF02MA36MG) Estimar ordens de grandeza de comprimento antes de efetuar medições.

(EF02MA37MG) Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais de 
comprimento, como: régua, fita métrica e trena.
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Grandezas e 
Medidas

Medida de capacidade e de 
massa: unidades de medida não 
convencionais e convencionais (litro, 
mililitro, cm3, grama e quilograma).

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias 
pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama 
e quilograma).

(EF02MA38MG) Reconhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais e não 
convencionais de massa, como a balança.

Medidas de tempo: intervalo de 
tempo, uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e ordenação 
de datas.

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da 
semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de 
agenda.

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e 
registrar o horário do início e do fim do intervalo.

(EF02MA39MG) Reconhecer unidades de medidas de tempo (ano, mês, quinzena, semana, 
dia, horas) e conversões entre elas.

(EF02MA40MG) Comparar, através de estratégias pessoais grandezas de tempo, tendo 
como referência unidades de medidas não convencionais e convencionais.

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas 
e equivalência de valores.

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema 
monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.

Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano.

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

Coleta, classificação e representação 
de dados em tabelas simples e de 
dupla entrada e em gráficos de 
colunas.

(EF02MA09JF) Organizar os dados de uma pesquisa em tabelas e gráficos de colunas.

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 
dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender 
aspectos da realidade próxima.

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três 
variáveis.

(EF02MA10JF) Interpretar dados expressos em tabelas e gráficos e discutir decisões (com 
o auxílio do professor) a partir dessas leituras envolvendo contextos do universo dos 
estudantes.
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3° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de 
quatro ordens.

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.

(EF03MA29MG) Reconhecer os números romanos até mil (M).

Composição e decomposição de 
números naturais.

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição 
e a decomposição de número natural de até quatro ordens.

(EF03MA01JF) Reconhecer o valor posicional de um algarismo em um número de até quatro 
ordens.

Construção de fatos fundamentais da 
adição, subtração e multiplicação.

(EF03MA02JF) Vivenciar diferentes experiências concretas envolvendo os conceitos de 
multiplicação para que seja capaz de aplicá-los em diversas situações- problemas.

(EF03MA03AXJF) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da subtração para o cálculo mental 
ou escrito.

(EF03MA03BXJF) Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito.

Reta numérica.
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-
la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, 
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.

Procedimentos de cálculo (mental e 
escrito) com números naturais: adição 
e subtração.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.

(EF03MA03JF) Operar com os números naturais de até quatro ordens: adição e subtração 
com e sem agrupamento.

Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar 
e completar quantidades.

(EF03MA06) Resolver e Elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.
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Números

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da 
divisão: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, repartição 
em partes iguais e medida.

(EF03MA04JF) Efetuar cálculos por meio de estratégias pessoais, em contextos com 
diferentes significados da multiplicação para resolver situações-problema.

(EF03MA05JF) Construir e utilizar fatos básicos da divisão para o cálculo mental ou escrito.

(EF03MA06JF) Compreender os diferentes significados da divisão de números naturais: 
repartir e medir, a partir de situações contextualizadas, estendendo essa compreensão 
para os demais conjuntos numéricos.

(EF03MA07JF) Perceber a divisão como operação inversa da multiplicação.

(EF03MA31MG) Operar com os números naturais até quatro ordens envolvendo 
multiplicação (por 2, 3, 4 , 5 e 10).

(EF03MA33MG) Operar com os números naturais até quatro ordens envolvendo divisão 
até 10.

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da 
divisão: adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, repartição 
em partes iguais e medida.

(EF03MA07) Resolver e Elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados 
de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo e registros. 

(EF03MA08) Resolver e Elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com 
resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por 
meio de estratégias e registros pessoais.

Significados de metade, terça parte, 
quarta parte, quinta parte e décima parte.

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural 
por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.

Álgebra

Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas.

(EF03MA10AJF) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número.

(EF03MA10BJF) Descrever uma regra de formação de uma sequência ordenada de números 
naturais.

(EF03MA10CJF) Determinar os elementos faltantes ou seguintes de uma sequência 
ordenada de números naturais.

Relação de igualdade.
(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de 
adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença.
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Geometria

Localização e movimentação: 
representação de objetos e pontos de 
referência.

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis 
e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

(EF03MA08JF) Identificar a localização e/ou movimentação de objetos ou pessoas em 
mapas, croquis e outras representações gráficas.

Figuras geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera): reconhecimento, 
análise de características e 
planificações.

(EF03MA09JF) Identificar as características de uma figura geométrica espacial (vértice, 
faces e arestas). 

(EF03MA10JF) Construir utilizando materiais concretos (palitinhos e massinhas, dobradura 
de papel, palitinhos e bolinhas de isopor, software, papel reciclável etc) os sólidos 
geométricos.

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas 
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações

Figuras geométricas planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo): reconhecimento e análise 
de características.

(EF03MA11JF) Desmontar sólidos geométricos para perceber as características de suas 
faces planas.

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio 
e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) 
e vértices.

Congruência de figuras geométricas 
planas.

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

Grandezas e
Medidas

Significado de medida e de unidade 
de medida.

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida 
utilizada.

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições 
de comprimento, tempo e capacidade.

Medidas de comprimento (unidades 
não convencionais e convencionais): 
registro, instrumentos de medida, 
estimativas e comparações.

(EF03MA19XMG) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos de medida, através de experiências e utilização de materiais manipuláveis. 
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Grandezas e
Medidas

Medidas de capacidade e de massa 
(unidades não convencionais e 
convencionais): registro, estimativas e 
comparações.

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), 
reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.

(EF03MA12JF) Experimentar práticas de medidas de capacidade e de massa usando 
materiais concretos.

Comparação de áreas por 
superposição.

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de 
figuras planas ou de desenhos.

Medidas de tempo: leitura de horas 
em relógios digitais e analógicos, 
duração de eventos e reconhecimento 
de relações entre unidades de medida 
de tempo.

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e 
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua 
duração.

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação 
entre hora e minutos e entre minuto e segundos.

Sistema monetário brasileiro: 
estabelecimento de equivalências 
de um mesmo valor na utilização de 
diferentes cédulas e moedas.

(EF03MA24) Resolver e Elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência 
de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra venda e troca. 

(EF03MA13JF) Avaliar situações de compra e venda (preço/qualidade).

Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano.

(EF02MA14JF) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco 
prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. 

Leitura, interpretação e representação 
de dados emtabelas de dupla entrada 
e gráficos de barras.

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas.

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem 
para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.

Coleta, classificação e representação 
de dados referentes a variáveis 
categóricas, por meio de tabelas e 
gráficos.

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 
50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla 
entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias 
digitais.
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4° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de 
até cinco ordens.

Sistema de numeração Romano. 

(EF04MA01JF) Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

(EF04MA02JF) Identificar ordens e classes dos numerais naturais.

(EF04MA01XMG) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais até a ordem de 
centenas de milhar.

(EF04MA03JF) Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

(EF04MA29MG) Ler e escrever números romanos até mil (M). 

Composição e decomposição de um 
número natural de até cinco ordens, 
por meio de adições e multiplicações 
por potências de 10.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser 
escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema 
de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

Propriedades das operações para 
o desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais.

(EF04MA03) Resolver e Elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado.

(EF04MA30MG) Operar com os números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão 
(Com e sem reagrupamento).

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

(EF04MA04JF) Efetuar a multiplicação com dezena no multiplicador.

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.

(EF04MA05JF) Efetuar divisão com dezena no divisor.
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Números

Problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e 
da divisão: adição de parcelas 
iguais, configuração retangular, 
proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida.

(EF04MA06) Resolver e Elaborar problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF04MA07) Resolver e Elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois 
algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas de contagem.

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas 
simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao 
se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais

Números racionais: frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100).

(EF04MA06JF) Compreender o conceito de número fracionário e reconhecer seu significado 
no contexto diário.

(EF04MA07JF) Ler, escrever e representar frações.

(EF04MA08JF) Comparar frações com denominadores iguais.

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 
como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como 
recurso.

(EF04MA09JF) Identificar fração como representação que pode estar associada ao 
significado de: relação parte-todo e divisão.

Números racionais: representação 
decimal para escrever valores do 
sistema monetário brasileiro.

(EF04MA10AMG) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser 
estendidas para a representação decimal de um número racional. 

(EF04MA10BMG) Relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema 
monetário brasileiro.

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada 
por múltiplos de um número natural.

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos 
de um número natural.

Sequência numérica recursiva formada 
por números que deixam o mesmo 
resto ao ser divididos por um mesmo 
número natural diferente de zero.

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais 
para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, 
identificando regularidades.
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Álgebra

Relações entre adição e subtração e 
entre multiplicação e divisão.

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando 
necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de 
multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.

Propriedades da igualdade.

(EF04MA14XJF) 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, com o uso ou não de tecnologia.

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que 
envolve as operações fundamentais com números naturais.

Geometria

Localização e movimentação: pontos 
de referência, direção e sentido 
paralelismo e perpendicularismo.

(EF04MA31MG) Identificar retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, 
utilizando construções com palitos, mapas, figuras planas, etc.

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, 
por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, 
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

Figuras geométricas espaciais (prismas 
e pirâmides): reconhecimento, 
representações, planificações e 
características.

(EF04MA10JF) Identificar características dos poliedros (faces, vértices, arestas).

(EF04MA11JF) Diferenciar prisma de pirâmide por meio de suas características.

(EF04MA17XAMG) Associar prismas e pirâmides a suas planificações.

(EF04MA17XBMG) Analisar e nomear e comparar os atributos dos prismas e das pirâmides.

Ângulos retos e não retos: uso de 
dobraduras, esquadros e softwares.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de 
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.

(EF04MA32MG) Reconhecer ângulos nos objetos e nas figuras geométricas planas. 

(EF04MA12JF) Identificar ângulos como mudança de direção ou giro.

Simetria de reflexão.

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas 
planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas 
e de softwares de geometria.
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Grandezas e
Medidas

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização 
de instrumentos de medida e de 
unidades de medida convencionais 
mais usuais.

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local.

Perímetros e Áreas de figuras 
construídas em malhas 
quadriculadas.

(EF04MA33MG) Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas quadriculadas e 
comparar perímetros de duas figuras sem uso de fórmulas. 

(EF04MA34MG) Construir a ideia de área a partir de recobrimento de superfícies 
(ladrilhagem) com figuras planas. 

(EF04MA13JF) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem 
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo 
que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.

Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 
analógicos, duração de eventos e 
relações entre unidades de medida 
de tempo.

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos 
em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término 
de realização de uma tarefa e sua duração.

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.

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de 
medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões 
do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao 
aquecimento global.

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, 
e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, 
planilhas eletrônicas.

Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro.

(EF04MA25) Resolver e Elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável.
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Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos 
aleatórios.

(EF04MA14JF) Recordar o conceito de eventos aleatórios.

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance 
de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar 
frações.

Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelasde dupla 
entrada, gráficos de colunas simples 
e agrupadas, gráficos de barras e 
colunas e gráficos pictóricos.

(EF04MA27AMG) Ler, interpretar e 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. 

(EF04MA27BMG) Produzir textos com base em dados coletados a partir de tabelas e 
gráficos.

Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis numéricas.

Coleta, classificação e representação 
de dados de pesquisa realizada.

(EF04MA14JF) Diferenciar variáveis categóricas de variáveis numéricas.

(EF04MA15JF) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas 
pelos alunos.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar 
dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e 
sem uso de tecnologias digitais.
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5° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Sistema de numeração decimal: 
leitura, escrita e ordenação de 
números naturais (de até seis ordens).

(EF05MA01JF) Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar 
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02JF) Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais nas suas 
diversas ordens.

(EF05MA03JF) Arredondar para classe ou ordem mais próxima.

Números racionais expressos na forma 
decimal e sua representação na reta 
numérica.

(EF05MA02XMG) Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na forma decimal 
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02AJF) Identificar a localização de números racionais em sua representação 
decimal na reta numérica com compreensão das principais características do sistema de 
numeração decimal.

(EF05MA02BJF) Reconhecer a composição e a decomposição de números racionais em sua forma 
decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

Representação fracionária dos números 
racionais: reconhecimento, significados, 
leitura e representação na reta 
numérica.

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as 
ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como 
recurso.

Comparação e ordenação de números 
racionais na representação decimal e 
na fracionária utilizando a noção de 
equivalência.

(EF05MA04JF) Construir o conceito de fração equivalente em situações gráficas e por meio 
de cálculo, a partir da observação de regularidades.

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

(EF05MA05AJF) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações, 
fracionária e decimal). 

(EF05MA05BJF) Relacionar números racionais na forma decimal e na fracionária a pontos 
da reta numérica.
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Números

Cálculo de porcentagens e 
representação fracionária.

(EF05MA27MG) Reconhecer o uso da porcentagem no contexto diário. 

(EF05MA05JF) Interpretar e utilizar o símbolo %.

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à 
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, 
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros. 

(EF05MA06JF) Associar a fração centesimal à representação de porcentagem.

(EF05MA07JF) Associar o número racional em sua representação decimal à porcentagem.

(EF05MA08JF) Calcular porcentagens simples utilizando estratégias pessoais, cálculo mental 
e calculadora.

(EF05MA31MG) Resolver situações-problema que envolvem o uso da porcentagem no 
contexto diário, como 10%, 25%, 50%, 75%, 100%.

Problemas: adição e subtração de 
números naturais e números racionais 
cuja representação decimal é finita.

(EF05MA07AXJF) Resolver e Elaborar problemas com números naturais envolvendo 
os diferentes significados das operações de adição e subtração (de mudança ou de 
transformação, de combinação, de comparação, e de duas ou mais transformações), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA07BXJF) Resolver problemas com números racionais cuja representação decimal seja 
finita envolvendo os diferentes significados das operações de adição e subtração (de mudança ou 
de transformação, de combinação, de comparação, e de duas ou mais transformações), 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.

(EF05MA08) Resolver e Elaborar problemas envolvendo os diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, multiplicação combinatória, representação 
retangular linha x coluna e proporcionalidade direta) e divisão (agrupamento, partilha, 
comparação de grandezas de mesma espécie e como combinação) com números naturais 
(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas de contagem do tipo: “Se 
cada objeto de uma coleção A for 
combinado com todos os elementos de 
uma coleção B, quantos agrupamentos 
desse tipo podem ser formados?”

(EF05MA09) 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.
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Álgebra

Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência.

(EF05MA09JF) Construir a ideia de igualdade usando diferentes estratégias (balança, 
software dinâmicos, objetos de aprendizagem).

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente 
entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses 
membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência.

(EF05MA11AJF) Resolver problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.

(EF05MA11BMG) Elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.

Grandezas diretamente proporcionais.

Problemas envolvendo a partição 
de um todo em duas partes 
proporcionais.

(EF05MA10JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-problema (velocidade 
e tempo, quantidade e preço, ingredientes de receitas e rendimento).

(EF05MA11JF) Identificar o padrão de proporcionalidade presente em uma situação-
problema (dobrando os ingredientes de uma receita, dobra-se o rendimento; triplicando 
os ingredientes de uma receita, triplica-se o rendimento etc.).

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre 
duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as 
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

(EF05MA13) 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.

Geometria

Plano cartesiano: coordenadas 
cartesianas (1º quadrante) e 
representação de deslocamentos no 
plano cartesiano.

(EF05MA14XMG) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos 
no plano, como mapas, malhas quadriculadas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.

(EF05MA12JF) Relacionar a malha quadriculada com o plano cartesiano, destacando uma 
das linhas como eixo horizontal (x) e uma das colunas como o eixo vertical (y).

(EF05MA13JF) Localizar objetos em malha quadriculada, tendo como base dois referenciais 
expressos em pares ordenados.

(EF05MA14JF) Determinar o par ordenado correspondente a objetos representados em 
malha quadriculada.

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de 
objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando 
mudanças de direção e de sentido e giros.
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Geometria

Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento, representações, 
planificações e características.

(EF05MA15JF) Identificar e nomear os poliedros e corpos redondos por meio de suas 
características.

(EF05MA16JF) Reconhecer os elementos (vértices, faces e arestas) dos diferentes sólidos 
geométricos.

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.

(EF05MA17JF) Construir os sólidos geométricos usando tecnologia digital, material 
concreto (dobradura ou palitos) ou material de desenho.

Figuras geométricas planas: 
características, representações e 
ângulos.

(EF05MA34MG) Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras planas 
(triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo com o número de lados, o número de 
ângulos, diagonais etc. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

(EF05MA19JF) Classificar polígonos pelo número de lados e tipos de ângulo.

(EF05MA20JF) Reconhecer paralelismo e/ou perpendicularismo e/ou concorrência entre 
os lados de um polígono.

Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas quadriculadas: 
reconhecimento da congruência dos 
ângulos e da proporcionalidade dos 
lados correspondentes.

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados 
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas 
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

(EF05MA20JF) Ampliar e reduzir figuras poligonais usando malha quadriculadas e/ou 
usando tecnologias digitais.

(EF05MA21JF) Descrever as mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um polígono 
quando ampliamos ou reduzimos os seus lados.

Grandezas e
Medidas

Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relações entre as 
unidades de medida mais usuais.

(EF05MA36MG) Calcular perímetros e áreas de figuras desenhadas em malhas quadriculadas 
com o uso das unidades padronizadas. 

(EF05MA19) Resolver e Elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas 
comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações 
entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.
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Grandezas e
Medidas

Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais pode 
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes.

Noção de volume.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir 
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos 
concretos.

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances 
de eventos aleatórios.

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, 
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.

(EF05MA22JF) Compreender experimento aleatório como fenômenos com resultados 
imprevisíveis (Exemplo: sair à face de número 1 no lançamento de um dado).

(EF05MA23JF) Reconhecer espaço amostral como conjunto estabelecido por todos os 
possíveis resultados de um experimento (Exemplo: todas as faces de um dado).

(EF05MA24JF) Compreender evento equiprovável como aquele em que todos os seus 
elementos possuem a mesma chance de ocorrência (Exemplo: faces de um dado não 
tendencioso).

Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis.

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos 
aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis).

Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de linhas.

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar 
dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados.
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6° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

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

(EF06MA35MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números 
naturais. 

(EF06MA01AMG) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, fazendo uso da reta 
numérica. 

(EF06MA01BMG) Comparar, ordenar, ler e escrever números racionais cuja representação 
decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.

(EF06MA02A) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no 
mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo 
a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), 
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais. 

(EF06MA02B) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu 
no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de 
modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do 
zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição números racionais em sua 
representação decimal.

Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação) 
com números naturais.

(EF06MA01JF) Operar com os números naturais: adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, 
calcular potências, calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos usando algoritmo ou não.

(EF06MA02JF) Resolver problemas envolvendo os diferentes significados da adição e/ou 
subtração de números naturais por meio de estratégias variadas utilizando cálculos mentais 
exatos ou valores aproximados.

(EF06MA03JF) Resolver problemas envolvendo os diferentes significados da multiplicação 
e/ou divisão de números naturais por meio de estratégias variadas utilizando cálculos 
mentais exatos ou valores aproximados, ou o algoritmo euclidiano.

(EF06MA04JF) Resolver problemas envolvendo os diferentes significados da potenciação 
de números naturais por meio de estratégias variadas utilizando cálculos mentais exatos 
ou valores aproximados.
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Números

Divisão euclidiana.

(EF06MA03) Resolver e Elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 
exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

(EF06MA05JF) Resolver problemas que envolvam o algoritmo de Euclides.

Fluxograma para determinar a 
paridade de um número natural.

Múltiplos e divisores de um número natural.

Números primos e compostos.

Fatoração de números naturais.

Mínimo Múltiplo Comum. 

Máximo Divisor Comum.

(EF06MA06JF) Identificar regularidades numéricas para construir algoritmo.

(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique 
a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par).

(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre 
números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por 
meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.

(EF06MA06) Resolver e Elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.

(EF06MA07JF) Fatorar números naturais em produtos de números primos.

(EF06MA40MG) Determinar o M.D.C. e M.M.C. de números naturais. 

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

(EF06MA41MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números racionais.

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de 
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.

(EF06MA08JF) Representar frações utilizando diferentes linguagens (figuras, gráficos e tecnologia).

(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas 
formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de 
uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.

(EF06MA09JF) Compreender as propriedades que envolvem as frações (uma fração não se 
altera quando se multiplica seus dois termos pelo mesmo número diferente de zero ou mesmo 
fazendo a divisão desta fração pelo mesmo divisor comum. Uma fração é alterada quando é 
adicionado ou subtraído um valor igual tanto do numerador quanto do denominador).

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

(EF06MA10JF) Calcular adição e subtração entre frações com denominadores iguais e 
denominadores diferentes, com ou sem uso de calculadora. 

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

Aproximação de números para 
múltiplos de potências de 10.

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da 
potência de 10 mais próximas.

Cálculo de porcentagens por meio de 
estratégias diversas, sem fazer uso da 
“regra de três”.

(EF06MA44MG) Interpretar e utilizar o símbolo %. 

(EF06MA45MG) Efetuar cálculos de porcentagem. 

(EF06MA11JF) Utilizar estratégias pessoais e cálculo mental para resolver problemas envolvendo 
porcentagem.

(EF06MA12JF) Reconhecer que a porcentagem é uma fração com denominador cem.

(EF06MA13) Resolver e Elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia 
de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo 
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.

Álgebra

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

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

(EF06MA13JF) Recordar o conceito de razão e proporção considerando partes desiguais.

(EF06MA15) Resolver e Elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade 
em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão 
entre as partes e entre uma das partes e o todo.

Geometria

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

(EF06MA14JF) Recordar a relação entre malha quadriculada e o plano cartesiano, utilizando 
a malha quadriculada de fundo, destacando uma das linhas como eixo horizontal (x) e uma 
das colunas como eixo vertical (y).

(EF06MA15JF) Localizar objetos em malha quadriculada, tendo como base dois referenciais 
expressos em pares ordenados.

(EF06MA16XJF) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º 
quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono, com ou sem uso 
de tecnologias digitais.

Prismas e pirâmides: planificações 
e relações entre seus elementos 
(vértices, faces e arestas).

(EF06MA16JF) Relacionar prismas e pirâmides às suas planificações e vice-versa.

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas 
de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e 
desenvolver a percepção espacial.
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Geometria

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

(EF06MA17JF) Compreender que um polígono é uma figura plana formada por segmentos 
de retas.
(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no 
plano como em faces de poliedros.
(EF06MA18JF) Reconhecer paralelismo e/ou perpendicularismo e/ou concorrência entre 
lados de um polígono.
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas 
dos lados e dos ângulos.
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e 
a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.

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

(EF06MA19JF) Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas 
quadriculadas.
(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, 
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações 
de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção 
de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de 
referência e distâncias fornecidas etc.).

Grandezas e
Medidas

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

(EF06MA20JF) Identificar a unidade adequada para realizar determinada medição.
(EF06MA46MG) Relacionar o metro com seus múltiplos e submúltiplos. 
(EF06MA47MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de comprimento. 
(EF06MA48MG) Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e submúltiplos. 
(EF06MA49MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de área.
(EF06MA50MG) Relacionar o grama com seus múltiplos e submúltiplos.
(EF06MA51MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de massa.
(EF06MA52MG) Relacionar o metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos. 
(EF06MA53MG) Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro. 
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Grandezas e
Medidas

Ângulos: noção, usos e medidas.

(EF06MA54MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de volume/capacidade. 

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

Ângulos: noção, usos e medida.

(EF06MA21JF) Identificar ângulo como mudança de direção ou giro.

(EF06MA22JF) Identificar ângulo reto, agudo, obtuso e raso.

(EF06MA23JF) Comparar ângulos.

(EF06MA24JF) Identificar ângulos em figuras geométricas.

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.

(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos 
e em situações reais, como ângulo de visão.

(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou 
tecnologias digitais.

Plantas baixas e vistas aéreas.
(EF06MA28XJF) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e 
vistas aéreas com ou sem uso de tecnologia.

Perímetro de um quadrado como 
grandeza proporcional à medida do 
lado.

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um 
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para 
compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.

Probabilidade e estatística

Cálculo de probabilidade como a razão 
entre o número de resultados favoráveis 
e o total de resultados possíveis em um 
espaço amostral equiprovável.

Cálculo de probabilidade por meio de 
muitas repetições de um experimento 
(frequências de ocorrências e 
probabilidade frequentista).

(EF06MA56MG) Relacionar o conceito de probabilidade com o de razão. 
(EF06MA25JF) Compreender espaço amostral como conjunto estabelecido por todos os 
possíveis resultados de um experimento aleatório.
(EF06MA26JF) Compreender que evento é um subconjunto do espaço amostral.
(EF06MA27JF) Compreender experimento aleatório como fenômenos com resultados 
imprevisíveis.
(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número 
racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a 
probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.
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Probabilidade e estatística

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

(EF06MA28JF) Diferenciar população e amostra.

(EF06MA29JF) Diferenciar variáveis qualitativas de quantitativas.

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

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

Coleta de dados, organização e 
registro. Construção de diferentes 
tipos de gráficos para representá-los e 
interpretação das informações.

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

Diferentes tipos de representação de 
informações: gráficos e fluxogramas.

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre 
os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que 
as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).
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7° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Múltiplos e divisores de um número 
natural.

(EF07MA01JF) Recordar os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural.

(EF07MA02JF) Recordar fatoração de números primos.
(EF07MA03JF) Identificar os múltiplos e/ou divisores de um número natural.

(EF07MA04JF) Identificar o menor (mínimo) múltiplo comum de dois ou mais números por 
meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos.

(EF07MA05JF) Identificar o máximo (maior) divisor comum de dois ou mais números por 
meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos.

(EF07MA01) Resolver e Elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções 
de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo 
comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.

Cálculo de porcentagens e de 
acréscimos edecréscimos simples.

(EF07MA38MG) Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem.

(EF07MA39MG) Resolver problemas comparando preços à vista e a prazo.

(EF07MA02) Resolver e Elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que 
lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo 
mental e/ou calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.

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

(EF07MA40MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais 
por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.

(EF07MA06JF) Operacionalizar números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz n-ésima de números inteiros que são potências de n) 

(EF07MA07JF) Determinar o módulo ou valor absoluto de um número inteiro.

(EF07MA08JF) Resolver expressões numéricas envolvendo números inteiros.

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

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

Fração e seus significados: como parte 
de inteiros, resultado da divisão, razão 
e operador.

(EF07MA42MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números inteiros por 
meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas. 
(EF07MA43MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números racionais. 
(EF07MA44MG) Identificar a representação decimal e fracionária de um número racional.
(EF07MA45MG) Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e raiz n-ésima números racionais que são 
potências de n.
(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma 
estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um 
grupo de problemas.
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da 
divisão, razão e operador.
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a 
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou 
três partes de outra grandeza.

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

(EF07MA09JF) Interpretar, na reta numérica, o conjunto dos números naturais, inteiros e 
racionais.
(EF07MA10JF) Compreender a relação de igualdade entre os números racionais em sua 
representação fracionária e decimal.
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los 
a pontos da reta numérica.
(EF07MA11JF) Utilizar números racionais em sua forma fracionária e/ou decimal em 
contexto social.
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a 
relação entre elas e suas propriedades operatórias.
(EF07MA12JF) Compreender a radiciação como operação inversa da potenciação.
(EF07MA12) Resolver e Elaborar problemas que envolvam as operações com números 
racionais.
(EF07MA13JF) Resolver expressões numéricas envolvendo o conjunto dos números racionais.
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Álgebra

Linguagem algébrica: variável e 
incógnita.

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para 
expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.
(EF07MA14JF) Reconhecer uma expressão algébrica como uma sentença matemática 
capaz de representar uma situação-problema.
(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o 
conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e 
na literatura.
(EF07MA15JF) Representar uma situação-problema por meio de uma expressão algébrica.
(EF07MA16JF) Calcular o valor numérico de expressões algébricas.
(EF07MA17JF) Perceber a existência ou não de um padrão algébrico ou geométrico em 
sequências recursivas e não recursivas.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em 
sequências numéricas.

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

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade 
de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.

Problemas envolvendo grandezas 
diretamente proporcionais 
e grandezas inversamente 
proporcionais.

(EF07MA46MG) Reconhecer a variação e dependência de grandezas para compreender a 
realidade.
(EF07MA17) Resolver e Elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica 
para expressar a relação entre elas. 
(EF07MA18JF) Identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais envolvidas 
em uma situação-problema.
(EF07MA19JF) Compreender o conceito de razão entre duas grandezas.
(EF07MA20JF) Aplicar a noção de razão à resolução de problemas (velocidade média, 
densidade demográfica).
(EF07MA21JF) Dividir um número em partes diretamente e inversamente proporcionais.
(EF07MA22JF) Resolver problemas que envolvam regra de três simples e composta.
(EF07MA23JF) Compreender escala como uma razão entre as dimensões de um desenho 
e as dimensões reais.
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Álgebra Equações polinomiais do 1º grau.

(EF07MA18) Resolver e Elaborar problemas que possam ser representados por equações 
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da 
igualdade.

(EF07MA24JF) Compreender as noções de igualdade e equivalência (balança de dois pratos 
em situação de equilíbrio e desequilíbrio) em uma situação-problema.

(EF07MA25JF) Compreender as relações entre os coeficientes a, b e c de uma equação 
polinomial do 1º grau.

(EF07MA26JF) Modelar uma situação-problema por meio de uma equação polinomial do 
primeiro grau (ax+b=c).

(EF07MA27JF) Determinar o conjunto solução de uma equação polinomial do 1º grau 
dentro de um determinado conjunto universo.

Geometria

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

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

(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em 
relação aos eixos e à origem.

(EF07MA28JF) Localizar objetos no plano cartesiano, tendo como base em pares ordenados.

(EF07MA29JF) Compreender o que acontece com uma figura plana no plano cartesiano 
quando os seus vértices são multiplicados por um número inteiro.

(EF07MA30JF) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em 
relação aos eixos e à origem.

Simetrias de translação, rotação e 
reflexão.

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e 
reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular 
esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre 
outros.

A circunferência como lugar 
geométrico.

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

(EF07MA31JF) Reconhecer os elementos que compõem uma circunferência.
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Geometria

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

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

(EF07MA32JF) Definir ângulos complementares, suplementares e replementares.

(EF07MA33JF) Nomear ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.

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

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

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na 
construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas 
artes plásticas.

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.

Ângulos internos e externos de um 
polígono.

(EF07MA56MG) Utilizar as relações entre ângulos formados por retas paralelas com 
transversais para obter a soma dos ângulos internos e externos de um polígono.

Polígonos regulares: quadrado e 
triângulo eqüilátero.

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

(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a 
medida de seu lado.

(EF07MA34JF) Identificar os elementos de um polígono.

(EF07MA35JF) Classificar os polígonos quanto aos números de lados e ângulos.

(EF07MA36JF) Definir polígonos regulares (quadrado e triângulo equilátero).
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Grandezas e
Medidas

Problemas envolvendo medições.

(EF07MA29) Resolver e Elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos 
em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, 
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.

(EF07MA37JF) Reconhecer a necessidade de adoção de um padrão único de medida para 
cada grandeza.

(EF07MA38JF) Compreender o quanto uma medida está inserida na outra.

(EF07MA39JF) Reconhecer os múltiplos e submúltiplos das diferentes unidades de medida 
(metro, segundo, grama).

(EF07MA40JF) Resolver problemas que envolvam relações entre unidades de medida de mesma 
grandeza (Por exemplo: metro e centímetro, quilograma e grama, minuto e segundo etc.).

(EF07MA41JF) Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizada 
(metro, minuto, quilograma).

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

(EF07MA30) Resolver e Elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos 
retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro 
cúbico).

(EF07MA42JF) Compreender o volume como uma unidade cúbica.

(EF07MA43JF) Reconhecer os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida de volume.

(EF07MA44JF) Compreender a relação entre decímetro cúbico e litro.

(EF07MA45JF) Resolver problemas que envolvam relações entre unidades de medida de 
mesma grandeza (Por exemplo: metro cúbico e litro).

(EF07MA57MG) Relacionar o metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos.

(EF07MA58MG) Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro.

(EF07MA59MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de volume/capacidade.

(EF07MA60MG) Escolher adequadamente múltiplos ou submúltiplos do metro cúbico para 
efetuar medidas.

(EF07MA61MG) Fazer estimativas de volumes e capacidades.



422

Grandezas e
Medidas

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

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

(EF07MA32) Resolver e Elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas 
que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a 
equivalência entre áreas. 

Medida do comprimento da 
circunferência.

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência 
e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.

(EF07MA46JF) Resolver problemas envolvendo o cálculo do comprimento da circunferência.

Probabilidade e estatística

Experimentos aleatórios: 
espaço amostral e estimativa de 
probabilidade por meio de frequência 
de ocorrências.

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem 
cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.
(EF07MA47JF) Recordar o conceito de espaço amostral como conjunto estabelecido por 
todos os possíveis resultados de um experimento aleatório.
(EF07MA48JF) Recordar o conceito de evento como sendo um subconjunto do espaço 
amostral.
(EF07MA49JF) Listar resultados de experimentos aleatórios.
(EF07MA50JF) Registrar as probabilidades dos resultados utilizando porcentagens, frações 
e decimais.
(EF07MA51JF) Comparar frequências de acontecimentos cotidianos: esperado e ocorrido.

Estatística: média e amplitude de um 
conjunto de dados.

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

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

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando 
a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-
los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.

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

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados 
pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.
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8° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Notação científica;
(EF08MA01XJF) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de números em notação científica, identificando a sua 
aplicação no mundo físico.

Potenciação e radiciação.

(EF08MA01JF) Recordar potenciação e radiciação como operações inversas.
(EF08MA02JF) Representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF08MA02) Resolver e Elaborar problemas usando a relação entre potenciação e 
radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.

O princípio multiplicativo da 
contagem.

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

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

Dízimas periódicas: fração geratriz.

(EF08MA03JF) Interpretar na reta numérica o conjunto dos números racionais.
(EF08MA04JF) Localizar na reta numérica os decimais periódicos.
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz 
para uma dízima periódica.

Álgebra

Valor numérico de expressões 
algébricas.

(EF08MA05JF) Usar expressões algébricas para modelar situações-problema.
(EF08MA06JF) Diferenciar monômio, binômio, trinômio e polinômio.
(EF08MA06) Resolver e Elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF08MA07JF) Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.

Associação de uma equação linear 
de 1º grau a uma reta no plano 
cartesiano.

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no 
plano cartesiano.
(EF08MA08JF) Identificar uma equação do 1º grau com duas incógnitas que representa 
uma situação-problema.
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Álgebra

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

(EF08MA08) Resolver e Elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que 
possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e 
interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.

Equação polinomial de 2º grau do tipo 
ax2 = b.

(EF08MA09JF) Representar uma situação-problema por meio de uma equação do 2º grau 
do tipo ax² = b.

(EF08MA09) Resolver e Elaborar com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.

(EF08MA34MG) Reconhecer uma equação de segundo grau do tipo ax² = b. 

Sequências recursivas e não 
recursivas.

(EF08MA10JF) Compreender a diferença entre sequência recursiva e não recursiva.

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva 
e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou 
as figuras seguintes.

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir 
um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.

(EF08MA11JF) Identificar o algoritmo que representa regularidade apresentada em uma 
sequência numérica ou geométrica recursiva e não recursiva. 

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

(EF08MA12JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-problema.

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, 
inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por 
meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano.

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

Geometria
Congruência de triângulos e 
demonstrações de propriedades de 
quadriláteros.

(EF08MA13JF) Diferenciar o conceito de congruência e semelhança de triângulo.

(EF08MA14JF) Identificar os casos de congruência de triângulo.

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da 
congruência de triângulos.
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Geometria

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

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.

(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central 
e da utilização de esquadros e compasso.

Mediatriz e bissetriz como lugares 
geométricos: construção e problemas.

(EF08MA36MG) Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus 
elementos, polígonos e seus elementos. 

(EF08MA37MG) Reconhecer as propriedades do ponto de encontro das medianas 
(baricentro), alturas (ortocentro) e das bissetrizes (Incentro) de um triângulo.

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

Transformações geométricas: 
simetrias de translação, reflexão e 
rotação.

(EF08MA18AJF) Construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas 
(translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares 
de geometria dinâmica.

(EF08MA18BJF) Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações 
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de 
softwares de geometria dinâmica.

Grandezas e
Medidas

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

(EF08MA15JF) Diferenciar significado de área e perímetro.

(EF08MA16JF) Diferenciar círculo de circunferência.

(EF08MA19A) Resolver e Elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras 
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), 
em situações como determinar medida de terrenos.

(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou 
figuras compostas por algumas dessas. 

Volume de cilindro retoMedidas de 
capacidade.

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre 
litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.

(EF08MA21A) Resolver e Elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de 
recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.
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Probabilidade e estatística

Princípio multiplicativo da contagem
Soma das probabilidades de todos os 
elementos de um espaço amostral.

(EF08MA17JF) Reconhecer um experimento aleatório.

(EF08MA18JF) Identificar os elementos de um experimento aleatório e espaço amostral.

(EF08MA19JF) Recordar o conceito de espaço amostral como conjunto estabelecido por 
todos os possíveis resultados de um experimento.

(EF08MA20JF) Recordar o conceito de evento como sendo um subconjunto do espaço 
amostral (Exemplo: as faces pares de um dado).

(EF08MA21JF) Compreender o conceito de probabilidades.

(EF08MA22JF) Interpretar a probabilidade como a razão entre dois números e/ou 
porcentagem. 

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço 
amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades 
de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.

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

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um 
conjunto de dados de uma pesquisa.

Organização dos dados de uma 
variável contínua em classes.

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em 
classes, de modo que resumamos dados de maneira adequada para a tomada de decisões.

Medidas de tendência central e de 
dispersão.

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística 
(média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a 
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
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Probabilidade e estatística
Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa 
amostral.

(EF08MA23JF) Investigar técnicas para coleta de dados censitários e amostrais.

(EF08MA24JF) Apresentar justificativa de diferentes razões para a utilização de pesquisas 
amostrais e não Censitárias.

(EF08MA25JF) Reconhecer os diferentes tipos de amostras (casual simples, estratificada, 
sistemática).

(EF08MA26JF) Escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar 
os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a 
amplitude e as conclusões.

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

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de 
amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para 
representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência 
central, a amplitude e as conclusões. 
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9° ano
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Números

Necessidade dos números reais para 
medir qualquer segmento de reta.

Números irracionais: reconhecimento 
e localização de alguns na reta 
numérica.

Associação de uma equação linear 
de 1º grau a uma reta no plano 
cartesiano.

(EF09MA24MG) Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números 
racionais por meio de situações contextualizadas e/ou resolução de problemas.

(EF09MA25MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados dos números reais.

(EF09MA26MG) Identificar as dízimas não periódicas com os números irracionais 
apresentando o número π e outros. 

(EF09MA01JF) Compreender que o conjunto dos números reais tem a reta numérica real 
como sua representação.

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem 
segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as 
medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida 
de cada lado como unidade).

(EFM09MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação 
decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.

(EF09MA02JF) Representar algebricamente um intervalo real.

(EF09MA03JF) Representar geometricamente um intervalo real.

Potências com expoentes negativos e 
fracionários.

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

(EF09MA04JF) Retomar as propriedades da potenciação.

(EF09MA05JF) Aplicar as propriedades das potências para resolver cálculos.

(EF09MA06JF) Aplicar as propriedades das potências para resolver problemas.

Números reais: notação científica e 
problemas.

(EF09MA04) Resolver e Elaborar problemas com números reais, inclusive em notação 
científica, envolvendo diferentes operações.

(EF09MA07JF) Escrever número em notação científica.
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Números
Porcentagens: problemas que 
envolvem cálculo de percentuais 
sucessivos.

(EF09MA05) Resolver e Elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a 
ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 
preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.

(EF09MA08JF) Compreender os conceitos relacionados ao sistema monetário: lucro, 
acréscimos e descontos.

(EF09MA09JF) Relacionar situações que se aplica o conceito de juros simples.

(EF09MA10JF) Relacionar situações que se aplica o conceito de juros compostos.

(EF09MA11JF) Relacionar situações que se aplica o conceito de taxa.

(EF09MA12JF) Resolver problemas que envolvam os conceitos de juros simples e/ou 
composto.

(EF09MA13JF) Resolver problemas que envolva descontos simples.

(EF09MA14JF) Resolver problemas que envolva o conceito de taxas percentuais no contexto 
da educação financeira e com o uso de softwares ou não.

Álgebra

Funções: representações numérica, 
algébrica e gráfica.

(EF09MA06AJF) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre 
duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. 

(EF09MA06BJF) Utilizar o conceito de função para analisar situações que envolvam relações 
funcionais entre duas variáveis.

(EF09MA15JF) Compreender o conceito de função.

(EF09MA16JF) Determinar se uma relação é uma função.

(EF09MA17JF) Reconhecer as variáveis de uma função: dependente e independente.

(EF09MA18JF) Reconhecer a lei de formação de uma função

(EF09MA19JF) Reconhecer a representação gráfica de uma função

(EF09MA20JF) Resolver problemas envolvendo funções.

Razão entre grandezas de espécies 
diferentes.

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies 
diferentes, como velocidade e densidade demográfica.
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Álgebra

Grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais.

(EF09MA08) Resolver e Elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade 
direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes 
proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF09MA21JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-problema.
(EF09MA22JF) Diferenciar as variações proporcionais das não proporcionais.
(EF09MA23JF) Recordar o conceito de razão entre duas grandezas.
(EF09MA24JF) Comparar grandezas.

Expressões algébricas: fatoração e 
produtos notáveis .
Resolução de equações polinomiais do 
2º grau por meio de fatorações.

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base 
em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam 
ser representados por equações polinomiais do 2º grau.
(EF09MA25JF) Interpretar geometricamente e algebricamente os principais casos de 
produtos notáveis: o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois 
termos e o produto da soma pela diferença de dois termos.
(EF09MA26JF) Calcular expressões algébricas que envolvam os produtos notáveis.
(EF09MA27JF) Observar a relação entre fatoração e o produto notável.
(EF09MA28JF) Utilizar a fatoração como um mecanismo para simplificar cálculos.
(EF09MA29JF) Resolver equações do 2º grau utilizando o processo de fatoração.
(EF09MA30JF) Resolver equações do 2º grau utilizando a fórmula da Bhaskara e/ou 
qualquer outro método com ou sem uso de tecnologia.

Geometria

Demonstrações de relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal.

(EF09MA10XJF) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal com ou sem uso de software dinâmico.

Relações entre arcos e ângulos na 
circunferência de um círculo.

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, 
ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares 
de geometria dinâmica.
(EF09MA27MG) Identificar ângulos centrais e inscritos em uma circunferência. 
(EF09MA28MG) Relacionar medidas de ângulos centrais, inscritos e arcos em uma circunferência.
(EF09MA31JF) Identificar o ângulo central e setor circular em circunferências.
(EF09MA32JF) Determinar a medida de um ângulo central.
(EF09MA33JF) Interpretar o conceito de ângulo: inscrito, externo, interno e de segmento.
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Geometria

Semelhança de triângulos
Teorema de Tales.

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos 
sejam semelhantes.
(EF09MA34JF) Compreender que triângulos congruentes são semelhantes, mas nem todos 
os triângulos semelhantes são congruentes.
(EF09MA35JF) Compreender a razão de semelhança entre triângulos semelhantes.
(EF09MA36JF) Aplicar o teorema fundamental da semelhança de triângulos.
(EF09MA37JF) Aplicar as propriedades da homotetia.
(EF09MA38JF) Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 
homotética são semelhantes.

Relações métricas no triângulo 
retângulo.
Teorema de Pitágoras: Verificações 
experimentais e demonstração.
Retas paralelas cortadas por 
transversais: Teoremas de 
proporcionalidade e verificações 
experimentais.

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de 
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
(EF09MA14) Resolver e Elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das 
relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.
(EF09MA31MG) Utilizar semelhança de triângulos para descrever as relações métricas no 
triangulo retângulo. 
(EF09MA32MG) Utilizar semelhança de triângulos para obter o teorema de Pitágoras.
(EF09MA39JF) Resolver e Elaborar problemas que envolvam as relações métricas no 
triângulo retângulo.

Polígonos regulares.
(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e 
compasso, como também softwares.

Distância entre pontos no plano 
cartesiano.

(EF09MA16AJF) Determinar o ponto médio de um segmento de reta entre dois pontos 
quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, 
e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de 
figuras planas construídas no plano.
(EF09MA16BJF) Determinar a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas 
desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento 
para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas 
no plano.

Vistas ortogonais de figuras espaciais. (EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento 
para desenhar objetos em perspectiva.
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Grandezas e
Medidas

Unidades de medidas para medir 
distâncias muito grandes e muito 
pequenas.
Unidades de medidas utilizadas na 
informática.

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito 
grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho 
de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
(EF09MA40JF) Conhecer os múltiplos do byte e sua aplicação no cotidiano.

Volume de prismas e cilindros.
(EF09MA19A) Resolver e Elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas 
e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

Probabilidade e estatística

Análise de probabilidade de eventos 
aleatórios: eventos dependentes e 
independentes.

Cálculo de probabilidade de eventos 
aleatórios: eventos dependentes e 
independentes.

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA41JF) Recordar o conceito de espaço amostral e evento.
(EF09MA42JF) Recordar, em experimentos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes.

Análise de gráficos divulgados pela 
mídia: elementos que podem induzir a 
erros de leitura ou de interpretação.

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que 
podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, 
legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e 
datas), entre outros.

Leitura, interpretação e representação 
de dados de pesquisa expressos em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
colunas simples e agrupadas, gráficos 
de barras e de setores e gráficos 
pictóricos.

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com 
ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, 
destacando aspectos como as medidas de tendência central.
(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e 
comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência 
central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas 
eletrônicas.
(EF09MA44JF) Recordar os conceitos de medidas de tendência central (média, moda, 
mediana).

Planejamento e execução de pesquisa 
amostral e apresentação de relatório.

(EF09MA45JF) Compreender os processos que envolvem o planejamento de uma pesquisa 
(escolha viável da população, tema, amostra, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa).
(EF09MA46JF) Aplicar os processos que envolvem a elaboração de um relatório com 
base nos dados colhidos de uma pesquisa (título, objetivos, formulação das hipóteses, 
especificação da amostra, plano de coleta de dados, análise dos resultados).
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   ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

 Desde o surgimento da humanidade a Ciência está presente em nossas 
vidas, com um desafio de buscar e trazer soluções para muitas questões 

que abalam o mundo atual. Além disso, a Ciência como área de saber possibilita as 
descobertas nos diversos campos da química, física, da engenharia genética entre outros 
e que trazem para nosso meio as soluções e os avanços tecnológicos para a descoberta 
da vida (SANTOS, 1988).
 Hoje, a área da Ciência torna-se evidente para a dependência humana, inclusive no 
campo da atividade cientifica escolar.
 Segundo o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG):

A área de Ciências da Natureza aborda o conhecimento científico nos 
aspectos físicos, químicos e biológicos, por meio da investigação da 
natureza para interpretar de forma crítica e analítica os fenômenos 
naturais observados, resultantes das relações históricas, sociais e 
econômicas, visando à formação de sujeitos que atuem como agentes 
questionadores e transformadores, conscientes de sua responsabilidade 
frente aos fenômenos naturais (MINAS GERAIS, 2018, p.731). 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) ao longo do 
Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem a finalidade última o letramento 
científico, mas também o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, 
importante ao exercício pleno da cidadania. Nessa perspectiva, a área de Ciências da 
Natureza,

[...] por meio de um olhar articulado de diversos campos do 
saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o 
acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos 
historicamente, bem como a aproximação gradativa aos principais 
processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 
Espera-se, desse modo, possibilitar a esses alunos um novo olhar 
sobre o mundo que os cerca, bem como motivá-los a realizarem 
escolhas e intervenções conscientes, pautadas nos princípios da 
sustentabilidade e do bem comum (BRASIL, 2017, p. 321).

 Sendo assim, o ensino do componente curricular Ciências, segundo a BNCC 
(BRASIL, 2017), deve promover situações nas quais os(as) estudantes possam encontrar 
situações, aonde consigam despertar o interesse da investigação e do pensamento 
científico, propondo soluções para problemas encontrados. Para isso as Ciências devem 
sempre promover situações nas quais os(as) estudantes possam:

 6
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Quadro 1: Situações de aprendizagens

Definição de problemas

Observar o mundo à sua volta e fazer perguntas.

Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações.

Propor hipóteses.

Levantamento, análise e 
representação

Planejar e realizar atividades de campo (experimentos, observações, 
leituras, visitas, ambientes virtuais etc.).

Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise 
e representação de dados (imagens, esquemas, tabelas, gráficos, 
quadros, diagramas, mapas, modelos, representações de sistemas, 
fluxogramas, mapas conceituais, simulações, aplicativos etc.).

Avaliar informação (validade, coerência e adequação ao problema 
formulado).

Elaborar explicações e/ou modelos.

Associar explicações e/ou modelos à evolução histórica dos 
conhecimentos científicos envolvidos.

Selecionar e construir argumentos com base em evidências, 
modelos e/ou conhecimentos científicos.

Aprimorar seus saberes e incorporar, gradualmente, e de modo 
significativo, o conhecimento científico.

Desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes 
ferramentas, inclusive digitais.

Comunicação

Organizar e/ou extrapolar conclusões.

Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal.

Apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de 
investigações.

Participar de discussões de caráter científico com colegas, 
professores, familiares e comunidade em geral.

Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos 
e conclusões.

Intervenção

Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas 
cotidianos.

Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de 
vida individual, coletiva e socioambiental.

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p.323).

 De forma a contemplar as competências gerais para a Educação Básica descritas 
nesse referencial curricular, ressaltamos que a área das Ciências da Natureza apresenta oito 
competências específicas, que estão descritas a seguir:
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Competências específicas da Área de Ciências da Natureza
(BRASIL, 2017, p. 324)

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 
ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 
relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e 
de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 
incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir  argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis 
e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se 
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e 
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

 Torna-se importante destacar que essas competências específicas não devem 
ser pensadas isoladamente, no que se refere à elaboração dos planejamentos docentes. 
Desse modo, devem estar inseridas no Projeto Político Pedagógico da escola, de forma a 
corroborar com um ensino coerente com a proposta do letramento científico, fugindo de 
uma educação conteudista, o que contempla a inter-relação das mesmas. 
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6.1 CIÊNCIAS

 O componente curricular Ciência que é ofertado ao longo do Ensino 
Fundamental encontra-se interligado com o desenvolvimento do letramento 

científico que ultrapassa as discussões técnicas de conceitos, incorporando aos seus 
conhecimentos os aspectos éticos, políticos, sociais, culturais e científicos da vida. Desse 
modo, a sistematização dos conhecimentos de Ciências deve ser pensada de modo 
a garantir o pleno desenvolvimento do(a) estudante e o preparo para o exercício da 
cidadania como prevê a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação de 1996 (LDB nº. 9394/96) (BRASIL, 1996).
 Nesse sentido, o ensino das Ciências como componente curricular da Educação 
Básica, deve ter como ponto de partida o reconhecimento e a valorização dos 
conhecimentos prévios que os(as) estudantes trazem consigo de forma a promover 
aprendizagens significativas, estabelecendo relações com seu cotidiano. Desta forma, 
o(a) docente torna-se mediador no processo de formação de cidadãos que aprendem a 
pensar cientificamente o mundo.
 Todavia, o ensino de Ciências deve promover espaços de reflexão, 
questionamento, debates e descobertas em um ambiente intelectualmente ativo que 
envolva os(as) estudantes, desmistificando a noção de que as teorias são inabaláveis, 
sendo concebidas como construções humanas que envolvem diferentes contextos como 
o social, o cultural, o político, o histórico e o ambiental. Além disso, torna-se importante 
estabelecer diferentes relações por meio de ações pedagógicas interdisciplinares, de 
forma a contribuir com a construção do pensamento crítico e reflexivo. Desse modo, 
é relevante que no âmbito das aulas de Ciências os(as) docentes se apropriem dos 
métodos científicos (observação, formulação de hipóteses, experimentações, análises 
e registro) para que os(as) estudantes sejam estimulados(as) a refletir sobre o mundo e 
sobre suas realidades. Assim,

[...] a compreensão do conhecimento  científico torna-se fundamental, 
pois nos permite entender melhor os fenômenos do cotidiano, 
questionar e buscar soluções para os problemas comunitários e 
domésticos, participar e opinar sobre questões públicas no que 
concerne à utilização de Ciência e Tecnologia, compreendendo tanto 
seus benefícios, quanto seus riscos (JUIZ DE FORA, 2012, p. 14).

 Do ponto de vista da construção do conhecimento científico, a história das 
Ciências tem reiteradamente mostrado a importância da existência de sociedades 
científicas atuantes. A Ciência não progride sem trocas de ideias e sem embates entre 
interpretações. Partindo também do enfoque social dado aos processos de ensino e 
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aprendizagem, vemos como é importante a relação interpessoal e, principalmente, a 
ajuda educativa ajustada a situações peculiares de cada aprendiz. 

Sistematização e organização do conhecimento em Ciências

 O referencial curricular de Ciências está organizado utilizando a sistematização 
e nomenclatura trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017) e se divide em: Unidades Temáticas, 
Objetos de Conhecimento e Habilidades.

As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades 
cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas 
habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns 
dos principais processos, práticas e procedimentos de investigação 
envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência 
(BRASIL, 2017, p. 330).

 São três as Unidades Temáticas sistematizadas para o componente curricular de 
Ciências a saber: Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e Universo.

Matéria e Energia: “contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e 
tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento 
sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia” (BRASIL, 2017, p. 325).

Vida e Evolução: “[...] propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo 
os seres humanos), suas características e necessidades, e a vida como fenômeno 
natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos 
processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se 
características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros 
seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que 
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não 
vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade e 
como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros” (BRASIL, 2017, p. 326).

Terra e Universo: “[...]busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua 
e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e 
forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta 
Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem 
como de observação dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a 
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construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em 
distintas culturas ao longo da história da humanidade, explora-se a riqueza envolvida 
nesses conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras 
formas de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas 
originários. Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a 
manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a camada de ozônio, espera-se que 
os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, 
tsunamis e terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de circulação 
atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos 
da Terra, em uma perspectiva de maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução 
da vida e do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos” (BRASIL, 
2017, p. 328).

 É indispensável que os conhecimentos científicos não sejam somente expostos 
aos(às) estudantes, mas que sejam desenvolvidos por meio de atividades, situações e 
processos nos quais os(as) discentes possam se envolver em todas as etapas do processo 
de investigação científica como realizar observações, analisá-las, propor hipóteses, 
elaborar formas de expressá-las e desenvolver ações de intervenção que modifiquem o 
meio em que vivem.

Ciências nos Anos Iniciais (1º ao 5º anos)
 A inclusão do componente curricular Ciências, no currículo escolar brasileiro, 
pode ser considerado recente. Na primeira LDB nº 4061-61, no ano de 1961, o ensino de 
Ciências era obrigatório apenas para os anos finais do ensino fundamental. Somente após 
a LDB nº. 5.692 de 1971, que a nova edição da LDB normatizou o componente curricular 
de Ciências como obrigatória também para os anos iniciais do Ensino Fundamental (JUIZ 
DE FORA, 2012).
 Segundo a Proposta Curricular de Ciências de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012, p. 
14):

A Educação em Ciências na educação básica em nosso país é, de certa 
forma, recente. Até 1961 ela era ministrada apenas nas duas últimas 
séries do Ensino Fundamental. A partir de 1971, com a lei n.º 5.692, 
passou a ser ministrada em todas as séries do Ensino Fundamental. 
Nessa época, foi também significativo o aumento da carga horária de 
Física, Química e Biologia nos cursos chamados ginasiais (BRASIL, 1998).

 Ensinar Ciências para os(as) estudantes dos Anos Iniciais tem como objetivo 
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a promoção da aprendizagem de conhecimentos que possam contribuir para 
uma melhor compreensão dos fenômenos naturais que permeiam a realidade, 
oferecendo-lhes condições para que possam participar do meio em que vivem como 
sujeitos conscientes, reflexivos, críticos e atuantes. Essa participação pode ser 
possibilitada por meio de ações individuais e coletivas objetivando a preservação 
do planeta. 
 As aulas de Ciências devem proporcionar, sobretudo, a compreensão da 
interdependência de fatores sociais, ambientais, éticos, humanos e científicos. 
Desta forma, entendemos que um ensino de qualidade possa compreender as 
abordagens dos objetos de conhecimento de uma forma contextualizada, ao 
mesmo tempo em que os(as) estudantes sejam incentivadas a exercer o papel de 
protagonistas, tendo sua curiosidade despertada, sua voz ouvida e sua participação 
garantida no processo de aprendizagem. Quando são unidas atividades teóricas 
e práticas, aprender a gostar de Ciências é mais fácil, como também promove o 
envolvimento discente naquilo que lhes está sendo proposto (SILVA, 2019). 
 Nessa perspectiva, a Educação Científica se destaca porque, de acordo 
com Roitman (2007), a Ciência é o melhor caminho para se entender o mundo. O 
conhecimento científico é o capital mais importante do mundo civilizado. Quanto 
mais cedo investir na Educação Científica melhor será a qualidade de vida da 
população, uma vez que o investimento na pesquisa científica tem como principal 
objetivo o desenvolvimento de tecnologias e produtos para a promoção do conforto 
e bem estar de todos. A Educação Científica contribui de forma expressiva na 
formação dos(as) estudantes, sobretudo no desenvolvimento do seu pensamento 
crítico-reflexivo. Nesse sentido, faz-se necessário que o(a) professor(a) promova a 
realização de experimentos, que permitam que aos (às) estudantes a formulação de 
hipóteses, teste e verificação na prática, da validade dos conceitos iniciais e tire as 
próprias conclusões, a partir dos resultados obtidos (SOUZA; MANOEL, 2018).
 É importante ressaltar a necessária e constante tarefa de criticar e repensar 
a formação de professores(as) que lecionarão Ciências no Ensino Fundamental 
bem como promover e incentivar a formação continuada dos(as) docentes em 
exercício, visando criar discussões acerca de melhorias na qualidade do ensino. 
Nesse sentido, eles(as) devem ser estimulados(as) a uma permanente formação 
e reflexão sobre sua prática, tendo como meta de trabalho pedagógico o acesso 
dos(as) estudantes ao conhecimento científico, que é essencial para formar 
indivíduos conscientes, capazes de utilizar os conhecimentos adquiridos na vida 
diária (BONFIM; GUIMARAES, 2015).
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Ciências nos Anos Finais (6º ao 9º anos)
 No campo das Ciências da Natureza os(as) estudantes vivenciam, abordam, têm 
interesses, saberes e curiosidades sobre a real importância deste componente. Quando o(a) 
estudante busca compreender o mundo contemporâneo, ou seja, o mundo material e as 
relações que são conectadas com o mundo natural o processo tem sempre como ponto de 
partida a observação que continua sendo de caráter importante nos anos finais do Ensino 
Fundamental (CARVALHO et al., 2004).
 Todavia ao longo desse percurso, percebe-se uma ampliação progressiva da capacidade 
de abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial nos últimos anos, e o 
aumento do interesse dos alunos pela vida social e pela busca de uma identidade própria. 
Essas características possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos mais 
complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a natureza, com as tecnologias 
e com o ambiente; ter consciência dos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, 
cada vez mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e 
repúdio à discriminação (BRASIL, 2017, p. 343).
 Destaca-se que todo o trabalho realizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
deve ser mantido nos Anos Finais de forma contínua considerando a sequência dos objetos 
de conhecimento, as novas fases para o desenvolvimento do aspecto físico, social, emocional 
e cognitivo dos(as) estudantes e ainda as características dessa fase, em que a curiosidade pelo 
corpo, ambiente e suas relações se ampliam consideravelmente.
 Os(as) estudantes, nesse sentido, devem ser incentivados(as) tanto pelo processo 
de investigação com aprofundamento progressivo quanto aos conhecimentos técnicos e 
científicos, fomentando questionamentos que possibilitem a formação de cidadãos mais 
conscientes e críticos. O desenvolvimentodos(as) estudantes é muito importante pois,

[...] à medida que se aproxima a conclusão do Ensino Fundamental, os 
alunos são capazes de estabelecer relações ainda mais profundas entre a 
ciência, a natureza, a tecnologia e a socieda de, o que significa lançar mão 
do conhecimento científico e tecnológico para compreender os fenômenos 
e conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é 
fundamental que tenham condições de ser protagonistas na escolha de 
posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e 
representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na 
perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva 
(BRASIL, 2017, p. 343).

 Portanto, é nos Anos Finais do Ensino Fundamental que os(as) estudantes criam elos com 
a sociedade de forma mais sólida o que os(as) tomam atores/atrizes principais na construção 
dessas habilidades e nos muitos processos de transformação (CARVALHO et.al., 2004).
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Possibilidade de Procedimentos Metodológicos

 As orientações metodológicas do componente curricular de Ciências estão 
vinculadas à relação entre o conhecimento adquirido pelos(as) estudantes em suas 
vivências anteriores e com os novos conceitos a serem experimentados e compreendidos. 
Assim, é importante que o(a) professor(a) priorize os conceitos científicos prévios, 
valorizando, desse modo, tudo que o(a) estudante já dominava, ressignificando assim a 
aprendizagem (POLON, 2012).
 Na atuação docente é essencial utilizar uma metodologia a qual todos(as) possam 
desenvolver habilidades investigativas, a partir de hipóteses trazidas por cada estudante, 
oportunizando a eles(as) a liberdade intelectual de modo que exponham suas ideias e 
tenham espaço para questionar. Nesse sentido, a ação do(a) estudante não é isolada, 
mas encontra-se apoiada na ação do(a) professor(a). Cabe a este estimular, propor 
desafios, encorajar a exploração das ideias, permitindo que todos(as) os(as) discentes 
tenham a oportunidade de se expressarem e, assim, realizarem novas descobertas.
 A escolha desse caminho está diretamente relacionada às ações que o(a) 
professor(a) propõe a fim de assegurar “[...] o acesso à diversidade de conhecimentos 
científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos 
principais processos, práticas e procedimentos de investigação cientifica” (BRASIL, 2017, 
p. 321). 
 Desse modo, o(a) professor(a) deve ser muito criterioso ao fazer o seu plano de 
aula e escolher os recursos que serão utilizados durante as aulas, como por exemplo, uso 
de um texto, uma atividade experimental, um filme e o uso das tecnologias educacionais 
(POLON, 2012).
 Além disso, Charlot (2005) afirma a importância de o(a) professor(a) ser 
consciente de que as estratégias de estudo escolhidas resultarão em aprendizagens mais 
significativas quando tal escolha for condizente com o nível cognitivo e socioeducativo 
dos(as) estudantes. Tudo pode ser mudado após a aprendizagem e evolução do 
indivíduo: pode adquirir sentido, perder o sentido ou mudar o sentido de acordo com a 
sua dinâmica própria ou por seu confronto com os outros e o mundo.
 No que se relaciona aos aspectos didático-pedagógicos envolvidos nas aulas 
de Ciências, apresentamos alguns pontos importantes que podem ser considerados. 
Salientamos que essas orientações não são as únicas e que outras formas de planejamento 
também são possíveis. No entanto, entendemos que alguns passos aqui descritos 
se tornam relevantes quando se espera uma formação humana crítica e reflexiva de 
nossos(as) estudantes, em um dado processo investigativo. 
 Por fim, todas as possibilidades metodológicas e as três unidades temáticas – 
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matéria e energia; vida e evolução; terra e universo – precisam ser consideradas sob 
o panorama do prosseguimento das aprendizagens e da integração com seus objetos 
de conhecimento ao longo dos nove anos de escolarização. Dessa maneira, é essencial 
que as Unidades Temáticas “[...] despertem, sempre, nos estudantes o interesse em 
pesquisas científicas e investigações, por levar em consideração que a criança e o 
adolescente vivenciam processos de aprendizagem real (MINAS GERAIS, 2018, p. 747).
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REFERENCIAL CURRICULAR
CIÊNCIAS DA NATUREZA DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

1º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia Características dos materiais

(EF01CI01XJF) 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. Identificar objetos e materiais que podem ser reciclados 
ou reutilizados bem como os símbolos relativos a esses processos.

Vida e Evolução

Corpo humano

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do 
corpo humano e explicar suas funções.

(EF01CI02JF) Perceber e identificar os beneficifios dos bons hábitos alimentares,  
relacionados com a vida cotidiana e com o dia a dia da escola.

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir 
a diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças 
corporais, relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo 
humano e seus sistemas.

Respeito à diversidade, reconhecimento e 
valorização das diferenças

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

(EF01CI03XJF) 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.) e higiene 
ambiental (manutenção da sala e da escola, destino correto do lixo, higiene  alimentar e 
etc) são necessários para a manutenção da saúde.

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e 
a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.
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Terra e Universo Escalas de tempo

(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, 
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.

(EF01CI06XJF) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de 
atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos, utilizando também calendários, 
situando-os nos período de tempo.
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2º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia Propriedades e usos dos materiais

(EF02CI01XMG) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos 
que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram 
produzidos no passado, sua importância da reutilização como forma de reciclagem.

Vida e Evolução

Prevenção de acidentes domésticos

(EF02CI02XMG) 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.) e 
a capacidade de reaproveitá-los.

(EF02CI03XJF) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos 
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.). Conhecer produtos 
químicos de uso doméstico e compreender que estes oferecem risco à saúde, a partir da leitura de 
informações presentes nos rótulos. Identificar situações que tornam a saúde das pessoas vulnerável 
e medidas preventivas e protetivas.

Seres vivos no ambiente
Planta

(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase davida, local onde 
se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.

(EF02CI05XMG) Investigar e reconhecer a importância da água e da luz para a manutenção da vida 
de plantas em geral e do meio ambiente.

(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a 
função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os 
demais seres vivos.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
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Terra e Universo
Movimento aparente do Sol no céu

O Sol como fonte de luz e calor

(EF02CI07XMG) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho 
da sombra projetada dos objetos presentes no ambiente escolar, em casa, nos parques, nas praças 
etc.

(EF02CI07.03JF) Conhecer o efeito da radiação solar sobre as plantas, o ambiente e demais seres 
vivos, e sua interferência na saúde humana. Identificar e compreender os processos de respiração, 
fotossíntes e egerminação.

(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes  tipos de 
superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.)
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3º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Produção de som
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis 
que influem nesse fenômeno.

Efeitos da luz nos materiais

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos 
transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies 
polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos 
de uso cotidiano).

Saúde auditiva e visual
(EF03CI03XJF) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual 
considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. Reconhecer e identificar situações 
que tornam a saúde das pessoas vulnerável e adotar medidas preventivas e protetivas.

Vida e Evolução

Características e desenvolvimento dos 
animais

(EF03CI05) Descrever e comunicar às alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de 
diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

(EF03CI05.04JF) Identificar as diferenças entre animais ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, e ainda, 
os que sofrem metamorfose.

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas 
comuns (presença de penas, pêlos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
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Terra e Universo

Características da Terra
(EF03CI08XJF) Observar, e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais 
estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Identificar fenômenos naturais registrados após 
observações ao longo do ano.

Observação do céu
(EF03CI08.05JF) Compreender de localização no espaço a partir da observação dos astros. Relação 
entre os fenômenos naturais, hábitos e modos de vida dos seres vivos (incluindo o ser humano).

Usos do solo

(EF03CI09XJF) Comparar a formação do solo e seus elementos constituintes utilizando diferentes 
amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, 
tamanho das partículas, permeabilidade etc.

(EF03CI10XJF) 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. 
Reconhecer os hábitos nas alterações do solo e suas características.
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4º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Mistura
(EF04CI01XJF) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, 
reconhecendo sua composição. Observando processos de separações de misturas em situações do 
cotidiano.

Transformações reversíveis e não 
reversíveis

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes 
condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são 
reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, 
a queima do papel etc.)

Vida e Evolução

Cadeias alimentares simples

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada 
pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de 
alimentos.

(EF04CI04.06JF) Reconhecer as relações ecológicas entre os seres vivos, cadeias e teias alimentares.

Microrganismos

(EF04CI05XJF) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de 
energia entre os componentes vivos e não vivos (Fatores Bióticos e Abióticos) de um ecossistema.

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, 
reconhecendo a importância ambiental desse processo.

(EF04CI07XMG) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, 
medicamentos, bioindicadores ecológicos, entre outros.

(EF04CI08XJF) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrganismos 
em situações do cotidiano (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 
prevenção de doenças a eles associadas.
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Vida e Evolução

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo
Pontos cardeais

Calendários, fenômenos cíclicos e 
cultura

(EF04CI09XJF) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas 
do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). Utilizado o próprio corpo para demonstrar o tamanho 
da sobra em horários variados.

(EF04CI10XJF) Comparar as imprecisões nas indicações dos pontos cardeais resultantes da 
observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.

(EF04CI11XMG) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e 
ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a 
melhor época para o cultivo agrícola.

(EF04CI10.07JF) Compreender a localização no espaço a partir da observação dos astros.
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5º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais 
– como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, 
respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.

Ciclo hidrológico

(EF05CI02JF) Pensar a água como recurso finito cuja limpeza é dever do poder público a partir dos 
impostos pagos pela comunidade.

(EF05CI02XJF) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o 
ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, 
no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais principalmente da Zona 
da Mata, relacionando a necessidade de conservação da água com o desperdício doméstico.

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a 
manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar 
atmosférico.

Consumo consciente

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas 
para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.

(EF05CI04JF) Identificar e indicar as formas de tratamento de esgoto, relacionando com a poluição 
dos rios e mares.

Reciclagem

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na 
escola e/ou na vida cotidiana.

(EF05CI05.08JF) Relacionar causas e conseqüências da poluição, desperdício (identificação, geração, 
destinação de lixo) e desastres ecológicos, ligados aos comportamentos humanos.



455

Vida e Evolução

Nutrição do organismo.
Integração entre os sistemas 

digestório, respiratório e circulatório

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são 
considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação 
das funções desses sistemas.

Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório, circulatório e 

reprodutor masculino e feminino

(EF05CI07JF) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos 
nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos, através do Sistema Excretor.

(EF05CI0701JF) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema reprodutor masculino e 
feminino, suas fisiologias e suas relações com os com o corpo humano.

Hábitos alimentares

(EF05CI08JF) Organizar um cardápio equilibrado com base na análise a apartir da nova Pirâmede 
Alimentar de 2013, considerando as características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) 
e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde 
do organismo.

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) 
entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.).

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
(EF05CI10XJF) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas 
celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início 
da noite (localização no espaço a partir da observação dos astros).

Movimento de rotação da Terra
(EF05CI11XJF) Associar e relacionar o movimento diário do Sol e das constelações fixas no céu ao 
movimento de rotação da Terra.



456

Terra e Universo

Periodicidade das fases da Lua
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro 
das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.

Instrumentos óticos

(EF05CI13JF) 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 dessesdispositivos, relacionando a importância dos mesmos 
para a ciências – mostrando a importância de contextualizar a história de ciência.
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6º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas 
Separação de materiais

(EF06CI22MG) Diferenciar Substância Pura de Mistura.

(EF06CI01XJF) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais 
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.), e a relação com as situações do cotidiano.

(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de 
materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes 
para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).

(EF06CI03XMG) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos, homogenia a partir da identificação de processos de separação de materiais (como 
a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

Transformações químicas
(EF06CI03.09JF) Identificar fenômenos químicos e as propriedades específicas da matéria, com 
ênfase na água, como a densidade, solubilidade, temperatura, difusão e ebulição, em situações de 
reconhecimento do cotidiano.

Materiais sintéticos

(EF06CI04XJF) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e malefícios da tecnologia 
e as relações sociais; e ainda avaliar impactos socioambientais. Dando ênfase ao uso correto de 
Antibiótico como maneira de evitar a resistência bacteriana.

Vida e Evolução

Célula como unidade da vida

(EF06CI05XJF) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos (as células e todas as outras estruturas do organismo formadas por elas).

(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os 
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

Conceito Biólogico de Espécie
(EF06CI06.01XJF) Compreender o conceito biológico de espécie a partir do isolamento reprodutivo, 
relacionando à uniformidade biológica que confere identidade ao Homo sapiens e refuta o conceito 
de raças biológicas para seres humanos.
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Vida e Evolução

Interação entre o sistema locomotor e 
nervoso

(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do 
corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções, a partir de atividades 
práticas contextualizadas.

Lentes corretivas

(EF06CI08XJF) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação 
do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes 
adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão (cor, objetos e situações do cotidiano. 
Absorção e reflexão da luz).

Interação entre o sistema locomotor e 
nervoso

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da 
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.

Droga
(EF06CI10XJF) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias 
psicoativas (uso indevido de medicamentos, drogas lícitas e ilícitas e compreensão de seus efeitos 
sobre o organismo).Identificar as vulnerabilidade como maneira de gatilho para uso de drogas.

Ciência e Tecnologia
(EF06CI10.10JF) Reconhecer a Ética como princípio necessário à produção do conhecimento considerando 
o impacto do seu progresso e suas aplicações na vida na sociedade e na cultura de cada pessoa.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a diversidade 
humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, relacionadas 
aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo Forma, estrutura e movimentos da 
Terra

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna 
à atmosfera) e suas principais características.

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra, a partir 
do contexto da história da ciência.

(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes 
períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser 
explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo 
de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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7º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Máquinas simples
(EF07CI01XJF) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções 
e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidiano. (alavancas, roldanas, engrenagens, 
plano inclinado).

Formas de propagação do calor
(EF07CI02XMG) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 
equilíbrio termodinâmico cotidianas estabelecendo relações entre eles.

Equilíbrio termodinâmico 
e vida na Terra

(EF07CI03XJF) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização 
de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de 
funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar combustão, decomposição, 
ebulição, evaporação, digestão, respiração, etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse 
conhecimento.

 História dos combustíveis 
e das máquinas térmicas

(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para 
o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

(EF07CI05XJF) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo 
do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais utilização 
sustentável causados pela produção e uso desses materiais e máquinas.

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana 
quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias 
(como automação e informatização).

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana 
quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias 
(como automação e informatização).

Vida e Evolução Diversidade de ecossistemas
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade 
de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar a temperatura etc., correlacionando essas 
características à flora e fauna específicas, e a conservação da biodiversidade das mesmas.
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Vida e Evolução

Fenômenos naturais 
e impactos ambientais

(EF07CI07.11JF) Relacionar e classificar estruturas e comportamentos dos seres vivos as chances de 
sobrevivências nestes ambientes e sua importância.

Classificação dos Seres Vivos e 
Microorganismos

(EF07CI07.12JF) Identificar e perceber as principais características marcantes dos cinco reinos 
(Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia) e dos três domínios (Archaea, Bacteria e Eukarya) de 
classificação dos seres vivos.

(EF07CI07.13JF) Reconhecer e observar os principais representantes dos cinco reinos (Monera, 
Protista, Fungi, Plantae e Animalia) a partir de representações figurativas, com o olhar pautado no 
processo evolutivo.

(EF07CI07.14JF) Reconhecer as principais diferenças entre os principais grupos de Invertebrados 
(porífero, cnidários, platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos) 
e Vertebrados (peixes, anfíbios,répteis).

(EF07CI40MG) Identificar as principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, 
relacionando-as a cuidados de higiene, saneamento básico e saúde pública.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Programas e indicadores de saúde 
pública

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo 
ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc, relacionando com 
os impactos causados pela atividade humana.

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na 
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de 
saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos 
resultados de políticas públicas destinadas à saúde.
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Terra e Universo

Efeito estufa

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o 
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento 
artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e 
implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro.

Camada de ozônio
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os 
fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e 
coletivas para sua preservação.

Fenômenos naturais (vulcões, 
terremotos e tsunamis)

(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a 
rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.

Placas tectônicas e deriva continental
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos 
continentes.

Ação humana e o meio ambiente

(EF07CI16.15JF) Compreender o efeito das queimadas na perda da diversidade microbiana do solo, 
seus efeitos sobre fertilidade, permeabilidade e processos de desertificação do solo, compreendendo 
a importância da agroecologia como forma de recuperação ambiental e de sustentabilidade da 
agricultura familiar na Zona da Mata Mineira.
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8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
(EF08CI01XJF) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) etipos de 
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades e analisar os impactos ambientais 
gerados em Juiz de Fora e no Estado de Minas Gerais.

Transformação de energia
(EF08CI02XJF) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos 
e compará-los a circuitos elétricos residenciais, compreendendo as instalações elétricas de nossas 
casas como um grande circuito.

Cálculo de consumo 
de energia elétrica

(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, 
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a 
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).

Circuitos elétricos
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no 
próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no 
consumo doméstico mensal.

Uso consciente de energia elétrica
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/
ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade 
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.

Fontes e tipos de energia
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, 
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.

Vida e Evolução Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

(EF08CI07XJF) Identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em 
relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos.

(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a 
necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado 
à prevenção da gravidez precoce e indesejada e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

(EF08CI10XJF) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas 
IST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. Identificar as relações 
sociais, culturais, comportamentais e vulnerabilidade e risco.
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Vida e Evolução
Respeito à diversidade, 

reconhecimento e valorização das 
diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a 
diversidade humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus 
sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua. Sistema Sol, 
Terra e Lua

Clima

(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.

(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, 
com a utilização de modelostridimensionais.

(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao 
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.

(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações 
nas quais elas possam ser medidas.

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 
Repensar a utilização dos recursos e seus impactos.



464

9º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Matéria e energia

Aspectos quantitativos das 
transformações químicas

Estrutura da matéria

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com 
base no modelo de constituição submicroscópica.

(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.

(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e 
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser 
formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada 
também à cor da luz que o ilumina.

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e 
som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

Radiações e suas aplicações na saúde

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas freqüências, fontes e aplicações, 
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno 
de micro-ondas, fotocélulas etc, e seus impactos sobre a saúde humana.

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica 
(raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, 
cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

Vida e Evolução Hereditariedade Ideias evolucionistas

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo 
relações entre ancestrais e descendentes.

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, 
gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de 
características hereditárias em diferentes organismos.
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Vida e Evolução

Hereditariedade Ideias evolucionistas

(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância 
para explicar a diversidade biológica.

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural 
sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.

Preservação da biodiversidade

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles 
relacionadas.

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientaisda cidade 
ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade 
bem-sucedidas.

Respeito à diversidade, 
reconhecimento e valorização das 

diferenças

(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo humano e discutir a diversidade 
humana, bem como os estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, relacionadas 
aos padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e seus sistemas.

(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Terra e Universo

Composição, estrutura e localização 
do Sistema Solar no Universo

(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas 
gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a 
Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

Astronomia e cultura
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou 
do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial 
e temporal etc.).

Vida humana fora da Terra
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos 
tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.

Ordem de grandeza astronômica
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das 
etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.
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    ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

 A área de Ciências Humanas compreende os componentes curriculares de 
Geografia e História e sua importância é ressaltada na medida em que colabora 

para que os(as) estudantes “[...] desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da 
contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço” (BRASIL, 2017, p. 353).
 Nesse sentido, o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) 
enfatiza algumas categorias como o raciocínio espaço temporal que “[...] baseia-se na ideia 
de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada 
circunstância histórica” (BRASIL, 2017, p.353). A promoção do raciocínio espaço temporal 
possibilita o entendimento dos tempos sociais, da natureza e suas conexões com o espaço 
(BRASIL, 2017).
 A realização de uma interpretação geo-histórica dos fatos é necessária para romper 
com a concepção linear de espaço. O trabalho simultâneo com perspectivas sociológicas, 
históricas e espaciais favorece a retomada do sentido dos espaços vividos e o entendimento 
de fenômenos, objetos e lugares a partir de uma complexidade advinda dos vários olhares 
(BRASIL, 2017).
 Outras categorias centrais no trabalho das Ciências Humanas são o tempo, o espaço 
e o movimento. Além destas, é importante destacar a relevância da “[...] 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” (BRASIL, 2017, 
p.353).
 Nessa perspectiva de trabalho, a área das Ciências Humanas busca promover uma 
formação ética, a construção de um entendimento sobre a responsabilidade em relação aos 
direitos humanos, ao ambiente, a coletividade e a inquietação com as desigualdades sociais 
(BRASIL,2017).
 A reflexão sobre culturas e sociedades diversas a partir das perspectivas temporais, 
territoriais e paisagísticas pode ser desenvolvida a partir do trabalho com os Objetos de 
Conhecimento dos componentes da área das Ciências Humanas. Dessa maneira, pode ser 
observada a contribuição da área para o aprofundamento dos saberes relativos à participação 
no mundo social e a relevância dos aspectos sociais, éticos e políticos na formação do indivíduo 
autônomo comprometido com os princípios democráticos (BRASIL, 2017).
 Os procedimentos de investigação das Ciências Humanas possibilitam o 
desenvolvimento de capacidades analíticas que abarquem a diversidade das dinâmicas sociais 
com os aspectos que lhe são peculiares. Importa ressaltar a importância do pensamento que 
implique a relação de si mesmo e os outros, como forma de entender e valorizar as diferenças 
culturais e os variados modos de vida (BRASIL, 2017).

 7
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maior articulação entre o “[...] espaço vivido com o tempo vivido” (BRASIL, 2017, p. 355). E 
nesse sentido, o vivido é considerado como espaço biográfico que associa a experiência do(a) 
estudante com seus lugares de existência.
 De forma geral, a área das Ciências Humanas deve possibilitar aos(às) estudantes “[...] a 
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos 
e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e 
naturais” (BRASIL, 2017, p.356).
 A partir dos elementos apresentados e em articulação com as Competências Gerais 
para a Educação Básica, a Área das Ciências Humanas deve garantir aos(às) estudantes o 
desenvolvimento das seguintes competências específicas:

Competências específicas da Área de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
(BRASIL, 2017, p. 357)

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com 
base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no 
tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas 
do mundo contemporâneo.

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 
exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros 
e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, 
promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 
eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar 
e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 
socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum 
e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias 
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal 
relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
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7.1  GEOGRAFIA

 Na construção do Referencial Curricular de Geografia observou-se que o 
pressuposto teórico principal abordado na Proposta Curricular da Rede 

Municipal (JUIZ DE FORA, 2012), também estava destacado na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). Dessa forma, o raciocínio geográfico, fundamento 
estruturante do trabalho com a Geografia, foi atualizado na discussão apresentada na 
BNCC (BRASIL, 2017, p. 359-360) e pode ser observada a seguir.
 Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em 
Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo 
o raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento 
intelectual que integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de 
outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa interação visa à 
resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de 
objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, 
tendências à centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
 O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica 
determinados princípios (Quadro 1) para compreender aspectos fundamentais da 
realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o 
ordenamento territorial,as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as 
ações antrópicas. 

Quadro1: Descrição dos princípios do Raciocínio Geográfico

Princípio Descrição

Analogia Um fenômeno geográfico sempre é 
comparável a outros. A identificação das 
semelhanças entre fenômenos geográficos é 
o início da compreensão da unidade terrestre.

Conexão Um fenômeno geográfico nunca acontece 
isoladamente, mas sempre em interação com 
outros fenômenos próximos ou distantes.

Diferenciação* É a variação dos fenômenos de interesse 
da geografia pela superfície terrestre (por 
exemplo, o clima), resultando na diferença 
entre áreas.

Distribuição Exprime como os objetos se repartem pelo 
espaço.

Extensão Espaço finito e contínuo delimitado pela 
ocorrência do fenômeno geográfico.
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ALocalização Posição particular de um objeto na superfície 

terrestre. A localização pode ser absoluta 
(definida por um sistema de coordenadas 
geográficas) ou relativa (expressa por meio 
de relações espaciais topológicas ou por 
interações espaciais).

Ordem** Ordem ou arranjo espacial é o princípio 
geográfico de maior complexidade. Refere-
se ao modo de estruturação do espaço de 
acordo com as regras da própria sociedade 
que o produziu.

Fontes: FERNANDES, José Alberto Rio: TRIGAL, Lourenço Lopez, SPÒSITO, Eliseu Savério. Dicionário de 
Geografia aplicada. Porto: PORTO Editora, 2016.
*MOREIRA, Ruy. A diferença e a geografia: o ardil da identidade e a representação da diferença na 
geografia. GEOgraphia. Rio de Janeiro, ano 1, n.1, p.41-58,1999.
**MOREIRA, Ruy. Repensando a Geografia. In: SANTOS, Milton (Org). Novos rumos da Geografia brasileira. 
São Paulo: Hucitec, 1982, p. 35-49.

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: 
desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico 
para representar e interpretar o mundo em permanente transformação 
e relacionando componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, 
é necessário assegurar a apropriação de conceitos para o domínio do 
conhecimento fatual (com destaque para os acontecimentos que podem 
ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para o exercício 
da cidadania.

 A Proposta Curricular da Rede Municipal de Geografia (JUIZ DE FORA, 2012), aponta 
alguns conceitos que orientam o trabalho dos(as) docentes de Geografia. Esses principais 
conceitos também são destacados pela BNCC (BRASIL, 2017, p. 361), a partir da Geografia 
contemporânea, diferenciando-se:

[...] por níveis de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais 
amplo e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem 
outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos diferentes 
do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza e paisagem. 
O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos 
precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim como 
para a História, o tempo é para a Geografia uma construção social, que 
se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Do mesmo 
modo, os tempos da natureza não podem ser ignorados, pois marcam a 
memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais 
condições do meio físico natural. Assim, pensar a temporalidade das 
ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo-espaço 
representa um importante e desafiador processo na aprendizagem de 
Geografia.
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da BNCC (BRASIL, 2017) não destacar a cartografia em seu texto inicial, observa-se que 
está presente em diversas habilidades expressas no documento federal. A Proposta 
Curricular da Rede Pública Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012) enfatiza a 
cartografia em seu texto inicial e esta será retomada no presente referencial em seus 
aspectos principais: 
 Para tratar da Cartografia Escolar, alguns temas são relevantes e devem estar 
adequados a cada ano do ensino fundamental. A partir do princípio de que a Cartografia 
é uma linguagem criada para registro dos lugares, quaisquer formas desses registros 
devem ser relevadas na escola, a começar pela Cartografia Infantil. Os desenhos das 
crianças, tais como os seus primeiros rabiscos, são os primeiros sinais de um processo 
de letramento (literacia); em outras palavras, sua primeira linguagem gráfica, que 
representa sua percepção espacial, seja através do desenho de sua casa, do desenho de 
suas locomoções, do desenho de diferentes lugares com os quais estabelece relações 
afetivas (ou não). O trabalho com os desenhos infantis são referenciais importantes para 
os primeiros anos de escolarização. O professor deve fazer algumas indagações sobre as 
representações dos alunos, a exemplo: como os conteúdos espaciais são apresentados 
pelos alunos em seus desenhos? O que eles significam? 
 Denominamos de Alfabetização Cartográfica o processo que permite as crianças 
tornarem-se capazes de compreender os códigos do mapa e, assim, terem o domínio da 
linguagem cartográfica. 
 Esse processo exige os mesmos cuidados que a alfabetização para a leitura e 
escrita de um texto. Isso ocorre porque o mapa possui códigos próprios os quais têm que 
ser compreendidos para que sua leitura tenha sentido.
Assim sendo, não basta que o aluno se limite a localizar cidades, rios e outros elementos 
e fenômenos geográficos no mapa ou fazer cópias ou colorir mapas. É preciso ir muito 
além para se formar um leitor competente de mapas. 
 A Alfabetização Cartográfica tem o propósito propiciar ao aluno condições 
para que ele se torne “mapeador”. Aprendendo a codificar mapas, construir legendas, 
calcular e estabelecer escalas, elaborar títulos etc., os alunos se tornarão leitores mais 
competentes de mapas. 
 O processo de alfabetização cartográfica supõe o desenvolvimento de noções de: 
Visão oblíqua e vertical; Imagem tridimensional e bidimensional; Alfabeto cartográfico: 
ponto, linha e área; construção da noção de legenda; Proporção e escala; lateralidade/
referências, orientação.
 O trabalho de alfabetização cartográfica pressupõe a ação do aluno na construção 
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Ado conhecimento. A ação é uma necessidade do aluno para compreender o conteúdo 

e a gramática do mapa. Assim, tendo a oportunidade de construir representações do 
espaço (maquetes, plantas e mapas), ele vai adquirindo outra visão da Cartografia e 
compreendendo o mapa de forma mais significativa e torna-se um letrado cartográfico.
Vale destacar que não se deve restringir o trabalho aos códigos dos mapas, mas permitir 
que o aluno utilize a linguagem cartográfica na interpretação geográfica da realidade.
A linguagem cartográfica deve permear o ensino de Geografia em todos os anos de 
escolarização e não pode ser tratada como um “capítulo separado”, descontextualizado 
das questões sociais, naturais, políticas, econômicas e culturais. Nos anos iniciais do 
ensino fundamental, conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais e outros 
estudos acerca da Cartografia Escolar trabalho com mapas simples, o reconhecimento 
de referenciais de localização, orientação e distância devem ser aqui introduzidos 
e aprofundados nos anos seguintes. A noção de escala deve começar a ser abordada 
através da ideia de proporção, redução e ampliação.
 Nos 4º e 5º anos, podem ser ampliados os referenciais de localização, com a 
introdução dos pontos cardeais, divisão dos contornos políticos dos mapas e a introdução 
dos sistemas de cores, símbolos e legendas nos mapas.
Gradativamente, ao longo dos anos, a educação cartográfica ultrapassa o processo de 
alfabetização e se adentra pelo processo de letramento cartográfico. Alfabetização e 
letramento cartográficos são processos simultâneos e indissociáveis.
 Nos anos finais do ensino fundamental, a Cartografia deve ser vista como 
um instrumento de aproximação dos lugares e do mundo, com a introdução e a 
sistematização de trabalhos com mapas de médias e de pequenas escalas. Nos 8º e 
9º anos, os alunos devem ser capacitados para a elaboração de croquis cartográficos, 
através da comparação de diferentes mapas, o que possibilita novas leituras do espaço 
geográfico.
 A educação cartográfica, que se desenvolve ao longo da escolarização, permitirá 
aos alunos tornarem-se cidadãos geográfica e cartograficamente letrados, naturais 
usuários de mapas, em todas as suas possibilidades (JUIZ DE FORA, 2012, p.23 a 25).

As Unidades Temáticas
 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta o conhecimento acerca do componente 
curricular Geografia em cinco Unidades Temáticas comuns para serem trabalhadas 
ao longo do Ensino Fundamental em uma gradativa progressão de Habilidades. 
Assim como fez o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018), 
essas Unidades Temáticas também foram mantidas nesse Referencial Curricular 
de Geografia. Desse modo, o conhecimento de Geografia está organizado nas 
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Aseguintes Unidades Temáticas: O sujeito e seu lugar no mundo; Conexões e escalas; 

Mundo do trabalho; Formas de representação e pensamento espacial; Natureza, 
ambiente e qualidade de vida. 
 Optamos em reproduzir o texto trazido pela BNCC (BRASIL, 2017, p. 362-
365) acerca das Unidades Temáticas do componente curricular Geografia, com 
algumas poucas alterações:
 Na Unidade Temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se as 
noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º 
ao 5º), busca-se ampliar as experiências com o espaço e o tempo vivenciadas pelas 
crianças em jogos e brincadeiras na Educação Infantil, por meio do aprofundamento 
de seu conhecimento sobre si mesmas e de sua comunidade, valorizando-se os 
contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera-se que as crianças percebam e 
compreendam a dinâmica de suas relações sociais e étnico-raciais, identificando-
se com a sua comunidade e respeitando os diferentes contextos socioculturais. 
 Ao tratar do conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento das relações 
espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográfico, 
importantes para o processo de alfabetização cartográfica e a aprendizagem com 
as várias linguagens (formas de representação e pensamento espacial).
 Além disso, pretende-se possibilitar que os(as) estudantes construam sua 
identidade(s) relacionando-se com o outro (sentido de alteridade); valorizem as 
suas memórias e marcas do passado vivenciadas em diferentes lugares; e, à medida 
que se alfabetizam, ampliem a sua compreensão do mundo. 
Em continuidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º), procura-se 
expandir o olhar para a relação do sujeito em contextos mais amplos, considerando 
temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo. 
 Dessa forma, o estudo da Geografia constitui-se em uma busca do lugar de 
cada indivíduo no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, 
situando-o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de cidadão ativo, 
democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos de sociedades localizadas em 
determinado tempo e espaço, mas também produtores dessas mesmas sociedades, 
com sua cultura e suas normas.
 Na Unidade Temática Conexões e escalas, a atenção está na articulação 
de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os(as) estudantes 
compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. 
Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, objetiva-se que os(as) estudantes 
compreendam as interações multi escalares existentes entre sua vida familiar, 
seus grupos socioculturais e espaços de convivência e as interações espaciais mais 
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que ocorre entre os componentes da sociedade e do meio físico natural. Conexões 
e escalas explicam os arranjos das paisagens, a localização e a distribuição de 
diferentes fenômenos e objetos técnicos, por exemplo.
 Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os(as) estudantes 
compreendem e estabelecem as interações entre sociedade e meio físico natural. 
No decorrer desse processo, os(as) estudantes devem aprender a considerar as 
escalas de tempo e as periodizações históricas, importantes para a compreensão da 
produção do espaço geográfico em diferentes sociedades e épocas.
 Já na Unidade Temática Mundo do trabalho, abordam-se, no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso 
de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São 
igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e suas funções 
socioeconômicas nos setores da economia e nos processos produtivos agroindustriais, 
expressos em distintas cadeias produtivas. No Ensino Fundamental – Anos Finais, 
essa unidade temática ganha relevância: incorpora-se o processo de produção 
do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e cidade, destacando-
se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator 
desencadeador de mudanças substanciais nas relações de trabalho, na geração de 
emprego e na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a 
revolução técnico-científico-informacional e a urbanização devem ser associadas às 
alterações no mundo do trabalho. Nesse sentido, os(as) estudantes terão condição 
de compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados 
tempos, escalas e processos históricos, sociais e étnico-raciais.
 Por sua vez, na Unidade Temática Formas de representação e pensamento 
espacial, além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras 
formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o 
raciocínio geográfico. Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os(as) 
estudantes tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-
se na alfabetização cartográfica podendo ser utilizados fotografias, mapas, 
esquemas, desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras 
alternativas. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens, maior o 
repertório construído pelos(as) estudantes, ampliando a produção de sentidos na 
leitura de mundo. Compreender as particularidades de cada linguagem, em suas 
potencialidades e em suas limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos 
dessas linguagens não como verdades, mas como possibilidades.
  No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os(as) estudantes começam, por 
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que gradativamente passa a envolver outros princípios metodológicos do raciocínio 
geográfico, como os de localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia 
espacial. Já no Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os(as) estudantes 
consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas temáticos, assim como 
as mais diferentes representações utilizadas como ferramentas da análise espacial. 
Essa, aliás, deve ser uma preocupação norteadora do trabalho com mapas em 
Geografia. Eles devem, sempre que possível, servir de suporte para o repertório que 
faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino do mapa pelo mapa, como fim 
em si mesmo. 
 Na Unidade Temática Natureza, ambientes e qualidade de vida, busca-
se a unidade da Geografia, articulando geografia física e geografia humana, com 
destaque para a discussão dos processos físico-naturais do planeta Terra. No Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, destacam-se as noções relativas à percepção do meio 
físico natural e de seus recursos. Com isso, os(as) estudantes podem reconhecer de 
que forma as diferentes comunidades transformam a natureza, tanto em relação às 
inúmeras possibilidades de uso ao transformá-la em recursos quanto aos impactos 
socioambientais delas provenientes. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essas 
noções ganham dimensões conceituais mais complexas, de modo a levar os(as) 
estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente 
e atividades antrópicas em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. 
Dessa maneira, torna-se possível aos estudantes conhecer os fundamentos naturais 
do planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas na dinâmica 
físico-natural, inclusive no contexto urbano e rural.
 Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao exercício 
da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geografia diante de situações e 
problemas da vida cotidiana, tais como: estabelecer regras de convivência na escola 
e na comunidade; discutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor 
ações de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletividade e do 
bem comum. 
 No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os(as) estudantes devem ser 
desafiados(as) a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de 
vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais, e a identificar 
a presença ou ausência de equipamentos públicos e serviços básicos essenciais 
(como transporte, segurança, saúde e educação).  No Ensino Fundamental – Anos 
Finais, espera-se que os(as) estudantes compreendam os processos que resultaram 
na desigualdade social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual 
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justiça. Dessa maneira, possibilita-se o entendimento do que é Geografia, com base 
nas práticas espaciais, que dizem respeito às ações espacialmente localizadas de 
cada indivíduo, considerado como agente social concreto. Ao observar e analisar 
essas ações, visando a interesses individuais (práticas espaciais), espera-se que os(as) 
estudantes estabeleçam relações de alteridade e de modo de vida em diferentes 
tempos.
 Assim, com o aprendizado de Geografia, os(as) estudantes têm a oportunidade 
de trabalhar com conceitos que sustentam ideias plurais de natureza, território e 
territorialidade, podendo construir uma base de conhecimentos que incorpore os 
segmentos sociais culturalmente diferenciados, os diversos tempos e ritmos naturais.
Essa dimensão conceitual permite que os(as) estudantes desenvolvam aproximações 
e compreensões sobre os saberes científicos – a respeito a natureza, do território e 
da territorialidade, por exemplo – presentes nas situações cotidianas. Quanto mais 
um cidadão conhece os elementos físico-naturais e sua apropriação e produção, 
mais pode ser protagonista autônomo de melhores condições de vida. Trata-se, 
nessa Unidade Temática, de desenvolver o conceito de ambiente na perspectiva 
geográfica, o que se fundamenta na transformação da natureza pelo trabalho 
humano. Não se trata de transferir o conhecimento científico para o escolar, mas, 
por meio dele, permitir a compreensão dos processos naturais e da produção da 
natureza na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao compreender o contexto da 
natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos e culturais, os(as) 
estudantes constroem criticidade, fator fundamental de autonomia para a vida fora 
da escola. 
 Para tanto, a abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada 
integradamente, uma vez que a situação geográfica não é apenas um pedaço do 
território, uma área contínua, mas um conjunto de relações. Portanto, a análise 
de situação resulta da busca de características fundamentais de um lugar na sua 
relação com outros lugares. Assim, ao se estudarem os objetos de aprendizagem de 
Geografia, a ênfase do aprendizado é na posição relativa dos objetos no espaço e 
no tempo, o que exige a compreensão das características de um lugar (localização, 
extensão, conectividade, entre outras), resultantes das relações com outros lugares. 
Por causa disso, o entendimento da situação geográfica, pela sua natureza, é o 
procedimento para o estudo dos objetos de aprendizagem pelos(as)estudantes. Em 
uma mesma atividade a ser desenvolvida pelo(a) professor(a), os(as) estudantes 
podem mobilizar, ao mesmo tempo, diversas habilidades de diferentes Unidades 
Temáticas.
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(BRASIL, 2017, p. 366)
 
 Em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências da 
área de Ciências Humanas, o componente Geografia deve garantir aos estudantes o 
desenvolvimento de sete competências específicas:

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/
natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de 
problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 
reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas 
como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os 
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e 
ordem.
4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução 
de problemas que envolvam informações geográficas.
5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação 
para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-
científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 
tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender 
ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental 
e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 
socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.
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QUADRO ORGANIZADOR CURRICULAR – GEOGRAFIA

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

1° ano

O sujeito e seu lugar no mundo

O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, 
escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.

(EF01GE01JF) Identificar-se como parte de diferentes grupos: da turma, da escola e da 
família

(EF01GE02XMG) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes 
etnias, épocas e lugares, enfatizando o resgate no grupo familiar e social.

(EF01GE02JF) Observar os diversos espaços da escola (salas de aula, pátio, biblioteca, cantina, 
etc.) e ressaltar os seus diferentes usos e as pessoas que os ocupam.

(EF01GE03JF) Comparar fotos de diferentes famílias (antigas e atuais).

Situações de convívio 
em diferentes lugares

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público 
(praças, parques) para o lazer e diferentes manifestações.

(EF01GE05JF) Observar os diversos espaços da escola (salas de aula, pátio, biblioteca, 
cantina, etc.) e ressaltar os seus diferentes usos e as pessoas que os ocupam.

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços 
(sala de aula, escola etc.) reconhecendo os direitos e os deveres das crianças.
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Conexões e escalas Ciclos naturais e a vida cotidiana
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e 
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade 
com outras.

Mundo do trabalho Diferentes tipos de trabalho 
existentes no seu dia a dia

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano 
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua 
produção.

(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua                   
comunidade.

Formas derepresentação 
e pensamento espacial Pontos de referência

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, 
histórias inventadas e brincadeiras.

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, 
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, 
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida Condições de vida 

nos lugares de vivência

(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos 
da natureza (chuva, vento, calor etc.).

(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao 
longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
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2° ano

O sujeito e seu lugar no mundo

Convivência e interações entre 
pessoas na comunidade

(EF02GE01JF) Identificar-se como parte de diferentes grupos: da turma, da escola, da 
família.

(EF02GE01XMG) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que 
vive,tendo como referência a realidade familiar.

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro 
ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.

Riscos e cuidados nos meios de 
transporte e de comunicação

(EF02GE03XMG) Identificar e comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, 
indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o 
ambiente e seu uso responsável.

Conexões e escalas

Experiências da comunidade no 
tempo e no espaço

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza 
e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.

Mudanças e permanências
(EF02GE05XMG) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo 
lugar em diferentes tempos, tendo como referência o espaço vivido (bairro, cidade, etc.), 
relacionando essas mudanças às ações humanas.

Ciclos naturais e a vida cotidiana
(EF23GEMG) Identificar características naturais e socioculturais do lugar em que vive 
comparando-o com outras paisagens mineiras e brasileiras.

Mundo do trabalho Tipos de trabalho em lugares e 
tempos diferentes

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário 
escolar, comercial, sono etc.).

(EF02GE02JF) Introduzir a noção de trabalho e de diferentes profissões.

(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de 
diferentes lugares, identificando os impactos ambientais.
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Formas de representação
e pensamento espacial

Localização, orientação e
representação espacial

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas 
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas 
e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais 
espaciais,como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por 
meio de representações espaciais da sala de aula e da escola.

Natureza, ambientes e
qualidade de vida

Os usos dos recursos naturais: 
solo e água no

campo e na cidade

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus 
diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
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3° ano

O sujeito e seu lugar no mundo A cidade e o campo: aproximações e 
diferenças

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo.

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e 
econômica de grupos de diferentes origens. 

(EF03GE03XMG) Reconhecer e valorizar os diferentes modos de vida de povos e comunidades 
tradicionais em distintos lugares, tomando como referência as comunidades mineiras, tais 
como os indígenas, quilombolas, população campesinas, geraizeiros, ribeirinhos, entre 
outros.

Conexões e escalas

Paisagens naturais e antrópicas em 
transformação

(EF03GE01JF) Reconhecer regras pertinentes ao espaço e ao patrimônio público.

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na 
mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os 
a outros lugares.

Ciclos naturais e a vida cotidiana

(EF23GEMG) Identificar características naturais e socioculturais do lugar em que vive 
comparando-o com outras paisagens mineiras e brasileiras.

(EF03GE02JF) Diferenciar os grupos da escola e da comunidade e identificar as relações de 
afetividade/pertencimento com o lugar de vivência.

Mundo do trabalho Matéria-prima e indústria
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares.

Formas de representação
e pensamento espacial

Representações
cartográficas

(EF03GE02JF) Trabalhar com a linguagem cartográfica:localização da escola no bairro e 
deste na cidade e abordar as diferentes relações escalares (escola, bairro,cidade).

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes 
tipos de representação cartográfica.

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de 
representações em diferentes escalas cartográficas.
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Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

Produção, circulação e
consumo

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados 
pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando 
a ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos 
em casa, na escola e/ou no entorno.

Impactos das atividades humanas

(EF03GE09MG) Investigar e analisar os usos dos recursos naturais, com destaque para 
os usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), 
e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos, conscientizando para uso 
sustentável desse recurso. 
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na 
geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o 
ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e 
máquinas.
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4° ano

O sujeito e seu lugar no mundo

Território e diversidade cultural

(EF04GE01XMG) 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, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é 
próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e 
brasileira.

Processos migratórios no Brasil
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da 
sociedade brasileira.

Instâncias do poder público 
e canais de participação social

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de 
participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos 
Municipais.

Conexões e escalas

Relação campo e cidade
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da 
cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.

Unidades político- 
administrativas do Brasil

(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, 
Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência.

Territórios étnico-culturais
(EF04GE06XMG) Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais 
como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a 
legitimidade da demarcação desses territórios, com destaque para a realidade mineira.

Diversidade cultural mineira
(EF45GE01MG) Compreender e relacionar as diversidades regionais existentes no Estado 
de Minas Gerais com a diversidade sociocultural brasileira.

Mundo do trabalho

Trabalho no campo e na cidade
(EF04GE07XMG) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade, percebendo 
as evidências de exploração e desrespeito a leis trabalhistas.

Produção, circulação e consumo

(EF04GE08XMG) Identificar, descrever e discutir o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos, provenientes das atividades 
econômicas (agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços) em Minas Gerais e 
no Brasil.
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Formas de representação
e pensamento espacial

Sistema de orientação
(EF04GE09XMG) Reconhecer e utilizar as direções cardeais na localização de componentes 
físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas,em Minas Gerais e no Brasil.

Elementos constitutivos dos mapas
(EF04GE10XMG) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, 
elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças, permitindo o desenvolvimento do 
raciocínio espacial.

Representações cartográficas
(EF45GE02MG) Representar o espaço geográfico de Minas Gerais, por meio de desenhos, 
mapas mentais, maquetes, entre outros.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

Conservação e degradação da 
natureza

(EF04GE11XMG) Identificar as características das paisagens naturais (relevo, cobertura 
vegetal, rios etc.) e antrópicas no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas.
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5° ano

O sujeito e seu lugar no mundo

Dinâmica populacional
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que 
vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.

Diferenças étnico-raciais e étnico-
culturais e desigualdades sociais

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais 
entre grupos em diferentes territórios.

Conexões e escalas Território, redes e urbanização

(EF05GE01JF) Identificar as inter-relações estabelecidas entre Juiz de Fora e demais 
municípios de Minas Gerais.

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, 
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento.

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade 
e o campo e entre cidades na rede urbana.

Diversidade cultural mineira
(EF45GE02MG) Compreender e relacionar as diversidades locais e regionais existentes no 
Estado de Minas Gerais com a diversidade sociocultural brasileira.

Mundo do trabalho Trabalho e inovação tecnológica

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento 
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.

(EF05GE06XMG) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de 
comunicação, ao longo do tempo em diferentes lugares do mundo.

(EF05GE07XMG) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, 
agrícola e extrativa e no cotidiano das populações, reconhecendo as fontes renováveis e 
alternativas de energia e sua importância para o ambiente.

Formas de representação e 
pensamento espacial

Mapas e imagens de satélite
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de 
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.

Representação das cidades 
e do espaço urbano

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas 
temáticos e representações gráficas.
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Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

Qualidade ambiental
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas 
de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras 
etc.).

Diferentes tipos de poluição
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da 
escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), 
propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

Gestão pública da qualidade de vida

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis 
por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, 
mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses 
órgãos que afetam a comunidade em que vive.
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6° ano

O sujeito e seu lugar no mundo Identidade sociocultural 
no Espaço Vivenciado

(EF06GE01XMG) Descrever e comparar modificações das paisagens rurais e urbanas nos 
lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos.

(EF06GE02XMG) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários, tais como os indígenas brasileiros e as comunidades 
afrobrasileiras (quilombolas).

Conexões e escalas

Relações entre os componentes 
físico- naturais

(EF06GE03XMG) Descrever os movimentos do planeta (rotação e translação) e sua relação 
com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das 
redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura 
vegetal.

(EF06GE05XMG) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais 
(biomas) no Brasil e no mundo.

Redes Virtuais e Relações Sociais
(EF69GEMG) Identificar e discutir o papel das redesvirtuais na vida dos adolescentes e 
analisar a exclusão digital.

Patrimônio e Preservação 
da mineiridade

(EF67GEMG) Descrever e localizar, no meio urbano e rural do estado de Minas Gerais, os 
aspectos relevantes do regionalismo mineiro manifestado em sua sociodiversidade.

Mundo do trabalho Transformação das paisagens 
naturais e antrópicas

(EF06GE06XMG) Identificar e analisar as características das paisagens transformadas 
pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de 
industrialização.

(EF06GE07XMG) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 
surgimento das cidades, enfatizando as transformações do espaço percebido.
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Formas de representação e 
pensamento espacial

Fenômenos naturais e sociais 
representados de

(EF06GE08AMG) Identificar e descrever escalas gráficas e numéricas.

(EF06GE08BMG) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos 
mapas.

(EF06GE01JF) Identificar e analisar a localização absoluta de fenômenos geográficos nos 
mapas, utilizando o sistema de coordenadas geográficas.

(EF06GE09XMG) Elaborar modelos tridimensionais (maquetes), blocos-diagramas 
(representação do relevo) e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de 
elementos e estruturas da superfície terrestre.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, 
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e 
redes de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e 
lugares.

(EF06GE11XMG) Identificar e analisar distintas interações das sociedades com a natureza, 
com base na distribuição dos componentes físico-naturais e populacionais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo.

(EF06GE12XMG) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos 
e rurais.

Atividades humanas 
e dinâmica climática

(EF06GE13XMG) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas 
na dinâmica climática (ilha de calor, aquecimento global, chuva ácida etc.).
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7° ano

O sujeito e seu lugar no mundo Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do Brasil

(EF07GE01AMG) Reconhecer aspectos da formação territorial do Brasil, com destaque para 
as questões histórico-geográficas, processos migratórios e diversidade étnico-cultural nas 
diferentes paisagens e regiões.

(EF07GE01BMG) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação,ideias 
e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.

Conexões e escalas
Formação territorial do Brasil

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas 
e contemporâneas.

(EF07GE03AMG) Reconhecer características sócioespaciais e identitárias dos povos 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta e demais grupos sociais do campo e 
da cidade que vivem no Brasil.

(EF07GE03BMG) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 
indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da 
cidade, como direitos legais dessas comunidades.

Mundo do trabalho

Características 
da população brasileira

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a 
diversidade étnico-cultural (indígena, africana, européia e asiática), assim como aspectos 
de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.

(EF67GEMG) Descrever e localizar, no meio urbano e rural do estado de Minas Gerais, os 
aspectos relevantes do regionalismo mineiro manifestado em sua sociodiversidade.

Patrimônio e Preservação 
da mineiridade

(EF07GE05XMG) Identificar e analisar fatos e situações representativas das alterações 
ocorridas entre o período mercantilista (expansão ultramarinha) e o advento do capitalismo, 
no Brasil e no mundo.



492

Mundo do trabalho

Produção, circulação e consumo de 
mercadorias

(EF07GE06XMG) Identificar e discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo 
de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de 
riquezas, nas relações de trabalho formais e informais em diferentes lugares.

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na 
configuração do território brasileiro.

Desigualdade social e o trabalho
(EF07GE08XMG) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro, no campo e 
na cidade.

Redes virtuais e relações sociais
(EF69GEMG) Identificar e discutir o papel das redes virtuais na vida dos adolescentes e 
analisar a exclusão digital.

Formas de representação 
e pensamento espacial Mapas temáticos do Brasil

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, 
com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida Biodiversidade brasileira

(EF07GE11XMG) Identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos a partir da dinâmica 
dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e 
biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de 
Araucária), enfatizando esses aspectos no território mineiro.

(EF07GE12XMG) Identificar e comparar unidades de conservação existentes no Município 
de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), destacando sua importância na manutenção 
dos recursos hídricos e da biodiversidade natural e cultural.

(EF07GEMG) Relacionar a importância das unidades de conservação e sítios arqueológicos 
com a preservação da memória e identidade de um povo, enfatizando o patrimônio natural 
e cultural de Minas Gerais.



493

8° ano

O sujeito e seu lugar no mundo

Distribuição da população mundial 
e deslocamentos populacionais

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.

Diversidade e dinâmica da 
população mundial e loca

(EF08GE02XMG) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do 
Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios 
da população nacional e mundial.

(EF08GE03XMG) Coletar e analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 
considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial).

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários 
e forçados,assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas 
migratórias da região.

Conexões e escalas
Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na ordem 
econômica mundial

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração 
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares 
de vivência, marcas desses processos.

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da 
ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em suaposição de 
liderança global e na relação com a China e o Brasil.

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, 
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da 
América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África doSul).
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Conexões e escalas
Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na ordem 
econômica mundial

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no 
campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países 
latino-americanos.

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente 
latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses 
cenários.

(EF08GE12AMG) Compreender e descrever os objetivos e o papel dos blocos econômicos 
na integração regional no continente americano.

(EF08GE12BMG) Analisar a importância dos organismos de integração (blocos econômicos) 
do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alca, Comunidade Andina, 
Aladi, entre outros).

Mundo do trabalho

Os diferentes contextos e
os meios técnico e

tecnológico na produção

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na 
caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América 
e da África.

(EF08GE14XMG) Reconhecer e analisar os processos de desconcentração, descentralização 
e recentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em 
diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil.

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial na 

América Latina

(EF08GE15XMG) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da America Latina 
(Aquífero Guarani, Aquífero Alter do Chão, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do 
Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios 
relacionados à gestão e comercialização da água.

(EF08GE16XMG) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-
americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da 
população e às condições de vida e trabalho, buscando formas de combate ao trabalho 
escravo e infantil.

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, 
com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.

Redes virtuais 
e relações sociais

(EF69GEMG) Identificar e discutir o papel das redes virtuais na vida dos adolescentes e 
analisar a exclusão digital.
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Formas de representação e 
pensamento espacial

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos 

da América e África

(EF08GE18XMG) Elaborar e interpretar mapas ou outras formas de representação 
cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América.

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses 
geográficas com informações geográficas acerca da África e América.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

Identidades 
e interculturalidades regionais: 

Estados Unidos da América, 
América espanhola e portuguesa 

e África

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens na 

América Latina

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África 
no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir 
as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses 
povos.
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, 
sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa 
e à compreensão do ambiente global.

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, 
analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua relevância para a 
cooperação entre os países do Mercosul.

(EF08GE23XMG) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da 
cartografia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geologia, da 
geomorfologia, da biogeografia e da climatologia.

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos 
(como exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração 
mineira no Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-
açúcar em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro-
oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros).
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9° ano

O sujeito e seu lugar no mundo

A hegemonia européia na economia, 
na política e na cultura

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia européia foi exercida em várias 
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência 
cultural em diferentes tempos e lugares.

Corporações e organismos 
internacionais

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas 
mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.

As manifestações culturais na formação 
populacional

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma 
de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do 
respeito às diferenças.

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na 
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.

Conexões e escalas

Integração mundial e suas 
interpretações: globalização e 

mundialização

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, 
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.

A divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente

(EF09GE06XMG) Associar o critério (geográfico, religioso e cultural) de divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências européias.
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Conexões e escalas Intercâmbios históricos e culturais 
entre Europa, Ásia e Oceania

(EF09GE07XMG) Reconhecer e analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os 
determinantes histórico- geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.

(EF09GE08XMG) Reconhecer e analisar transformações territoriais, considerando o 
movimento de fronteiras, tensões, conflitos (povo Basco, Curdos, palestinos e Israelenses, 
etc.) e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania.

(EF09GE09XMG) Identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, 
asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e 
discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-
naturais.

Mundo do trabalho

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial

(EF09GE10XMG) Identificar e analisar os impactos doprocesso de industrialização na produção 
e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas 
consequências no Brasil.

Cadeias industriais e inovação no 
uso dos recursos naturais e matérias-

primas

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção 
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro 
em diferentes países, com destaque para o Brasil.

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-
industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e 
à matéria-prima.

Redes Virtuais e Relações Sociais

(EF69GEMG) Identificar e discutir o papel das redes virtuais na vida dos adolescentes e 
analisar a exclusão digital.
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Formas de
representação
e pensamento

espacial

Leitura e elaboração 
de mapas temáticos, 

croquis e outras formas de 
representação para analisar 

informações geográficas

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e 
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar 
dados, informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas 
mundiais.

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com 
diferentes projeções cartográficas.

Natureza, ambientes 
e qualidade de vida

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na Oceania

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia 
e da Oceania.

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra 
em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania.

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências 
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países.
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7.2  HISTÓRIA

 O texto a seguir é fruto de um trabalho coletivo que se debruçou sobre uma 
análise densa e comparativa da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017) e da Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (PCRM) (JUIZ 
DE FORA, 2012), objetivando atender as diretrizes da resolução CNE/CP nº2/2017. 
 Comecemos dizendo um pouco sobre como desenvolvemos o processo de análise 
e porque optamos por manter a Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora 
(JUIZ DE FORA, 2012) em vigor. Inicialmente passamos a ler os dois documentos buscando 
encontrar pontos em comum e/ou discrepantes. Logo percebemos que a diferença 
entre as duas proposições não permitia aproximações. Chegamos a um consenso para a 
apresentação de um pequeno texto apresentando as nossas perspectivas de análise e, 
de modo sintético, registrar a nossa posição frente um documento e outro. 
 Associado a este texto, construímos alguns quadros tabelas que trazem análises 
sobre as proposições da BNCC (BRASIL, 2017). Para isso, usamos como referências os 
três eixos presentes na Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE 
FORA, 2012), a saber: 1) Educar para a compreensão do conhecimento; 2) Educar para 
a compreensão da Temporalidade e 3) Educar para a compreensão da Memória, como 
indicado nos quadros de 1 a 3 abaixo. 

Quadro 1 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e 
BNCC (BRASIL, 2017) na compreensão do Conhecimento

Perspectiva de 
Currículo 

Proposta Curricular da 
Rede Municipal

Diretriz Curricular

BNCC

Prescrição de Conteúdos

Eixo Teórico- 
Metodológico

Princípios Propostos
Princípios 

propostos na 
introdução

Princípios 
propostos nas 

habilidades

CONHECIMENTO • Lidar com a variabilidade 
dos pontos de vista

• Observar, identificar, 
enumerar, relacionar, 
inferir, comparar e 
generalizar ao analisar 
fontes históricas

• Identificar, 
comparar, 
contextualizar, 
interpretar

• Acúmulo de 
informação 
histórica

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019 
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AQuadro 2 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e BNCC (BRASIL, 
2017) na compreensão da Temporalidade

Perspectiva de 
Currículo 

Proposta Curricular da 
Rede Municipal

Diretriz Curricular

BNCC

Prescrição de Conteúdos

Eixo Teórico- 
Metodológico Princípios Propostos Princípios 

propostos na 
introdução

Princípios 
propostos nas 

habilidades

TEMPORALIDADE

• Partir do presente para o 
passado

• Desenvolver as 
categorias temporais 
de sucessão, 
simultaneidade e 
duração.

• Tempo 
histórico: 
diretrizes, 
ritmos e 
durações.

• Tempo 
cronológico, 
eurocêntrico

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019

Quadro 3 – Comparação Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e 
BNCC (BRASIL, 2017) na compreensão da Memória

Perspectiva de 
Currículo 

Proposta Curricular da 
Rede Municipal

Diretriz Curricular

BNCC

Prescrição de Conteúdos

Eixo Teórico- 
Metodológico Princípios Propostos Princípios 

propostos na 
introdução

Princípios propostos 
nas habilidades

MEMÓRIA

• Operações de Memória: 
lembrar e esquecer e 
suas intencionalidades.

• Seleções de memória: 
Memória Coletiva e 
Memória Histórica e sua 
reação com jogos de 
poder e hegemonia.

• Memória e narrativa: 
elos geracionais, ideia 
de mudança.

• Objetos de memória
• Memória e formação 

identitária: História e 
Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena - Lei 11645

• Objetos de 
memória

• Marcos de 
memória.

• A questão da 
memória é 
abordada apenas 
nos anos inciais, 
com menções a 
marcos de memória 
e patrimônio 
histórico

• Africanos e povos 
indígenas aparecem 
relacionados, 
sobretudo, à 
história europeia 
(escravidão e 
colonização)

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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A Deste modo, apresentamos em seguida alternativas para o trabalho metodológico 
sob a orientação dos Eixos Curriculares conforme a Proposta Curricular de História da Rede 
Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2012). Nossa opção é, então, colocar foco nas 
construções do currículo da Rede (PCRM) e buscar, no paralelismo com a BNCC (BRASIL, 
2017), uma linha de ação que favoreça pensar as culturas e os sujeitos nas suas diferenças, 
bem como nos seus modos singulares de inserção nos tempos e nos espaços da construção 
histórica. 
 Os quadros 4 e 5 indicam uma simulação de planejamento de aula do(a) professor(a) 
diante de uma Unidade Temática da BNCC para o 6º ano (Quadro 4) e outra para o 9º ano 
(Quadro 5). Assim, identificamos e usamos um eixo central proposto pela BNCC para a série, 
em seguida fizemos uma análise crítica para a unidade, identificando qual habilidade da PCRM 
estava presente naquele eixo e, por fim, usando as ideias presentes na PCRM elaboramos 
uma sugestão de abordagem para temática.

Quadro 4 – Perspectivas de abordagem, exemplo para o 6º ano
COMENTÁRIO GERAL 
SOBRE A UNIDADE

BNCC PROPOSTA CURRICULAR DA REDE

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

DA BNCC

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIADES HABILIDADES PERSPECTIVA DE 

ABORDAGEM

Essa unidade propõe 
trabalhar o tempo e as 
formas de registro da História 
pautados na sucessão linear 
de eventos (identificação, 
ordenação e localização 
cronológica). No estudo 
do tempo, uma categoria 
abstrata, a unidade prioriza 
uma didática cronológica 
tradicional do ensino de 
História, calcada na exposição 
de datas e encadeamentos 
de fatos. Apesar disso, 
permite destacar elementos 
essenciais da História 
levando em conta seu caráter 
humano e a importância 
da relação presente/
passado ao longo do tempo, 
desenvolvendo a noção de 
anterioridade, posterioridade 
e simultaneidade dos eventos 
que ocorrem em espaços 
distintos, podendo estes 
alterar outros espaços, ainda 
que de modo imperceptível. 
Compreender como atuam 
os historiadores, como 
examinam fontes e como o 
presente e as implicações 
políticas/ideológicas orientam 
o trabalho que realizam; 
identificar os conceitos 
de fonte histórica, sujeito 
histórico e tempo histórico 
também são objetos de 
estudo desta unidade.

História: 
tempo, 
espaço e 
formas de 
registros

A questão 
do tempo, 
sincronias e 
diacronias: 
reflexões sobre 
o sentido das 
cronologias

(EFO6Hi01)
Identificar 
diferentes 
formas de 
compreensão 
da noção de 
tempo e de 
periodização 
dos processos 
históricos 
(continuidades 
e rupturas)

A habilidade em questão 
nos leva à capacidade de 
orientar acontecimentos 
temporais e de perceber 
permanências e 
descontinuidade nos 
tempo. Essa habilidade nos 
remete ao desafio de levar 
o estudante a se localizar 
no tempo, paulatinamente, 
através dos processos 
históricos, construindo e 
interpretando passagem 
e quantificação do 
tempo, bem como a 
noção de anterioridade/
posterioridade, perspectiva 
de sequência ou sucessão, 
que são dimensões 
centrais à interpretação 
temporal. Ao se pensar o 
tempo físico, é essencial o 
lugar do simultâneo, o que 
exige esforço para sanar as 
dificuldades em tempos de 
compreensão no percurso 
escolar da aprendizagem 
histórica. Faz-se necessário 
evidenciar eventos 
simultâneos em espaços 
distintos e na vida 
cotidiana. Essa habilidade 
permite, também, 
comparar objetos e formas 
de vida do passado e do 
presente. O professor 
pode utilizar suportes 
documentais distintos, 
recorrendo a desenhos, 
fotografias, filmes, 
documentário etc.

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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AQuadro 5 – Perspectiva de abordagem, exemplo para o 9º ano

COMENTÁRIO GERAL 
SOBRE A UNIDADE

BNCC PROPOSTA CURRICULAR DA REDE

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

DA BNCC

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIADES HABILIDADES PERSPECTIVA DE 

ABORDAGEM

A unidade abarca os 
processos de fim da 
Monarquia e início da 
República no Brasil. 
Do ponto de vista da 
cronologia compreende 
o período que vai 
da Proclamação da 
República (1889), 
passando pelo governo 
Vargas (1945), chegando, 
para algumas temáticas, 
a 1964. Os temas 
propostos abarcam 
questões políticas, 
envolvendo as tensões 
entre autoritarismo e 
democracia. A cidadania 
nos primeiros anos da 
República também é 
um tema contemplado 
com questões como os 
processos de exclusão 
e inclusão dos povos 
indígenas na República e 
dos negros no contexto 
do pós-abolição, as 
lutas por direitos dos 
trabalhadores e das 
mulheres. A unidade 
permite desenvolver 
habilidades no âmbito 
do ensino de História 
que abarcam os três 
eixos conceituais em 
metodológicos da 
Proposta Curricular 
da Rede, a saber, 
conhecimento, 
temporalidade e 
memória.

História: 
tempo, 
espaço e 
formas de 
registros

A questão 
do tempo, 
sincronias e 
diacronias: 
reflexões sobre 
o sentido das 
cronologias

(EFO6Hi01)
Identificar 
diferentes 
formas de 
compreensão 
da noção de 
tempo e de 
periodização 
dos processos 
históricos 
(continuidades 
e rupturas)

Embora a habilidade fale sobre 
mecanismos de inserção, o que 
se observou majoritariamente 
no pós-abolição foram os 
mecanismos de exclusão do 
negro. Situação que ainda 
reverbera na história presente 
no país. Ainda assim, não 
se pode menosprezar as 
muitas conquistas obtidas 
pela população negra a 
partir de sua organização em 
movimentos sociais desde a 
Lei Áurea até os dias atuais. 
Sendo assim, a temática dos 
mecanismos de inclusão e 
exclusão do negro na sociedade 
brasileira pode ser tratada a 
partir do ponto de vista das 
mudanças e permanências 
desse processo histórico 
particular. Por exemplo, após a 
abolição não houve discussão 
do governo brasileiro (seja 
monárquico, seja republicano) 
sobre a integração do negro 
na sociedade. Assim, foram 
dificultados (e vetados em 
alguns casos) o acesso às 
escolas, à terra e à cidadania 
em geral. No que diz respeito 
ao acesso da população negra 
ao ensino básico e superior, 
abarcando a discussão sobre 
cotas nas universidades. 
Outro aspecto possível de 
ser trabalhado é a questão 
do preconceito racial e do 
impacto deste na formação 
identitária do negro no Brasil. 
O contexto de pós-abolição 
coincidiu com o vicejar das 
teorias do branqueamento da 
nação e do racismo científico, 
que afirmavam a inferioridade 
dos não-brancos. Ser negro 
naquele momento significava 
buscar a cidadania plena e 
direitos iguais num contexto de 
forte discriminação racial. Em 
que pese as permanências do 
racismo na sociedade brasileira 
atual, é digno de nota que 
hoje a maioria da população 
se autodeclare negra (preta ou 
parda, segundo terminologia do 
IBGE), fenômeno que ocorreu 
pela primeira vez no censo 
2010. O que isso revela sobre 
as questões de identidade 
do negro no Brasil? No caso 
da temática da inclusão/
exclusão do negro da sociedade 
brasileira, são inúmeras as 
possibilidades de relacionar 
demandas do presente a 
processos do passado, inclusive 
abarcando a própria realidade 
da comunidade escolar.

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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APara os anos iniciais usamos, como pode ser observado no quadro 6, a mesma 
análise:

Quadro 6 - Perspectivas de abordagem, exemplo para os Anos

Sobre possibilidade de interlocução com algumas habilidades da BNCC podemos 
considerar as seguintes:
1- (EF03HI01) identificar os grupos populacionais que formam a cidade e o município, as 
relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como 
fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimentos de 
grandes empresas etc.
2- (EF03HI02) Selecionar, por meio de consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar 
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade em que vive.
3-   (EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos 
do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas [podemos 
pensar em culturas afro-brasileiras porque em se tratando de Brasil não temos “culturas 
africanas”], indígenas e de migrantes.
4- (EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os 
com os do passado.

Possibilidades de produções e práticas:
 
Visita a diferentes espaços da cidade procurando dar visibilidade às relações entre a vida 
urbana e a vida no campo; a periferia e o centro; a escola e seu entorno e outras escolas 
em bairros diferentes.
Produção de textos escritos, imagens e fotografias sobre a experiência de andar pela cidade 
em seus diferentes espaços (documentar em mídias visuais e/ou álbuns e/ou diários de 
campo.
Álbuns de textos, recortes de jornal, desenhos, fotografias apresentando um itinerário da 
experiência vivenciada com portadores de textos e gêneros textuais diferentes 
Percorrer museus existentes e buscar perceber na seleção de objetos elaborada por outros, 
os modos como as narrativas sobre a cidade se compõem.
Expor os objetos de memória selecionados pelas crianças e suas famílias que podem suscitar 
narrativas pessoais e familiares que se inserem na vida da cidade.
Álbuns ilustrados (desenhos sobre a cidade e seus Lugares de Memória considerando 
também locais significativos pelas próprias crianças)

Fonte: Elaborado pela equipe de História/SE/2019
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A Os exemplos esboçados nos quadros acima, tanto para os Anos Iniciais quanto 
para os Anos Finais do Ensino Fundamental, usaram como base os instrumentos de 
trabalho (“como fazer”) propostos a partir da PCRM (JUIZ DE FORA, 2012), que possui 
como uma de suas maiores riquezas o respeito a autonomia do(a) professor(a) e a 
articulação do saber histórico entre estudante e professor(a) de forma dialógica.
 Ainda que a BNCC (BRASIL, 2017) seja um documento mandatário, ou seja, 
obrigatório em todo o território nacional, ousamos discordar das proposições e do 
formato que se apresenta aos(às) professores(as). Para melhor expor a comparação 
entre os dois documentos, procuramos organizar em forma de tópicos, os pontos de 
vista que nos parecem importantes levando em conta as pesquisas e as proposições 
no campo do Ensino História. 

Sobre a noção de currículo 
 A PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) e a BNCC (BRASIL, 2017) de História 
apresentam perspectivas muito diferentes em torno da noção de currículo, o que 
nos indica que não podemos fazer sobreposições. Enquanto a primeira põe foco 
no procedimento, nas ações metodológicas para a construção do conhecimento 
histórico, ou seja, se preocupa em indicar o “como fazer”; a BNCC, por mais que 
proponha Habilidades e Objetos de Conhecimento, na área de História, observamos 
uma opção por uma prescrição de conteúdos específicos para o tratamento da 
História, o que identificamos como “o quê” ensinar. Não se preocupa em indicar 
modos de construir com as crianças e estudantes “[...] habilidades de pensamentos 
próprios da operação e dos procedimentos históricos” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 
8) Tal escolha, assumida pela BNCC (BRASIL, 2017) se torna inadequada uma 
vez que a proposta é fechada, linear e, do ponto de vista formativo, sinaliza 
uma acumulação passiva de informações. Isto não favorece a mobilização de 
pensamentos para formação crítica, questionadora e aberta à mudança de pontos 
de vista em relação ao conhecimento sistematizado e a realidade social. Assim 
considerando, optamos pela Proposta Curricular da Rede Municipal (JUIZ DE 
FORA, 2012), uma vez que ela contribui para a organização de conhecimentos e 
saberes importantes para a formação das crianças e dos estudantes ao longo de 
suas vidas escolares e para além delas.

Sobre escolhas em relação ao modo como a História é apresentada como campo 
disciplinar 
 A Proposta Curricular da Rede se estrutura em torno da noção de 
“Diretriz Curricular”. Diretriz entendida como “[...] uma linha em torno da qual 
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Ase estabelecem planos diversos e distintos de atuação” (JUIZ DE FORA, 2012, p. 
8). Não é, portanto, uma proposta fechada em torno de conteúdos históricos 
específicos, mas elaborada em torno de eixos teórico-metodológicos essenciais à 
cognição em História e à educação dos sentidos e das sensibilidades, que requer 
uma percepção de mundo que não é única e exclusivamente sensorial, mas 
também social, cultural, estética e de alteridades. Os três grandes eixos dessa 
Proposta são: Educação para a compreensão do Conhecimento; Educação para a 
compreensão do Tempo e Educação para a compreensão da Memória (JUIZ DE 
FORA, 2012). 
 A BNCC (BRASIL, 2017) de História, por outro lado, estrutura-se em torno de 
uma cronologia européia baseada na quadripartição - Antiguidade, Idade Média, 
Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tais características se tornam marcantes 
na seção do documento em que são apresentados Unidades Temáticas, Objetos 
de Conhecimento e Habilidades. Estas últimas, quase sempre, dizem respeito 
ao domínio de um conteúdo e não ao desenvolvimento de alguma habilidade 
importante para a cognição histórica.

Sobre o Tempo 
 Pensar o tempo não é tarefa simples porque envolve pensar em categorias 
de temporalidade e também nas maneiras como as crianças e estudantes constroem 
modos próprios de pensar o tempo. Percebemos que na Introdução do Componente 
Curricular de História na BNCC (BRASIL, 2017), há alguns pontos que convergem 
com a Proposta Curricular da Rede Municipal de JF (JUIZ DE FORA, 2012), como, 
por exemplo, o suposto de que as referências do passado histórico não valem por 
si mesmas, de maneira factual apenas. Elas se tornam potentes na significação que 
ocorre no presente. Podemos dizer então que situações e acontecimentos vividos 
no presente se encontram marcados e carregados de índices e marcas do passado. 
Para que crianças e estudantes construam uma “atitude historiadora” frente a 
temas e conteúdos que fazem alusão ao passado, é necessário compreendermos 
que a construção de sentidos e significados na narrativa histórica são composições 
interpretativas que se deixam tocar por vários aspectos, tais como as relações de 
poder. Significa supor que “[...] toda e qualquer compreensão acerca do movimento 
temporal, e por consequência das temáticas históricas, precisa ser mobilizada a 
partir daquilo que lhe confere inteligibilidade no aqui e no agora” (JUIZ DE FORA, 
2012, p. 56). Por isso a defesa de que a construção de uma “Linha de Tempo” com 
crianças e estudantes, por exemplo, precisa se constituir o presente em direção ao 
passado, com seus sentidos e plausibilidades.
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A Observamos que o ponto de convergência entre as duas proposições 
curriculares para por aqui. A BNCC (BRASIL, 2017), em sua apresentação de conteúdos 
o faz de maneira concêntrica, ou seja, do “eu” para o outro e para as relações 
com o ambiente. Tal suposição não favorece pensar naquilo que afeta as crianças e 
estudantes a partir de outros meios como a TV, por exemplo, frente a situações de 
guerras, de conflitos, instabilidades e comemorações. Focar o “eu”, prioritariamente, 
desconsiderando o mundo e as relações com os contemporâneos, interfere nas 
maneiras de olhar o passado e o presente, pois interfere na centralidade desse “eu” 
e instiga pensar num ponto zero, originário, de qualquer relação com o outro e o “si 
mesmo”. Pensar alteridades implica pensar relações, fora da centralidade do “eu”, 
mas na relação com todos e com a cultura. Pensar historicamente envolvendo as 
relações entre si mesmo e os outros, implica compreender e valorizar as diferenças 
culturais e os modos de vida. 
 Outra maneira de potencializar o conhecimento nesse campo disciplinar é 
a elaboração e partilha de narrativas pessoais, familiares e históricas atravessadas 
por temporalidades distintas, bem como também a percepção de permanências e 
descontinuidades no tempo. Outras categorias importantes e centrais para ativar o 
pensamento histórico são a ordenação de acontecimentos vividos e narrados para a 
construção de noções de duração e simultaneidade. Nesse sentido, outra contradição 
flagrante da BNCC (BRASIL, 2017) é a apresentação do conteúdo estabelecendo a 
quadripartição, como foi dito anteriormente. Ela se constituiu dessa forma como 
um modo de compreender a História Geral da Humanidade, estabelecendo uma 
cronologia específica que faz supor a História da África, das Américas e do Brasil, 
por exemplo, como temas periféricos que apenas permeiam a História da Europa.
 Via de regra, a ênfase no estabelecimento de noções de tempo acontece 
de modo estanque, fechado no passado. Não há escape para a produção de 
inteligibilidade entre passado e presente, levando em conta experiências culturais, 
sociais e políticas da atualidade para que seja possível relacionar semelhanças/
diferenças; rupturas/continuidades, nem tão pouco as ações de resistência dos 
vencidos em contraposição a opressão dos vencedores. É uma proposta factual, 
historicista, ainda que tal perspectiva não esteja colocada na introdução desse 
componente curricular na BNCC (BRASIL, 2017).

Sobre o lugar do sujeito na construção da História. 
 Colocar acontecimentos e ações em condição de relações de semelhanças 
e diferenças é condição para a compreensão da História e da Cidadania. Há que 
se pensar então que, para isto, o protagonismo do(a) professor(a) na seleção de 
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Arecursos e fontes faz todo sentido. Apenas dessa forma, os(as) professores(as) dos 
anos finais do Ensino Fundamental conseguem tornar mais significativo o estudo 
de temporalidades mais amplas. No entanto, considerando apenas a BNCC (BRASIL, 
2017), precisam burlar a composição de conteúdos e a maneira como ela interfere 
na compreensão da História. 
 Pensar o conteúdo específico do componente curricular implica reconhecer 
a estrutura e como os conhecimentos se relacionam do ponto de vista teórico, 
historiográfico, metodológico e didático. É o caso do cumprimento da prescrição 
legal em torno da Lei nº. 11645/2008 (BRASIL, 2008), em ampliação da Lei 
10639/2003 (BRASIL, 2003), que trata da abordagem da História da África, da 
cultura afrobrasileira e indígena. 
 Numa perspectiva quadripartite, a abordagem criativa, crítica e cidadã fica 
por conta do(a) professor(a), uma vez que a BNCC apresenta as questões do(a) 
negro(a) e dos povos africanos, quase que exclusivamente, a partir da temática 
da escravidão, ou seja, a África só aparece na sua relação com a Europa, numa 
situação de dominação. Se antes não se pensou nas relações étnico-raciais como 
diversidade e construção da sociedade brasileira, fica difícil propor para a criança 
e para o(a) estudante um ensino que promova a igualdade e a justiça social no 
tocante a herança africana e dos povos originários indígenas para o Brasil e os(as) 
brasileiros(as).
 Acreditamos que, a partir dessas considerações, cabe ao(à) professor(a) de 
História uma leitura da Proposta Curricular de História da Rede Municipal de Juiz 
de Fora (JUIZ DE FORA, 2012) para se apropriar de seus conceitos relacionados 
ao processo de Ensino e Aprendizagem em História. Ao mesmo tempo, o(a) 
educador(a), valendo-se da autonomia que esse currículo permite, poderá construir 
seu programa de Ensino de História, utilizando fontes e métodos que permitam 
a construção de uma leitura histórica pautada: na relação ética entre presente e 
passado; na valorização da diversidade cultural; no respeito aos conhecimentos 
prévios e na multiplicidade dos atores envolvidos.
 Considerando as escolhas teóricas e conceituais que fizemos para traçar um 
referencial para a rede municipal de ensino de Juiz de Fora, optamos por apresentar 
a Proposta Curricular de História conforme a sua elaboração nos anos de 2010-2012. 
Objetivamos, com isso, afirmar nosso compromisso com os estudos e pesquisas 
que vêm sendo desenvolvidos no campo disciplinar do Ensino de História. Importa 
marcar tal postura uma vez que tal campo disciplinar foi silenciado na elaboração 
final da Base Nacional Comum Curricular/História. 
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PROPOSTA CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL – HISTÓRIA (2012)

1 PARA COMEÇO DE CONVERSA: O QUE SIGNIFICA CONSTRUIR DIRETRIZES 
CURRICULARES PARA UMA REDE PÚBLICA?

 Currículos escolares são escolhas culturais, temporais, sempre variáveis e 
dinâmicas. Ivor Goodson (2008), um importante teórico inglês, estudioso de 

currículos, nos diz que currículos são sempre “tradições inventadas”, termo que Goodson 
pega emprestado do historiador inglês Eric Hobsbawm. Isso significa dizer que currículos 
são “invenções” porque são escolhas humanas, e, por isso, demarcadas historicamente e 
sempre sujeitas à modificação com a passagem do tempo e com as mudanças operadas 
na sociedade. Mas significa dizer, também, que são “tradições” porque se convertem em 
estruturas de saber, em torno das quais as pessoas tomam decisões, se movimentam e, 
principalmente, naturalizam ideias e modos de agir. Nem sempre são tradições antigas, 
consistentes e emanadas a partir de uma postura de crítica, mas muitas vezes, de 
posturas que emergem do poder estabelecido. 
 Em História, um bom exemplo disso são as ideias que nos fizeram acreditar na 
existência de um grande tempo europeu que organiza a história do mundo em quatro 
grandes etapas, por exemplo, como se somente fosse possível estudar História a partir 
dos recortes da História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. Ou como a noção 
de que o planisfério posiciona, “naturalmente”, os países do norte na parte de cima do 
mapa e os do sul na parte de baixo. Ora! Se a terra possui uma forma redonda, porque 
definir algo que fica “em cima” e algo que fica “embaixo”? Por que dizer que a África fica 
embaixo? Por que a Europa fica no centro do olhar? E por que a Europa passa a ser a 
referência de contagem do Tempo se há tantos outros tempos? Todas essas perguntas, 
que se manifestaram em escolhas curriculares e nos fizeram pensar de um modo e não 
de outro, são derivadas de decisões de poder em um determinado tempo.
 Assim como as datas comemorativas, tão frequentes no território escolar e tão 
perigosamente articuladoras do lugar do ensino de História nas escolas, são também 
inventadas e transformadas ao longo do tempo e, por isso, não são naturais. Mas 
também podemos dizer que todas essas perguntas podem e têm sido respondidas de 
outros modos. Portanto, quando pensamos em currículo, estamos falando em territórios 
moventes e não em parâmetros fixos e universais. 
 Por isso currículos sempre mudam e precisam ser discutidos em função de 
princípios que orientam as escolhas dos professores(as). Aquilo que se prescreve em 
cada tempo para ser ensinado em um determinado espaço é algo que mantém fortes 
relações com o que se projeta, em cada tempo e espaço. Como o que se pretende que seja 
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Aensinado às gerações mais jovens porque o tempo e a sociedade mudam continuamente. 
Por isso, pensar e discutir currículos implica em discutir bases de saber constituídas, 
enfrentar estruturas já concebidas e fortalecidas, repensar materiais, refletir sobre a 
razão e importância de escolhas que muitas vezes são naturalizadas.
 Além disso, é preciso dizer que o que se prescreve como algo geral é apropriado 
por cada pessoa de modo plural e, em contextos sempre múltiplos e variáveis. Assim 
como nós pensamos e fazemos escolhas diferentes, as escolas – que são compostas por 
muitos sujeitos que se relacionam numa vasta cadeia de espaços e relações - também 
encontram soluções diferentes para ensinar o que é proposto como algo geral.
 Por tudo isso, considerando-se o necessário debate em torno do que significa 
pensar em qualidade na Educação Pública, é muito difícil pensar em um currículo único, 
que seja capaz de ser aplicado de modo integral e invariável. Sempre será possível 
repensar temas e abordagens, bem como orientações metodológicas constituídas a 
partir de algo que fora antes prescrito baseadas na formulação de alguém, ou de algum 
grupo.
 Portanto, um ponto de partida conceitual importante, que orientou as reflexões 
da equipe responsável pela área de História, é o princípio em torno da noção de “diretriz 
curricular”. Se observarmos em diferentes dicionários, a noção de “diretriz” tanto pode 
ser apresentada com o sentido de guia, norma e conduta a ser cumprida, ou pode ser 
pensada em uma linha em torno da qual se estabelecem planos diversos e distintos de 
atuação.
 É nesse último sentindo que vamos trabalhar. Isso significa dizer que não 
pretendemos elaborar uma proposta curricular fechada, em torno de conteúdos 
específicos do tratamento da História, mas em eixos de questões necessárias à formação 
do(a) estudante ao longo de sua vida escolar. Habilidades de pensamento próprias da 
operação e procedimentos históricos que, do ponto de vista formativo, sobrepõem-se à 
mera acumulação passiva de informações. 
 Isso significa dizer que pensar em “diretrizes” representa ancorar possibilidades 
de escolha com base no desenvolvimento autônomo e no exercício da capacidade 
decisória das escolas e dos(as) professores(as), em consonância com a dinâmica de cada 
instituição. Significa ainda dizer que “diretrizes” não podem ser compreendidas como 
programas estabelecidos para serem cumpridos de modo unívoco e linear.

1.1 Podem existir caminhos curriculares diferentes para a História?
 Algumas perguntas sempre nos perseguem quando o assunto envolve discutir: 
o que ensinar em História? Primeiramente, o que vem à cabeça quando fazemos essa 
pergunta, em geral, são os conteúdos e fatos históricos específicos que sinalizam uma 
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Adeterminada cultura erudita em História. O problema é que são os elementos dessa 
cultura erudita que vêm demarcando seleções relativas ao que ensinar e ao que cobrar, 
por exemplo, em exames e processos seletivos com grande efeito organizador da ação 
escolar.
 Neste sentindo, com muita facilidade, poder-se-ia responder que há conteúdos 
únicos, universais e fixos que deveriam ser ensinados. Contudo, a resposta nessa direção 
traria consigo apenas uma perspectiva com relação ao que a História é, e para que ela 
serve no âmbito da formação do(a) estudante. Para compreender a permanência e a 
força dessa concepção, é necessário enxergar o contexto de criação desse campo de 
saber e de sua conversão em disciplina escolar.
 A disciplina História foi inventada enquanto saber escolar num contexto pautado 
pelo nacionalismo em expansão no século XIX. À História caberia, no processo de 
formação das nações modernas, legitimar tradições comuns oferecidas como cimento 
social e cultural a multidões de pessoas que passavam a se reconhecer como habitantes 
de um país, e, portanto, tributários de uma língua, um território e uma tradição comuns.
Qual o formato de História era construído nesse contexto? Uma História heróica, pautada 
em fatos memoráveis de alguns indivíduos destacados como construtores únicos da 
nação, com forte sentido de exemplaridade para os sujeitos comuns. Essa História, 
narrada como uma substância para a formação e manutenção de um determinado ideal 
de identidade nacional, pautava-se por uma apresentação linear de datas e feitos e, por 
um tempo articulado em torno da narrativa européia.
 Foi preciso quase um século de evolução no campo da historiografia para que 
a História se desvencilhasse, definitivamente, dessa perspectiva linear e factual e, 
sobretudo, de uma narrativa que considerava o fato histórico como algo produzido por 
grandes heróis no passado. Já a partir da década de 1930, a noção de sujeito histórico 
amplia-se significativamente, passando a considerar a História como resultado de ações 
coletivas em cada tempo; a noção de saber histórico desvincula-se do exclusivismo 
do tempo passado, e passa a incorporar a problematização do tempo presente como 
porta de entrada que permite a contínua reconstrução das explicações e das temáticas 
selecionadas.
 Com a ampliação do processo de diálogo entre a História e as demais Ciências 
Sociais ao longo do século XX, bem como com o aprofundamento do território de 
ação dos historiadores, a História passa a problematizar o tempo passado, através da 
compreensão e de leitura de novas fontes históricas. A rigor, passa-se a compreender 
que qualquer vestígio humano pode ser problematizado enquanto fonte e, portanto, 
revelador de transformações e ações no tempo. Desse modo, a História desloca-se de um 
campo de saber voltado à descrição do passado para um campo de problematização do 
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Apresente que tenta, a partir desse ponto, explicar as continuidades e descontinuidades 
no tempo.
 A despeito de toda essa modificação conceitual, o código disciplinar que pautou 
a formação da disciplina História em seus primórdios, no século XIX, não se reformulou 
significativamente e o abismo entre o campo de conhecimento e o seu ensino segue como 
um problema a ser enfrentado. O problema do ensino de História hoje se concentra, 
substantivamente, na construção escolar da compreensão de que não há uma única forma 
de explicação possível, tampouco um único modelo de conteúdo possível. Antes de ser a 
explicação de um passado da humanidade, a História é também o estudo desse passado 
e, em sua dimensão dinâmica e transformadora do conhecimento é, antes de tudo, uma 
forma particular de explicar o mundo e as transformações humanas, com rigor e métodos 
próprios.
 Gonçalo de Amézola, um estudioso argentino sobre o campo do ensino de 
História, escreveu um livro cujo título provocativo “Esquizohistória” (2008), traz o dilema 
que temos que enfrentar para pensar – ou melhor, repensar – o ensino de História. O 
autor faz um trocadilho brincando com a mistura das palavras História e Esquizofrenia 
e, desse modo, nos provoca a refletir algo central que envolve a escola e suas práticas 
educativas. Hoje: a História ensinada aos(às) estudantes não é a mesma História que se 
produz como conhecimento. O que se tem cobrado das crianças enquanto saber escolar, 
supostamente legitimado encontra-se distanciado daquilo que constitui as bases de 
produção do conhecimento histórico como vasto campo de conhecimento.
 O que se pretende, portanto, é encontrar caminhos para reduzir o abismo entre a 
história ensinada – cujas matrizes curriculares remontam à moderna constituição da escola 
e ao contexto de expansão dos nacionalismos – e o território do historiador, pautado pela 
dinâmica permanente de revisão do saber e pela provisoriedade da explicação. Isso implica 
em considerar outros recortes, outras temáticas e outras histórias, distintos daqueles que 
tem pautado nosso senso comum histórico.
 Há coisas que aprendemos quando crianças que não se fundamentam nas escolhas 
usuais presentes em diferentes diretrizes curriculares ou em materiais didáticos. Com 
isso, muitas vezes, o(a) professor(a), formado(a) sob outros paradigmas, fica perdido. 
O que selecionar para ser trabalhado com os alunos como conteúdo histórico essencial 
e o que eliminar? As crianças precisam aprender História do Brasil Colonial e Imperial 
nas séries iniciais? Precisam estudar a História de Tiradentes no 21 de abril? Devem 
trabalhar o Dia do Índio no 19 de abril ou o Dia do Soldado em 25 de agosto? Os alunos 
devem ou não aprender Período Regencial, Egito Faraônico, Mercantilismo, ou a Fase da 
Assembleia Constituinte na Revolução Francesa? Eles podem ou não ficar sem estudar 
Época Contemporânea, Idade Média ou qualquer outro assunto selecionado dentro de 
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Auma cultura curricular constituída sobre uma cronologia evolutiva e eurocentrica. Essas 
e uma série de outras perguntas comuns nas rodas de conversa formais e informais nos 
conduzem a uma questão de fundo, que é a mais importante de ser respondida: em que 
reside o caráter formativo da História? Na erudição informativa ou numa educação 
histórica baseada em nexos possíveis estabelecidos entre o procedimento histórico e o 
saber escolar? A resposta a essas questões indica que a diferença de abordagem não só 
é algo posto na história da História ensinada, como a organiza estruturalmente enquanto 
campo de saber.
 A História é, por pressuposto, debate, divergência de pontos de vista, 
problematização, pesquisa, diálogo com as fontes de informação e não a mera descrição 
do que foi informado como se aquilo correspondesse à verdade. Contudo, não é assim que 
aprendemos habitualmente na escola. A maior parte de nós conheceu, na escola, uma 
História factual e conteudista, narradora de fatos de um passado distante, muitas vezes 
sem entender direito o porquê de termos que estudar coisas aparentemente desvinculadas 
de nossa própria vida.
 Ainda hoje, programas de televisão, provas de concursos das mais diversas e 
materiais alusivos a comemorações de todo tipo perpetuam ideias em torno do “quem 
foi”, “quando foi” e “como foi”. Como muitas vezes a História se confunde com os sentidos 
em torno do lembrar e do esquecer, as pessoas sempre têm um palpite a dar, na linha do 
“eu me lembro que”, “eu vivi”, “eu estudei e pesquisei sobre a história de tal lugar ou tal 
pessoa”, o que abre inclusive espaço para uma flexibilização por vezes saudável, por vezes 
perigosa.
 “Todo mundo tem um pouquinho de historiador” no sentido de termos, em geral, 
a propensão a narrar aquilo que vivenciamos em um tempo e guardar aquilo que nos 
parece significativo. De um lado, isso nos leva à capacidade de exercitar permanentemente 
a narrativa tornado-se um elemento essencial à formação. Entretanto, se passamos a 
tomar essa narrativa como plenamente verídica em função dessa capacidade de, muitas 
vezes, sermos “testemunhas oculares” de um episódio, compromete-se a compreensão 
da dinâmica do conhecimento. Esse conhecimento do passado, transmitido a partir de um 
filtro prévio em torno da ideia de verdade e acerto, é questão fundamental para se pensar 
a formação escolar. 
 Como a perspectiva curricular que organizou a História como disciplina escolar se 
manifesta, frequentemente, do ponto de vista programático? Por meio de um programa 
articulado em torno da grande cronologia europeia e, vinculada a ela, a História Brasileira 
a partir do processo de colonização até os dias de hoje. Isso provoca a construção de 
programas enormes, muitas vezes impossíveis de serem cumpridos e que, infelizmente, 
pautam-se, muitas vezes, por perspectivas de avaliações elaboradas em torno de programas 
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Ade vestibulares, que geram nefastas ações de organização de programas desde o Ensino 
Fundamental.
 Sob esse tema é preciso, de saída, fugirmos da armadilha que nos leva a tentar 
justificar um erro por outro. Não é porque a estrutura de conteúdos de um determinado tipo 
de exame vestibular estabelece-se de modo questionável e aparentemente imutável que 
devemos condicionar o trabalho escolar a esse modelo, até porque sabemos que há nele 
problemas de toda ordem. E por essa razão o Governo brasileiro, através do Ministério da 
Educação, investe significativamente em novos formatos de provas e em novas estruturas 
conceituais no que diz respeito ao sentido da relação com o saber. Exemplo disso são as 
provas do ENEM.
 Para além de tudo isso, um problema se torna mais grave nesse campo: ao se buscar 
uma origem imemorial das coisas desde a Antiguidade até os dias de hoje, vinculam-se os 
Programas de História a uma base essencialmente cronológica, como se a ideia de formar 
para a compreensão da história fosse atrelada à captura –impossível de ser feita – de toda 
a História Humana. Junto com isso, o efeito mais indesejável é a fixação da ideia de que 
História é, exclusivamente, passado narrado em função de marcos europeus.
 As marcas desse tipo de tradição encontram-se nas práticas socioculturais 
cotidianas. Frequentemente, o debate estabelecido entre os(as) educadores(as) nas escolas 
trata a disciplina História como o espaço privilegiado para a abordagem de datas e temas 
que, muitas vezes, são valorizados não porque sejam importantes do ponto de vista da 
aprendizagem, mas porque são legitimados socialmente. Assim, é comum nos depararmos, 
por exemplo, com materiais prontos, orientadores do trabalho do(a) professor(a), em que 
estereótipos em torno das datas comemorativas clássicas são construídos ou reforçados 
sem que haja qualquer esforço de crítica.
 Observamos, com frequência, “escolhas didáticas‟ por parte de professores(as) de 
diversas áreas, que procuram promover uma ação supostamente interdisciplinar, tratando 
de temas históricos descontextualizados e desprovidos de sentindo e/ou intencionalidade 
pedagógica. Assim, por exemplo, ao selecionar um texto sobre Abolição da Escravatura, no 
dia 13 de maio, uma professora de Português, por maior que seja sua boa intenção, pode 
estar contribuindo para fortalecer uma perspectiva de análise já refutada em processo de 
desconstrução entre historiadores.
 O mesmo vale para focalizar o campo do ensino de Ciências e a relação entre 
invenções e inventores. Ao valorizar o aspecto do indivíduo “inventor‟, muitas vezes o 
professor de Ciências, pode, também, a partir de um visível engajamento e envolvimento 
com a busca de adensamento das informações que apresenta para os(as) alunos(as), 
propor para a discussão um tipo de abordagem que contraria perspectivas necessárias a 
respeito da ideia central de sujeito histórico.
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A Por que essas situações acontecem com tanta frequência? Porque a tradição 
curricular que pauta a organização dos princípios a serem ensinados nessa matéria 
traz, com muita força, o que é organizado como código disciplinar da área no momento 
da criação dessa disciplina escolar. A História, ao surgir como um dos pilares dos 
currículos escolares no século XIX, era voltada, essencialmente, à constituição e elos de 
pertencimento dos sujeitos às nações emergentes. Por isso, a exemplaridade das ações 
dos chamados “grandes personagens” ocupava papel importante no sentido de garantir 
a constituição de tal pertencimento.
 Ao longo do século XX não só mudou a compreensão do que é a História, como 
mudaram também as perspectivas em torno da ideia de identidade, que não se resume 
apenas à dimensão da produção de sentidos da nação para os indivíduos. O entendimento 
do que a História é e para que ela serve mudou significativamente.
 Portanto, isso tudo serve para nos mostrar que quando falamos de História não 
falamos de uma explicação única, tampouco de uma explicação “verdadeira” que se 
contraria a explicações “falseadas” ou “mentirosas”. E por que isso acontece? Porque 
além de ser uma forma de explicar os processos de transformação do mundo, a História é, 
acima de tudo, um procedimento de investigação, uma forma particular de ler e explicar 
o mundo, uma atitude de problematização daquilo que está no mundo na relação com 
fontes de conhecimento. Sob essa perspectiva, educar para a compreensão da História 
implica, antes de tudo, em educar para a compreensão de como o conhecimento 
histórico se opera com o objetivo de compreender continuidades e descontinuidades, 
mudanças e transformações na vida das diferentes sociedades humanas. E isso é 
diferente de simplesmente ensinar conteúdos do passado.
 Assim, pensar diretrizes para o Ensino de História significa “desnaturalizar” um 
ensino voltado para a descrição de eventos no passado, baseado no estudo de pessoas 
importantes, fatos relevantes, temas consagrados que na maioria das vezes são vistos 
por um único viés e que não sofre crítica por parte dos agentes. É preciso traçar diretrizes 
que possibilitem movimentos, reflexões, que o professor possa ter liberdade de intervir 
e adequar o currículo, sem perder de vista a construção dos saberes históricos e a 
formação dos sujeitos, tampouco a realidade dos estudantes em nossas escolas.
 É importante que a escola trilhe um caminho onde processos significativos de 
construção de conhecimento sejam realizados, em detrimento do simples e naturalizado 
“cumprimento do programa”. Neste sentindo, é possível pensar em caminhos 
programáticos distintos, subjacentes a um eixo curricular integrador e pautado em 
princípios que buscam favorecer uma aprendizagem significativa e comprometida com o 
desenvolvimento do raciocínio e da consciência histórica.



516

HI
ST

Ó
RI

A1.2 Quais são os maiores desafios para se produzir diretrizes curriculares para  a área 
de História?
 A visão usual que se tem de História tem conduzido nossas escolas a ensinarem 
aos estudantes uma vasta lista de conteúdos dispersos, em torno de uma referência de 
datas selecionadas a partir de uma cronologia eurocêntrica e política. Na maior parte 
dos casos, esse ensino não é acompanhado por uma perspectiva de sujeito histórico 
que permita ao(à) estudante se compreender e se enxergar como um(a) sujeito(a) de 
seu tempo e como agente de transformação. Tampouco essa visão o auxilia a projetar 
olhares sobre o futuro, respaldado por uma compreensão temporal consistente.
 O grande desafio para se dissolver essa perspectiva situa-se em torno do peso 
de uma cultura escolar que oscila entre duas pontas compreensivas profundamente 
estruturantes de olhares. Por um lado, prioriza-se o tratamento, sobretudo nos anos 
iniciais, da leitura e da escrita sem, por vezes, refletir a respeito dos sentidos do 
letramento e de como a apropriação de ferramentas de pensamento próprias do saber 
histórico concorrem, efetivamente, para esse processo. É como se a História não tivesse 
qualquer relação direta com o processo de letramento ou com o desenvolvimento 
do pensamento lógico e, consequentemente, com a aquisição da leitura, da escrita 
e do domínio matemático. Por outro lado, o segmento dos anos finais do Ensino 
Fundamental concorre com uma perspectiva perigosa em torno da ideia de se preparar 
o(a) estudante para concursos cuja prescrição se dá pela via de conteúdos temáticos 
canônicos e tradicionais. Ensina-se, muitas vezes, o conteúdo por sua erudição e, não 
por seu potencial reflexivo.
 Diante do que foi exposto, o principal desafio de construção de diretrizes 
curriculares para o Ensino de História envolve a necessidade de se promover um 
debate capaz de ampliar o espectro compreensivo em torno do que a História é, e de 
como ela opera com o conhecimento relativo ao estudo do homem no tempo.
 Com isso, a equipe responsável pela elaboração das diretrizes curriculares para 
a área de História assumiu uma posição clara, embora potencialmente polêmica: nossa 
prescrição não se dará no âmbito dos conteúdos históricos por ano escolar, mas por 
eixos teórico-metodológicos essenciais à cognição em História.
 Muitas vezes as pessoas se assustam com a possibilidade de não terem um 
programa único e prescrito para toda a Rede de Ensino, fato que precisa ser seriamente 
desconstruído enquanto valor educacional, considerando-se a pluralidade verificável 
entre as diversas instituições e a complexidade inerente à cultura escolar. Em relação 
à matéria histórica, não é a atitude de se saber ou não todos os fatos estabelecidos 
segundo uma determinada ordem cronológica que garante aos(às) estudantes uma 
condição de letramento em História. Portanto, o que propomos é um deslocamento da 
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Areflexão em torno dos conteúdos históricos para um olhar relativo aos procedimentos 
históricos que envolvem as habilidades cognitivas. 
 Deixaremos às escolas e aos professores(as) a tarefa de selecionar aquilo que 
for pertinente e coerente em relação ao Projeto Político-Pedagógico de cada unidade, 
considerando-se, para os conteúdos a serem selecionados, a necessária observância 
de habilidades de pensamento centrais, agrupadas em torno de três grandes eixos 
conceituais e metodológicos: a Educação para a compreensão do Conhecimento, 
a Educação para a compreensão do Tempo e a Educação para a compreensão da 
Memória.
 Trata-se de eixos integradores entre diversos conteúdos escolares e, acima 
de tudo, eixos que transcendem o segmento específico dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e cuja formulação leva a uma necessária revisão das práticas pedagógicas 
desde a Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental.

2 Por que e como se educa uma criança/estudante para lidar com a variabilidade 
de conhecimento e para constituir uma postura crítica perante as fontes de saber e 
ideias de verdade?

 Como já discutimos antes, por força de uma tradição eurocêntrica e 
predominantemente descritiva, durante muito tempo a História foi entendida como 
uma disciplina que se propunha a fazer uma síntese enciclopédica de tudo àquilo que 
supostamente teria se passado no mundo. Contudo, há algum tempo a História já não 
é mais compreendida em função desse olhar. Antes disso, ela é compreendida como 
um campo de saber específico, com regras e métodos de investigação e produção de 
conhecimentos próprios, que permitem às pessoas a compreensão da mudança social 
e da ação humana no tempo.
 Esse tempo não é mais pensado somente a partir de um recorte cronológico 
totalizante, mas entendido como uma construção social e, por isso, seletiva e variável. 
O que faz com que uma perspectiva temporal se sobreponha às demais envolve 
decisões de poder que demandam um olhar histórico que, por sua natureza, conduz à 
compreensão da alteridade, de outras formas possíveis de ser, sentir, pensar e marcar 
o tempo.
 Se a História é uma forma particular de explicar e conhecer o mundo, isso 
significa dizer que o saber histórico será sempre parcial e seletivo. Nem se pode 
explicar tudo – o historiador sempre faz escolhas e seleciona aquilo que irá pesquisar 
e como irá fazer sua pesquisa – nem tampouco as explicações que são apresentadas 
são princípios universais e imutáveis. Isso acontece porque como o conhecimento 
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Ahistórico baseia-se no uso e diálogo com fontes, essas, como construções culturais e 
datadas, expressarão sempre a voz de quem as produziu.
 Nesse sentido, destaca-se a importância de se contrapor os diversos discursos 
encontrados nas fontes históricas para que outras vozes e outros pontos de vista possam 
emergir desse exercício. Esse entendimento move, na essência, o território de trabalho do 
historiador que busca, na dinâmica entre historiografia, teoria e pesquisa documental, as 
bases para uma contínua reescrita da História.
 Por que tomar esse princípio como ponto de partida para discutir um Currículo para 
a área de História? Porque educar a criança e o(a) estudante para essa percepção a respeito 
do caráter provisório e relativo da verdade constitui uma tarefa difícil e pressupõe uma 
ação escolar e cultural de longo prazo, que tem na seleção de conteúdos – entendidos 
como recortes sempre parciais – apenas uma de suas pontas. A função da escola não é 
formar crianças e jovens no ofício do historiador, mas há aspectos desse ofício que fazem 
toda a diferença na formação para a compreensão de como o conhecimento ocorre e se 
transforma.
 Se pensarmos em nossa educação familiar e escolar, veremos, sem muita dificuldade, 
que muitos de nós aprendemos, desde cedo, a lidar com uma perspectiva de verdade. Se 
falarmos “mentira”, ficamos de castigo ou sofremos alguma penalidade. Se escrevermos 
uma informação fora do padrão, somos penalizados em nossas notas porque lidamos com 
algo “não verdadeiro” ou cometemos um erro.
 De um modo geral, a televisão que povoa nossas casas é cheia de programas que 
utilizam imagens da realidade como se elas fossem plenamente verdadeiras, a ponto de as 
pessoas acreditarem que “deu na televisão é porque é verdade”. Essas comunicações, que 
na maioria das vezes passam despercebidas, forjam uma determinada visão de mundo que, 
quando são apresentadas aos(às) estudantes sem que estes(as) tenham passado por um 
processo de educação audiovisual, não lhes permite compreender que aquilo que aparece 
na TV é uma seleção, com intencionalidades efetivas nem sempre explícitas e constituindo-
se, portanto, como um ponto de vista.
 Assim também acontece com as informações que são apresentadas pelos Jornais. 
As notícias apresentadas nesse veículo, sofrem interferências de vários indivíduos que ali 
escrevem, reordenam informações e atribuem sentidos à realidade, “produzindo verdades”. 
É importante relativizar e refletir sobre essas informações que nos são apresentadas como 
verdades, pois o que se apresenta como opinião de alguém mais velho ou de quem vivenciou 
determinada situação, deve ser percebido como uma opinião parcial, que revela a visão de 
mundo desta pessoa que se apresenta como testemunha ocular de um determinado fato.
 Inferir dessas supostas “verdades”, às quais somos diariamente expostos, 
intencionalidades subliminares e intencionalidades derivadas do lugar de enunciação de 
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Aquem fala constitui-se como um importante embate, para o qual a tarefa escolar pode 
ser determinante. Portanto, o grande desafio escolar, desde a Educação Infantil, é o de 
promover uma educação que permita a emergência da compreensão de que no mundo e 
no processo de produção de conhecimento operam, permanentemente, diferentes pontos 
de vista.
 Quando pensamos em diretrizes para o ensino de História para a Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora, não pensamos numa lista de tópicos e conteúdos 
de História a serem trabalhados linearmente por toda a rede. Antes disso, pensamos na 
elaboração de um documento que priorize o desenvolvimento de uma série de habilidades, 
que são fundamentais para a compreensão histórica e para o desenvolvimento, no 
estudante, da capacidade de pensar historicamente.
 Alcançar esse objetivo só é possível a partir da visão da História enquanto um 
processo particular de investigar e compreender o mundo e que, portanto, envolve 
habilidades cognitivas específicas. Sendo assim, a ideia é priorizar o desenvolvimento de 
habilidades que permitam ao(à) estudante se relacionar com o conhecimento histórico de 
forma plena, e realizar uma leitura densa de mundo, mesmo dos temas e assuntos que, 
porventura, não forem dominados em termos informativos.
 Algumas dessas habilidades podem ser destacadas como ações cujo desenvolvimento 
precisa perpassar toda a escolarização básica. São elas, dentre outras:

. a capacidade de ordenar acontecimentos segundo critérios temporais;

. a capacidade de desenvolver narrativas atravessadas pela temporalidade;

. a condição de diferenciar padrões de vida e comportamento distintos como resultantes 
de processos culturais diferentes;
. a compreensão de diferenciar natureza e cultura, pensando o homem como produtor 
e transformador da natureza a partir de seus valores;
. a condição de inferir a partir de diferentes tipos de fontes que informam sobre aspectos 
da realidade;
. a condição de perceber permanências e descontinuidades no tempo;
. a habilidade de compreender um texto histórico na sua totalidade, o que significa 
perceber a existência de vozes, sujeitos e temporalidades se manifestando nos diferentes 
gêneros textuais, tais como gráficos, mapas históricos, reportagens de jornal, textos 
literários e documentos diversos;
. a condição de operar com formas de datação e com categorias temporais centrais, tais 
como ordenação, duração e simultaneidade;
. a condição de depreender, de diferentes textos, aspectos que elucidem o lugar social 
do sujeito que fala e, a partir disso, perceber sujeitos sociais presentes e ausentes numa 
narrativa explicativa. 
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A Todo esse processo de pensar o ensino de História perpassa a valorização dos 
saberes dos(as) estudantes, ancorados em práticas de memória e em representações sociais 
que se convertem em valores, visões de mundo e preconceitos. As relações com o tempo e 
com o passado são estabelecidas, a partir da realidade vivida por eles, daquilo que eles(as) 
conhecem e com o que já tenham experiência, ainda que, por vezes, tal dimensão não 
seja valorizada no interior da sala de aula. Tomar a realidade do(a) estudante como ponto 
de referência, não significa restringir o programa de História a essa realidade, tampouco 
fortalecer o argumento e a tendência de que o ensino deve se organizar a partir de círculos 
concêntricos estabelecidos do espaço-tempo mais próximo ao mais distante.
 Nesse sentido, é preciso construir pontes entre aquilo que o indivíduo não conhece 
– um tempo ou contexto histórico distante, não vivido – e aquilo que é palatável para ele(a), 
tal como a sua vida e o contexto histórico no qual ele(a) se insere e que é pautado por 
forte presença dos aspectos culturais e materiais do mundo sobre o lugar de vivência. O(A) 
estudante de hoje, compra objetos da China, joga simultaneamente pela internet com 
crianças de diversos espaços, assiste a programas de TV que tratam da Europa, Índia e Egito. 
Portanto, não faz sentido seguir linearmente o eixo Eu e minha casa - minha rua - meu 
bairro - cidade - município - Minas Gerais - Brasil.
 Pensar o ensino de História no sentido de superar essa perspectiva linear ou o foco 
recorrente sobre as datas comemorativas requer do(a) professor(a) e da escola, clareza, 
intencionalidade e coerência do que se busca e de onde se pretende chegar com as ações 
educativas empreendidas, além de exigir um trabalho de seleção e posicionamento que 
implica em algumas atitudes essenciais:
. Em primeiro lugar, a compreensão de que a construção de conceitos necessários ao 
trabalho histórico pressupõe a construção de relações de continuidade, aprofundamento 
e medidas de sistematização que não podem se constituir em momentos tópicos e 
fragmentados.
. Em segundo lugar, a necessidade de a instituição escolar como um todo pensar na 
dimensão particular dessa área de conhecimento, de modo a compreender que seus 
princípios se articulam e atravessam os diversos campos disciplinares.
. Construir habilidades que privilegiem a construção de saberes históricos e o 
desenvolvimento pleno dos nossos estudantes possibilita, ainda, que essa mesma História 
faça sentido para esses sujeitos.

 Isso significa pensar em posturas e ações de educação de longo prazo, que precisam 
ser iniciadas, do ponto de vista de fundamentos e hábitos, ainda na Educação Infantil e 
devem ser perseguidas de modo sistemático e permanente ao longo dos Anos Iniciais 
de escolarização para que, nos Anos Finais de escolarização, sejam consolidadas como 
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Ahabilidades de pensamento e ampliadas em sua complexidade.
 Para encarar o desafio de se educar a(o) criança/estudante para compreender a 
operação de diferentes pontos de vista na produção do conhecimento, neste documento, 
pautamo-nos, sobretudo, nas reflexões e trabalhos da historiadora inglesa Hilary Cooper. 
Esta autora dedica-se a discutir o ato de ensinar e aprender História, especialmente no 
segmento da Educação Infantil e Anos Iniciais. Cooper organiza seu pensamento em torno 
de três grandes eixos considerados fundamentais na construção do pensamento histórico 
da criança (COOPER, 2006):

1) o estabelecimento da relação temporal e da compreensão da mudança;
2) a condição de interpretação do passado;
3) a construção de inferências a partir das fontes.

 Veremos, no bloco específico deste documento, o que se encontra implicado na 
discussão sobre desenvolvimento da relação temporal. Contudo, neste bloco relativo 
à educação para a compreensão do conhecimento, cabe-nos refletir acerca do que se 
encontra envolvido na formação das bases do saber histórico em relação à dimensão de 
interpretação do passado. 
 De um modo geral, os historiadores concordam com a perspectiva de que não há 
uma única versão possível sobre o passado e este é, a cada momento, reconstruído de acordo 
com as necessidades e demandas do presente. Isso acontece em vista da impossibilidade de 
trazer o passado de volta tal como este aconteceu, não apenas porque não é possível voltar 
no tempo, mas também pela limitação das fontes, que são incompletas, resultam daquilo 
que foi selecionado em cada tempo para ser salvo do esquecimento, e foram produzidas 
por pessoas que tinham atitudes e valores distintos do presente.
 Sendo assim, a princípio, a imaginação tem um papel fundamental na reconstrução e 
interpretação dos fatos do passado. Do mesmo modo que, na prática do ofício do historiador, 
a dimensão imaginativa deve se constituir, no processo educativo e de escolarização, em 
eixo central para a construção de referências acerca daquilo que existiu antes em relação 
ao universo plausível dos estudantes no tempo vivido por eles. Contudo, a exploração da 
imaginação associada ao deslocamento da posição interpretativa dos sujeitos é algo que 
pode e deve acompanhar o desenvolvimento da capacidade narrativa e da experiência com 
a aquisição da leitura e da escrita.
 Considera-se como um bom exemplo desse movimento, levar os(as) estudantes 
a se posicionarem no lugar de outros sujeitos numa trama literária e, a partir desse 
procedimento, imaginar alternativas de finalização das histórias contadas. Essa pode ser 
uma experiência profundamente formativa na direção do que estamos querendo fortalecer 
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Acomo prática e atitude. Colocar-se no lugar do outro significa utilizar outros parâmetros 
para chegar a uma solução e isso pressupõe, não só o estímulo à imaginação, como também 
a associação progressiva entre a capacidade imaginativa e escolha de alternativas plausíveis 
com aquilo que se apresenta em torno do personagem em questão.
 O exercício citado acima, também é válido quando se projeta, com criança, uma 
situação vivida em outro tempo que não o agora. Ela pode e deve ser estimulada a imaginar 
formas de vida e pensamento a partir do que lhe é apresentado como elementos plausíveis 
dessa outra forma de vida. Portanto, a compreensão da multiplicidade de olhares para 
o passado pode ser trabalhada desde a Educação Infantil e ao longo dos Anos Iniciais de 
escolarização, de modo contínuo e sistemático, repetitivo e não tópico, tendo como ponto 
de partida a imaginação através do jogo de representação de papéis baseado em relatos, 
visitas ou imagens relativas a épocas passadas. Esta estratégia serve para relacionar aspectos 
significativos da vida da criança com as mudanças do tempo, transpondo- a para outros 
tempos e lugares.
 Compreender por que os pontos de vista variam pode conduzir professores(as) e 
estudantes a discutirem diferenças por gostos, por condição individual, por cenário social, 
por diferenças de posição social dos sujeitos no mundo. Cooper (2006) afirma que no “jogo 
de imaginar” a criança reconstrói sua própria versão para os contos infantis a partir de 
suposições e, quando o jogo trata de histórias do passado, examina situações que apenas 
posteriormente encontrarão lugar em sua vida.
 Podemos então dizer que o processo imaginativo envolve a fusão de dois mundos, 
o real e o imaginário. Isso significa assumir, a priori, uma posição que se distancia da ideia 
clássica e tacitamente disseminada entre professores(as) de que a criança deve aprender o 
que está no mundo numa escala progressiva que vai do próximo ao distante.  
O próximo, para a criança, é o que produz sentido a partir dos elementos de leitura e 
interpretação que ela recebe e, desse modo, isso pode se relacionar a uma narrativa de 
outro tempo.
 Na sequência do raciocínio exposto acima, algo próximo e imediato pode ser 
projetado para essa mesma criança sem que sejam evocadas circunstâncias produtoras 
de sentido, não se convertendo, portanto, em aprendizagem significativa. A dimensão de 
escala na interpretação histórica precisa se desvincular da linearidade pertinente à ideia dos 
círculos concêntricos. Isso significa dizer que nem é necessário prender-se a uma sequência 
linear no tocante à apresentação das informações tomando-se por referência uma ordem 
cronológica, nem tampouco privar o(a) estudante do tratamento de temas que podem 
suscitar sua condição imaginativa.
 Um bom exemplo disso pode ser observado quando se apresenta, a partir do 
trabalho com a literatura, informações sobre a época dos castelos, reis e rainhas - 
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Acenários que potencializam a emergência de fortes e ricas narrativas - ou de mitos e 
histórias gregas, por exemplo. O que queremos destacar com isso é que todos os(as) 
estudantes podem, e devem ter a oportunidade de experimentar narrativas de vidas 
que tenham a ver com outros contextos históricos que não os do presente imediato e 
que isso não precisa, necessariamente, vir didatizado sob o fio de qualquer forma de 
cronologia.
 Ao contrário do que muitas vezes se pensa e se executa em função do estímulo 
à racionalidade, a dimensão imaginativa tem um valor fundamental na forma como 
a criança passa a apreender o passado. Isso precisa ser cultivado, de modo contínuo 
e progressivo ao longo dos anos de escolarização. No tocante à compreensão do 
conhecimento, isso significa um lento e poderoso processo inerente à ação de educar, 
para que a criança se posicione no lugar do outro e, ao mesmo tempo, compreenda 
que isso implica em colocar em trânsito e relação pontos de vista que nem sempre são 
convergentes porque podem advir de gostos diferentes, de opiniões divergentes, mas, 
sobretudo, de lugares diferenciados dos sujeitos no mundo social, o que lhes confere 
status diferenciado na relação com os discursos produzidos.
 Destaca-se nesse ponto, a importância de se aproximar o trabalho de educação 
histórica com o trabalho global de letramento e de acesso à interpretação de textos 
escritos na relação com suas autorias. Para tanto, especialmente a narrativa literária 
constitui-se como um suporte didático de excepcional valor, em virtude de sua condição 
potencial para o desenvolvimento da imaginação associada ao deslocamento do leitor 
em relação à posição dos sujeitos narradores. Desse modo, uma determinada história 
infantil pode gerar muitas outras histórias, com diferentes desfechos e posicionamentos 
derivados dos lugares imaginados para seus personagens. Atividades desse gênero são, 
portanto, estruturantes para o trabalho com a Língua Portuguesa e são, igualmente, 
estruturantes para o trabalho com a História.
 Não obstante, é preciso ressaltar que a imaginação historicamente válida exige 
uma maturidade que as crianças não têm como um dado a priori e depende de um 
processo de desenvolvimento, para o qual a mediação escolar é determinante. Hilary 
Cooper destaca que o jogo imaginativo pode desencadear um processo em que, 
paulatinamente, ao longo do percurso de escolarização, do domínio da linguagem e da 
condição de explicar e inferir com base em fatos e referências, a fantasia vai diminuindo 
e dando lugar à indagação do que vai sendo conhecido e, em certo modo, sustentado 
pela prova trazida pelas fontes.
 As múltiplas ações que envolvem os deslocamentos supracitados nos conduzem 
a um segundo plano de desafios no que tange à educação histórica. Isso significa dizer 
que, tão logo a criança vá se familiarizando com o domínio do texto escrito, cabe à escola 
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Aapresentá-la a fontes que, em diferentes proporções e sentidos, podem informar sobre 
algo que aconteceu em um outro tempo. Desse modo, pensar em variação de gêneros 
textuais em História representa pensar em diferentes formas pelas quais os sujeitos 
apresentam e representam o mundo em diversos tempos.
 O trabalho com apresentação e análise de fontes - que podem ser exploradas 
a partir dos diferentes gêneros textuais - está intrinsecamente ligado à questão da 
variabilidade do conhecimento histórico. Historiadores de diferentes tendências e 
escolas de pensamento concordam com o princípio de que é através das fontes que o 
historiador formula suas questões, levanta hipóteses e faz inferências sobre o passado. 
Porém isso não significa dizer que as fontes revelam o passado ao pesquisador, já que 
são incompletas e, por vezes, as categorias observadas nas fontes podem ser distintas 
das utilizadas no tempo presente, o que pode gerar diferentes interpretações.
 Sendo assim, como uma criança pode inferir sobre as fontes? Cooper afirma que 
ainda não existem estudos aprofundados nessa direção, mas acredita que as crianças 
são capazes de inferir sobre objetos utilizados no passado quando os mesmos lhes são 
apresentados e que elas se utilizam de seus saberes e experiências para desenvolver 
perguntas acerca dos objetos. A autora ressalta a importância da dimensão imaginativa e 
dos diálogos desenvolvidos com as crianças como sendo fundamentais para a formação 
da consciência histórica. Como se observa em suas palavras:

O diálogo é que permite às crianças fazer deduções e inferências, 
especular, considerar possibilidades e aceitar que pode não haver 
uma única resposta correta, comentar causas e efeitos e voltar a 
contar histórias é essencial para o desenvolvimento da compreensão 
(COOPER, 2006, p.49).

 Os anos iniciais de escolarização, segundo a autora, propiciam maiores 
oportunidades de diálogos entre adultos e crianças. Sobretudo nas conversas fora 
do ambiente escolar. A liberdade que circunda o ambiente escolar permite a quebra 
das formalidades impressas nesse espaço potencializando a relação dialógica entre 
professores, pais e alunos de forma individualizada. Isso significa dizer que, o momento 
de troca, estabelecido por todos os envolvidos nessa ação de caráter formativo, tanto 
dentro quanto fora da escola, é frutífero e necessário para o amadurecimento da criança.
É no percurso dessa experiência de troca, que os(as) estudantes desenvolvem formas de 
tratamento com as fontes que se convertem em progressivas compreensões de aspectos 
do passado. A observação e a análise de objetos, fotografias, cartas, quadros e visitas a 
lugares históricos são excelentes pontos de partida para educar o olhar da criança sobre 
um tempo que já existiu, mas que não existe mais, a não ser por seus indícios ou por 
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Aaspectos que restaram desse outro tempo, por meio de práticas, hábitos, pensamentos 
ou aspectos materiais.
 A partir do contato com as fontes as crianças são conduzidas à observação, à 
elaboração de perguntas, à crítica e à argumentação. Esses movimentos são formas de 
compreender o passado e devem ser estimulados por pais e professores(as) progressiva 
e continuamente. Desse modo, no diálogo com as fontes e com terceiros, a criança 
aprende que é possível haver mais uma visão sobre o objeto, podendo também haver 
pontos de vistas diferentes sobre o passado. Hilary Cooper considera a mediação do 
adulto como fundamental na construção do repertório de experiências da criança, afinal, 
é a partir delas que a criança qualifica o mundo e/ou cria explicações alternativas.
 Cabe destacar que não adianta ter tal conduta como algo residual num ano ou 
restringi-la a um momento em que se evoca uma dada data comemorativa na escola para 
que, no restante das atividades letivas tais condutas sejam desconsideradas. Trata-se de 
práticas que só geram sentidos formativos ao se tornarem permanentes e estruturantes 
do trabalho escolar. Na medida em que tal ação venha a se constituir em aspecto de 
ancoragem da educação histórica ao longo dos anos iniciais, o processo de didatização 
próprio da História a partir dos Anos Finais do Ensino Fundamental deve estruturar-se, 
sobretudo, no fortalecimento da dimensão própria inerente à compreensão da operação 
histórica a partir da diversidade das fontes.
 Os conteúdos históricos a serem elencados na relação com essas operações de 
seleção são múltiplos e variáveis e devem ser compreendidos como mediadores para o 
desenvolvimento de uma atitude interpretativa e de habilidades de pensamento, e não 
como uma finalidade última, que se esgota em torno do cumprimento do programa em 
uma dimensão meramente informativa e, na maioria das vezes, cronológica. Portanto, 
isso significa dizer que, ao estabelecer a relação de conteúdos a serem selecionados para 
ensino, cada unidade escolar deve ter em mente que o prioritário, nessa relação, não é 
o conteúdo a ser vencido, tampouco a sua quantidade, mas em que medida aspectos 
próprios do procedimento e do pensamento histórico poderão ser evocados na forma 
de tratamento de tais conteúdos.
 E o que se apresenta como relação de conteúdos históricos a serem discutidos 
em cada unidade escolar?
 Aquilo que cada unidade escolar definir como válido e pertinente para o desenho 
de seu próprio projeto pedagógico.
 Assumir essa proposição envolve, antes de qualquer coisa, apostar no 
fortalecimento da capacidade de escolha e no exercício autônomo dos atores de cada 
escola e, ao mesmo tempo, tomar a consciência de que tal desafio envolve a revisão 
global daquilo que vem orientando as escolhas de conteúdos a serem ensinados 
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que, paralelamente, podem fortalecer a busca de projetos que integrem conteúdos 
disciplinares a partir de temas capazes de provocar uma atividade intelectual significativa 
e capaz de fomentar aprendizagens sólidas. Cabe destacar, ainda, que essa aposta 
implica, simultaneamente, na busca de soluções que permitam o compartilhamento de 
práticas, experiências e escolhas programáticas por parte do conjunto dos(as) docentes.

2.1 De princípios teóricos a escolhas metodológicas
 Estamos acostumados a assistir e a operar com programas de História nos quais 
a tarefa do(a) professor(a) resume-se à transmissão, para o(a) estudante, da informação 
daquilo que aconteceu no passado - um grande e extenso passado - que muitas vezes 
nunca chega ao presente porque não dá tempo. Quantas vezes não vimos professores(as) 
chateados(as) com o fato de não conseguirem “passar” além da Segunda Guerra 
Mundial com seus(suas) estudantes? Quantas vezes já não vimos o presente ser tratado 
exclusivamente pelo(a) professor(a) de Geografia e ser considerado pelos(as) estudantes e 
por outros(as) professores(as) como um território impertinente à reflexão histórica, restrita 
a um tratamento exclusivo do passado? Quantas vezes não vimos jovens desesperados com 
o fardo de ter que aprender, supostamente, “toda a História”, buscando fragmentos de uma 
grande narrativa de mais de 50 séculos em diferentes partes do mundo, como se isso fosse 
o requisito essencial para se passar numa prova de vestibular?
 Na verdade, boa parte de nós aprendeu a lidar com a História exclusivamente desse 
modo. Aprendemos, como estudantes, uma História que nos era apresentada por meio de 
programas essencialmente conteudistas, que, independentemente da criatividade didática 
do(a) professor(a) e de sua condição retórica e de persuasão, resvalavam, muitas vezes, em 
uma erudição informativa e em práticas que fortaleciam atitudes de mera memorização. 
Não é que a capacidade de memorizar não seja importante na possibilidade de aprender, 
mas aprender pelo simples ato de memorizar mecanicamente algo que será em seguida 
descartado não leva ninguém a lugar nenhum, ainda mais no mundo contemporâneo, cujo 
acesso à informação daquilo que não se conhece pode se dar em segundos.
 Portanto, se queremos repensar paradigmas de ensino trazendo a História em sua 
dimensão formativa à cena central do debate pedagógico e ao repensar a ação escolar, cabe-
nos refletir acerca das escolhas de método e, a partir delas, refletir sobre as possibilidades 
e pertinência dos conteúdos históricos a serem selecionados para serem trabalhados com 
os(as) estudantes, e não o inverso.
Para tal, voltamos às perguntas de fundo:
 O que constitui, portanto, uma condição educativa transformadora em relação à 
educação histórica?
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condição de formação e transformação das bases de saber do estudante?
 São muitos os elementos possíveis de serem mobilizados para uma resposta dessa 
natureza, mas é preciso pensar, sobretudo, que nossa possibilidade de interferência mais 
profunda se dá quando transformamos substantivamente nossas opções metodológicas 
e não só quando alteramos a proposição de temas e conteúdos a serem estudados.
 A rigor, é possível operar com programas temáticos distintos em unidades escolares 
distintas, sem que isso represente prejuízos de qualquer natureza para o(a) estudante 
que se transfere de escola porque é possível desenvolver um raciocínio histórico e uma 
possibilidade de entendimento do mundo a partir daquilo que é ativado pela consciência 
histórica, sem que isso represente saber “toda a História”.
 Uma escola pode, perfeitamente, estabelecer em seu projeto pedagógico a 
centralidade do tratamento da “Questão Ambiental”, por exemplo, e, em função desse eixo, 
selecionar temáticas históricas em tempos diversos – tratados cronologicamente ou não – 
que permitam ao(á) estudante a construção de uma compreensão relativa aos processos 
históricos que, ao longo da história humana, promoveram e conduziram a humanidade 
aos desastres ecológicos contemporâneos e aos riscos iminentes de destruição da própria 
condição humana.
 Do mesmo modo, o eixo temático “Família‟ pode ser convidado, tanto para uma 
composição programática contínua quanto para uma composição de um projeto específico 
no qual, novamente, a questão da diversidade temporal e a construção cultural de um 
paradigma familiar seja tomada como tônica reflexiva, trazendo, para o contexto atual, a 
reflexão relativa à diversidade de modelos familiares, não mais circunscritos somente à 
família nuclear monogâmica.
 Um projeto temático sobre “Drogas na escola” pode se abrir a um tratamento sobre 
“Poder e Relações de Dominação na História” que pode desempenhar profundo efeito 
formativo na condição de pensar historicamente, estabelecendo, ao mesmo tempo, relações 
com o tempo atual e com uma temática relevante graças à sua disseminação entre jovens 
na contemporaneidade. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo e terceiro temos 
casos de abordagens que podem evocar trabalhos pedagógicos estruturantes para a escola 
como um todo e para os quais a reflexão histórica assume-se numa dimensão evocadora 
de consciência e de compreensão das transformações, continuidades e descontinuidades 
temporais.
 Poderíamos dar muitos outros exemplos na mesma direção e poderíamos, sem 
dúvida, evocar a pertinência de diversos outros temas a partir daquilo que se impõe como 
desafios do mundo contemporâneo e da escola que, cada vez mais, lida com o desafio de 
envolvimento e aproximação do universo do jovem. Qualquer que seja o exemplo de recorte 
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de Poder, Gênero e Sexualidade, Desafios do Brasil, dentre tantos outros), o que se projeta 
como questão fundamental a ser enfrentada pela escola na construção de sua proposta 
programática particular envolve a fixação de escolhas que emanem do coletivo escolar e 
que impliquem em seleções e exclusões conscientes e que devem ser amparadas no poder 
decisório da escola. Tais escolhas se manifestam, seja no programa, seja no tratamento 
do livro didático disponível na escola que, como uma fonte dentre outras, não existe para 
ser trabalhado em sua integralidade, mas para ser um recurso referente de suporte ao(à) 
professor(a), a quem cabe as decisões acerca de seu uso.
 Vivemos em um contexto em que o acesso rápido à informação do tipo “o que 
foi” e “quando foi” está posto como uma possibilidade acessível a todos nos mecanismos 
de comunicação, particularmente na web. Se não sabemos ou não possuímos nenhuma 
informação acerca de um determinado fato histórico é fácil recuperá-la rapidamente e 
encontrar dados e interpretações a seu respeito. Contudo, se o(a) estudante não possui, 
em sua formação, filtros culturais suficientemente densos para selecionar a natureza da 
informação válida nesse grande mar de possibilidades de navegação que é a internet, 
sua condição de intervenção e leitura crítica no mundo seguirá de modo frágil e capaz de 
provocar frágeis leituras derivadas de suas dependências culturais, políticas e, sobretudo, 
um cenário de baixa autonomia. Um frágil cidadão.

 Portanto, metodologicamente falando, o ponto de partida essencial consiste sempre, 
no que diz respeito ao procedimento histórico em conduzir as crianças à formularem 
problemas que tragam, a partir do olhar sobre o tempo presente, a necessidade de evocar 
informações do passado capazes de gerar sentidos mais densos à descrição superficial da 
realidade. Isso significa promover, paulatinamente, deslocamentos temporais e diálogos 
intertemporais entre presente e passado, para os quais a elaboração de perguntas é mais 
importante do que a definição de respostas.
 Segundo Kátia Abud, André Silva e Ronaldo Alves (2010), devem-se priorizar ao 
longo da formação escolar, estratégias para o desenvolvimento do pensamento histórico 
discente, ao lado da realização de procedimentos críticos em relação às fontes, uma vez que 
as fontes históricas são tidas não só como referentes para a construção do saber, mas como 
recursos para a aprendizagem na medida em que remetem o sujeito que aprende à relação 
com diferentes gêneros discursivos, diferentes estratégias de produção de informações e 
diferentes relações com autores e intencionalidades.
 Contudo, para operar com a diversidade de fontes informativas, não basta 
se perseguir um sujeito que domine os recursos de leitura e escrita, mas é preciso 
trabalhar para a formação de um(a) estudante capaz de operar compreensivamente 
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com essa diversidade interpretativa, que emana das diferentes relações de autoria. 
Daí a importância do trabalho de ênfase nas diferentes narrativas, na contraposição de 
pontos de vista, no deslocamento da posição dos personagens, no exercício de levar o(a) 
estudante a se posicionar em diferentes lugares e personagens de modo a constituir 
soluções, interpretações e decisões lógicas para cada um desses lugares.
 Nesse sentido, essa dimensão formativa não pode prescindir do trabalho a 
partir do segmento da Educação Infantil e dos anos iniciais de escolarização em relações 
contínuas e não eventuais. Destaca-se, nesse aspecto, que o exercício desse tipo 
de habilidade pode e deve ser estimulado a partir de práticas voltadas ao estímulo à 
oralidade e à construção de narrativas individuais ou coletivas, independentemente do 
domínio da escrita.
 A partir do momento em que a criança passa a dominar a leitura e a escrita, o 
uso das fontes pode se transformar, adensando sua condição de refletir acerca de seus 
autores e intenções. Sendo assim, se o hábito de se colocar em outro lugar e reposicionar 
seu olhar de acordo com esse novo lugar não pautar sua condição opinativa, e, portanto, 
se a criança não foi formada tendo tal hábito como um alicerce em sua educação, de 
pouco adiantará a exploração desse tipo de habilidade por meio da mediação da escrita.
 A utilização de diferentes fontes promove, por diferentes razões, o desenvolvimento 
progressivo e complexo do raciocínio comparativo. Existem aspectos que podem ser 
explorados pedagogicamente desde o momento que antecede o contato da criança com 
o universo da escrita, dentre eles pode-se citar as abordagens com fotografias e objetos 
de outros tempos.
 Uma fonte permite sempre a identificação do sujeito que fala, para quem fala e 
com que intencionalidade. Abaixo são apresentados alguns exemplos disso através da 
utilização de algumas situações e recursos que nos são muito próximos e familiares:

.  LIVRO DIDÁTICO: um livro didático possui um(a) autor(a) que faz escolhas. Esse(a) 
autor(a) baseia-se em outros livros usados para consulta e trabalha, para produzir aquele 
livro, com um conjunto de diversas pessoas que fazem tarefas específicas. Se provocarmos 
o(a) estudante e orientarmos um trabalho que o(a) conduza à comparação de dois livros 
didáticos diferentes destinados à mesma série, e explorarmos com eles(as) a descoberta 
dessas diferenças e a comparação das mesmas poderemos, com algo simples e palpável, 
constituir neles(as) a importância de se pensar na autoria e nas fontes de informação. Essa 
conduta faz diferença em relação à prática social cotidiana que situa o livro didático como 
um lugar sagrado da verdade, e permite que o(a) estudante, desde muito cedo, possa 
compreender que o livro não corresponde à verdade absoluta e ao conhecimento ‘mais 
puro’ e inquestionável;
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. JORNAIS: os jornais possuem diversos autores, que fazem escolhas. Se compararmos três 
jornais de um mesmo dia e levarmos o estudante a decifrar as partes do jornal, identificando 
em que momentos as pessoas responsáveis por aquelas ideias aparecem, com clareza 
pode-se levá-lo a compreender que um fato que ganha destaque em um jornal não ganha 
o mesmo destaque em outro e, por vezes, sequer aparece. As manchetes são diferentes, 
as fotos usadas são diferentes, as partes do jornal são diferentes, embora existam muitos 
elementos comuns entre um jornal e outro. Por que será que isso acontece? Porque da 
mesma forma que os livros didáticos, os jornais são produtos elaborados por pessoas e 
organizações que assumem posições distintas. Levantar essa dúvida e promover reflexões 
que permitam ao(à) professor(a) estimulá-las positivamente, no debate coletivo em sala, 
pode fazer toda a diferença em termos cognitivos. Levar o(a) estudante a compreender 
que jornais e revistas são resultantes de escolhas conduzem, igualmente, a uma atitude 
educativa frente à necessidade de relativizar a ideia de que existe uma verdade absoluta a 
ser apreendida;

. FOTOGRAFIAS: as fotografias possuem autores/fotógrafos que fazem escolhas. Existe 
sempre um olho por detrás da câmera que seleciona o que entra e o que sai da fotografia. 
Estimular os(as) estudantes a produzir fotografias sobre um mesmo espaço, comparar as 
diferenças de olhar e recorte, bem como levá-los a refletir sobre o que o olho que estava 
detrás da câmera filtrou, em que condições, bem como imaginar o que ele(a) pode ter 
deixado de fora exerce um papel central em um processo de educação do olhar. Assim 
como em relação ao livro didático e aos jornais, a exploração das intencionalidades que se 
encontram por detrás da fotografia auxiliam o desenvolvimento de um sujeito letrado sob 
o ponto de vista histórico, isso é, capaz de lidar com as diferentes fontes e suas autorias;

. FILMES: os filmes possuem equipes de autores – por vezes gigantescas equipes que acabam 
mesmo por relativizar a posição do Diretor como único autor dessa obra coletiva – que 
fazem escolhas de argumentos, roteiros, roupas, iluminação, trilha sonora, artistas, enfim, 
um vasto universo de elementos que ajudam a criar, no espectador, opiniões e sensações. 
Isso significa dizer que um filme é sempre um ponto de vista e nunca corresponde à 
verdade, ainda que se baseie em aspectos da realidade a que se remete. Essa compreensão 
é particularmente importante quando lidamos com filmes épicos, isto é, aqueles que se 
remetem a contextos específicos do passado. Acima de qualquer coisa, o grande desafio, 
nesse caso, envolve educar o(a) estudante para compreender que aquele filme épico não 
retrata o passado e nem representa a realidade passada tal como se passou, mas é uma 
produção do presente, no presente, que toma emprestado, para construir uma história 
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processados no presente. Isso é diferente de levá-lo a ver “como as coisas aconteceram” por 
meio de um filme épico. E isso se coaduna com o que apontamos acima, isso é, a necessidade 
de se educar para a compreensão de que os diferentes elementos que nos apresentam o 
mundo possuem intencionalidades que podem permitir múltiplas interpretações e leituras.
 Além disso, ao comparar uma fonte com outras o(a) estudante consegue, com o 
tempo, ir compreendendo que diferentes sujeitos professam compreensões diferentes, 
mais ou menos ampliadas, de um determinado recorte da realidade e, principalmente, que 
o cruzamento de fontes diferentes amplia as lentes com as quais olhamos para o mundo 
porque nos permitem compreender um tema ou problema à luz da manifestação e voz de 
diferentes sujeitos sociais revelados nas diferentes fontes.
 A interpretação e leitura das diversas possibilidades de fontes, contudo, trazem 
como questão educativa central o fato de que, para ler e interpretar fontes, é preciso 
operar e desenvolver – de modo permanente, contínuo e repetido na relação com diversos 
conteúdos e temáticas – habilidades de natureza diferenciadas do ponto de vista da cognição 
histórica,a saber:

. OBSERVAR uma situação a partir da leitura de uma fonte escrita ou não escrita;

.  IDENTIFICAR informações na mesma; ENUMERAR aquilo que se observou; 

.  RELACIONAR as informações;

. INFERIR a posição dos sujeitos que falam por dada fonte; INFERIR as vozes 
ausentes em uma fonte ou cenário;

. COMPARAR lugares sociais, pontos de vista, cenários, situações históricas, 
configurações regionais de um mesmo problema ou temporalidade;

. GENERALIZAR e buscar sínteses históricas.

 Cada uma dessas habilidades envolve níveis de leitura e interpretação distintos 
e progressivamente mais complexos, dependentes da capacidade de leitura de fontes 
diversas e variáveis. Todas são necessárias à prática educativa e todas evocam ações de 
leitura diferenciadas que não são adquiridas espontaneamente nem, tampouco, são 
derivadas umas das outras automaticamente. Sem estabelecer relações não se compara. 
Sem comparar não é possível generalizar. Sem identificar um aspecto não é possível 
estabelecer relações. Sem enumerar aquilo que foi identificado não é possível capturar o 
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Aque foi observado. Essas diferentes habilidades se ancoram em diferentes níveis de leitura 
da informação histórica e, acima de tudo, envolvem a condição básica de processamento 
de tais informações. Portanto, são saberes mais importantes do que a mera acumulação de 
informações acerca do que aconteceu no passado e que, para serem constituídas envolvem 
a mediação docente pautada por clara intencionalidade pedagógica em relação aos sentidos 
daquilo que se quer constituir em termos globais.
 Kátia Abud, André Silva e Ronaldo Alves (2010) destacam ainda que o trabalho com 
as fontes é central na tarefa de educar para a compreensão da História porque permite ao(à) 
estudante compreender como se opera a periodização do tempo histórico, o que é distinto 
de um tempo subjetivo. Assim, diferentes fontes possibilitam a transposição de casos 
individuais para cenários mais abrangentes, que permitem, por sua vez, a compreensão de 
contextos sociais mais amplos e o entendimento do grau de generalização dos conceitos, 
distinguindo completamente a operação histórica da tarefa de produção e leitura de fontes 
isoladas e referentes a casos individuais.
 Quando tratam das fontes escritas, os autores enfatizam a necessidade de sua 
problematização com o(a) estudante num sentido contínuo e sistêmico. Para tanto, o(a) 
professor(a) pode trabalhar com documentos – frequentemente disponíveis nos livros 
didáticos, mas que nem sempre têm merecido a devida atenção em sala de aula – que 
devem ser lidos e interpretados pelos(as) estudantes com o intuito de pensar a autoria e o 
tempo do documento, comparar documentos diferentes, de autorias distintas, confrontar o 
documento adicional com o texto base do livro didático. Dessa forma, o objetivo da leitura 
é maior que a simples transmissão de uma informação.
 Isso representa, muitas vezes, reverter o uso comum que se tem do livro didático 
como simples depositário de conteúdos históricos e, ao contrário disso, implica em se 
avançar na exploração dos elementos que frequentemente são apresentados no livro como 
textos complementares ou recursos adicionais à aprendizagem. Isso significa deixar de 
explorar o livro como referente de saber e verdade e explorá-lo como fonte, passando a 
lista de conteúdos à posição secundária no processo de uso didático do livro.
 É preciso deixar claro a necessidade do desenvolvimento de um Projeto 
Pedagógico que vise a inserção do(a) estudante nessa nova linguagem e que proporcione o 
amadurecimento de habilidades, dentre as quais a extração de informações, a descrição, a 
interpretação, a sistematização de ideias. Como foi apresentado, atividades de interpretação 
de outras fontes escritas podem ser desenvolvidas a partir da apresentação de documentos 
que contenham narrativas contraditórias.
 A seguir são apresentados alguns procedimentos com a finalidade de auxiliar 
na análise significativa de documentos escritos. Tem-se a compreensão que eles podem 
ganhar contornos específicos de acordo com a temática e com as fontes utilizadas. São eles:
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A.  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO DOCUMENTO: 
Qualquer documento sempre será fruto de uma época específica e, portanto, contém 
características que lhe são próprias e que devem ser discutidas pelo(a) professor (a). O 
texto de uma carta do início do século XX, ainda que com temática semelhante a um 
e-mail contemporâneo, terá peculiaridades na linguagem, na forma de tratamento, nas 
expressões, na grafia, que a distinguem e a singularizam como um documento datado 
e revelador de um tempo. Diante deste tipo de fonte algumas questões devem ser 
levantadas, tais como a autoria, a datação, a localização geográfica, as características 
do vocabulário e expressões, e o destinatário. Além disso, em tempos de internet, a 
tentativa de leitura e decodificação de textos de épocas distintas pode gerar interessantes 
momentos de contato com formas de escrita e expressão de outros tempos, o que pode 
gerar ricos eventos de reflexão acerca da escrita e das formas de tratamento atuais.

 . OBJETIVO, INTENCIONALIDADE, FINALIDADE DO DOCUMENTO:
Assim como o(a) historiador(a) sempre buscará compreender o que foi escrito, como 
e para quem, tais questões podem assumir, na função educativa, aspectos formativos 
próprios. Isso significa dizer que, no exercício educativo de formação para a compreensão 
da História, um texto contemporâneo de um jornal, um texto didático escrito para o(a) 
estudante ou um documento de época podem ser problematizados de formas similares 
e, portanto, apresentarem funções didáticas equivalentes, ainda que distintos quanto ao 
seu enquadramento e sentido para o trabalho histórico.

. ASPECTOS MATERIAIS DAS FONTES: como o documento foi produzido? Qual o tipo 
de suporte de escrita? Quais suas medidas e características físicas? Em que medida se 
assemelha ou se diferencia de similares  
contemporâneos que possuem características próximas em termos de gênero textual? O 
que mudou e o que permanece como semelhante?

. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO: Qual é o assunto central? Quais frases ou partes 
sintetizam a sua intenção? Quais necessidades ou possibilidades de solução de um 
problema são apresentadas ao(à) leitor(a)? Ocorre defesa ou crítica de alguém? Como 
são construídos os argumentos?

. INTERPRETAÇÃO: Nesta etapa é feito o cruzamento das informações adquiridas nas 
etapas anteriores. Através do cruzamento de informações entre diferentes fontes de 
um mesmo período pesquisado, o(a) professor (a) pode auxiliar na construção do 
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Aconhecimento histórico de forma a possibilitar que o(a) estudante: identifique mudanças 
e permanências no percurso histórico da sociedade e dos documentos; verifique 
quais fontes podem ser somadas a reflexão para confirmar ou refutar uma hipótese 
levantada; perceba que os documentos foram construídos num determinado contexto, 
o qual influencia preponderantemente em sua concepção, pois pretende responder a 
uma necessidade da época; e conclua que, assim como é possível recuperar a História 
de pessoas, grupos sociais e da  sociedade, baseados nos documentos por eles(as) 
criados(as), que, nós, no presente, participamos desse processo. Portanto, somos todos 
agentes da História não só porque nossa história estabelece relações de continuidade 
com outras vivências humanas do passado, mas também porque nossa vivência atual 
constitui o mundo presente e também constituirá as possibilidades de lembrança desse 
mesmo mundo em um tempo futuro.

Um trabalho com fontes escritas pode se dar em todos os segmentos de ensino e sempre 
se relacionará à problematização de diferentes pontos de vista dentro de uma mesma 
situação. Como já enfatizado anteriormente, na Educação Infantil essa atitude pode ser 
trabalhada a partir da exploração de narrativas literárias e imaginativas, que podem se 
abrir a diversas novas narrativas, constituídas pela criança e pelo(a) adulto(a) a partir do 
ponto de vista de diferentes personagens.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma história já conhecida pelos(as) estudantes 
pode ser contada a partir do ponto de vista de outro personagem, levando-o a se deslocar 
para a posição de diferentes personagens.
 
 Contudo, é desejável, nesse caso, que paulatinamente se mescle, à narrativa 
literária e ficcional, acontecimentos de outras épocas, para que, aos poucos, se explore 
com o(a) estudante situações concretamente vividas por sujeitos em outros tempos.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, é possível nos pautar em documentos históricos 
de um mesmo período e comparar os seus textos, a partir da ênfase interpretativa acerca 
do lugar ocupado por seus(suas) autores(a) e, dessa forma, do sentido da construção de 
um fato histórico, bem como os sujeitos nele representados.
 O importante a ser destacado, nesse momento, é que tais atitudes didáticas 
podem – e devem – ser feitas a partir do tratamento de diferentes conteúdos e 
temáticas históricas, de modo a se constituir um hábito e uma prática reflexiva que 
depende, essencialmente, da condição de repetição e de retomada em contextos 
diferentes. Por isso, mais uma vez, reiteramos o fato de que o fundamental reside no 
método e não na temática histórica a ser selecionada ou trabalhada em sala de aula.
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A2.1 Práticas possíveis a partir da metodologia proposta para o Eixo do Conhecimento
A seguir são apresentadas possibilidades de utilização de alguns tipos de fontes em sala 
de aula. O objetivo é trazer reflexões e ações possíveis, sabe-se que no cotidiano da sala 
de aula as práticas podem ganhar contornos específicos de acordo com a temática e com 
as fontes utilizadas.

2.1.1  Os jornais em sala de aula
 Os jornais podem se converter em poderosas e importantes fontes utilizadas na 
sala de aula, coadjuvantes na construção da compreensão acerca de como notícias são 
produzidas, como fatos são eleitos em meio a uma vasta diversidade de alternativas, e 
como posições diferentes se manifestam em jornais diferentes. E toda essa construção 
se dá, paralelamente, à constituição de uma relação compreensiva do conhecimento 
produzido no tempo presente.
 Partindo do presente, e enfatizando um trabalho sistêmico com um gênero textual 
importante no mundo contemporâneo é possível situar a produção jornalística em seu 
tempo e espaço, possibilitando a compreensão de suas relações com os fenômenos 
sociais, além de ser possível buscar analogias com jornais de outros tempos, dada a 
facilidade hoje engendrada com o acesso a acervos jornalísticos digitalizados na internet, 
o que abre ao professor a possibilidade de explorar, com seus estudantes o atributo das 
regressões e deslocamentos temporais.
 Este recurso permite também que se problematize a ideia de verdade absoluta, 
muitas vezes buscada pelas pessoas junto às informações jornalísticas. Na medida em que 
se contrasta as diferentes versões trazidas pelos jornais é possível se quebrar o mito da 
objetividade jornalística e mostrar aos(às) estudantes que é possível encontrar diferentes 
visões ou interpretações de um mesmo fato, da realidade, em vários jornais, feitos e 
dirigidos por muitas pessoas e, portanto, resultado de valores e interesses diversos. Isso 
pode ser feito ao longo do processo de escolarização, a partir do momento em que o 
(a)estudante vai se apropriando do universo da escrita e em função de diferentes fatos 
e eventos, por meio da comparação de uma mesma notícia publicada em diferentes 
jornais. Ao se comparar forma e conteúdo e ao se estimular o(a) estudante e a fazê-lo(a), 
é possível perceber que jornais diferentes – impressos ou em versão digital – trazem 
versões e/ou elementos informativos diferentes sobre um mesmo acontecimento.
 Se no segmento dos anos iniciais de escolarização preconiza-se um processo 
de produção de um hábito voltado à leitura, observação e descrição de informações 
presentes em um jornal, com ênfase para a compreensão de suas partes, nos anos finais 
do Ensino Fundamental essa utilização de jornais deve priorizar o trabalho com atividades 
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Aque questionem a noção de verdade trazida pelas notícias, a partir da comparação de 
notícias que tragam pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto. Podem ser 
utilizados jornais diferentes sobre um mesmo período histórico ou ainda, podem ser 
analisados colunistas que tratam de um mesmo assunto dentro de um mesmo jornal.
 
 A vantagem desse tipo de fonte reside, sobretudo, na possibilidade de permitir a 
exploração de diversas temporalidades e um ampliado leque de temáticas a partir de um 
elemento que ancora a vivência de todos no tempo presente, o que pode trazer à tona 
a possibilidade de, para outros períodos históricos, aproximar os(as) estudantes tanto 
de eventos que se convertem em fatos históricos relevantes, quanto da observação de 
aspectos da vida cotidiana que atravessam a história de cidadãos comuns.
 Assim, tudo em um jornal pode nos conduzir à compreensão das mudanças 
processadas no tempo, desde as propagandas, até os classificados, coluna social, 
editoriais e notícias. Cabe destacar, a esse respeito, que a internet hoje propicia o acesso 
a um vasto repertório de jornais de diversas partes do Brasil e do mundo, o que abre, 
ao(à) professor(a) e à escola, diversas possibilidades de consulta e seleção.

2.1.2  A Literatura como Instrumento
 Um texto literário proporciona a representação de um mundo vivenciado 
ou mesmo idealizado pelo seu(sua) autor(a) que, contudo, é sempre sujeito de um 
tempo e, por essa razão, consegue trazer aspectos desse tempo vivido para seu 
texto. Ao mesmo tempo, esse texto é apreendido pelo(a) leitor(a) na relação direta 
com os elementos que pautam sua visão de mundo e suas representações sociais, o 
que permite a emergência de um importante diálogo com o universo de saberes do 
estudante, que cria sua própria imagem dos aspectos representados.
 Desde a Educação Infantil e anos iniciais de escolarização a literatura tende 
a exercer um papel fundamental na possibilidade de ativar a dimensão imaginativa 
associada à capacidade narrativa, seja esta pautada na oralidade ou na construção 
escrita. Essa prerrogativa, que não deve ser descartada no ato educativo, encontra- 
se com outra possibilidade: a de construir inteligibilidade para o conhecimento 
produzido sob outros suportes e outras lógicas e que, ao mesmo tempo, evocam 
outras temporalidades, conferindo ao(à) estudante a condição de desenvolvimento da 
perspectiva de mudança.
O estudo da História com base em documentos literários permite evocar aspectos 
da cultura de uma época, proporcionando um verdadeiro diálogo com o pensamento 
humano no tempo. A partir deste tipo de texto o ensino da História pode discutir como 
os(as) autores(as) literários(as) constroem as representações sobre determinado tempo 
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Ahistórico, além de ser um meio para estudar os diferentes discursos apresentados num 
tempo – o erudito, o popular, o conservador e o progressista.
 Da mesma forma que um texto literário, o(a) historiador(a) se relaciona com o 
conhecimento histórico e com a leitura do passado a partir dos valores e do contexto em 
que está inserido. Neste sentindo, ensinar os(as) estudantes a perceberem as diferentes 
dimensões temporais apresentadas pela literatura pode constituir um hábito que se 
converte em contribuição decisiva à compreensão de que há diferentes possibilidades 
de se lidar com o conhecimento e que sempre o autor trará aspectos de sua visão de 
mundo para o saber que produz.
 Um segundo movimento advindo da exploração didática da literatura direciona-
se à descrição e interpretação dessas representações temporais, criadas pelos(as) 
autores(as) literários(as) em suas obras, com vistas a compreender a mentalidade da 
época do escrito. Por fim, provocar a análise das relações dessas representações nos 
seus diferentes âmbitos (político, social, econômico e cultural) com o atual momento 
histórico possibilita qualitativa transposição didática, tão almejada pelo ensino de 
História, na medida em que pode introduzir uma dinâmica no movimento de acesso ao 
saber e abrir possibilidades a projetos interdisciplinares na escola.
 Se na Educação Infantil e nos anos iniciais de escolarização a literatura presta-
se, sobretudo, à ativação da imaginação, da capacidade narrativa e à possibilidade de 
deslocamento da posição dos sujeitos objetivando a compreensão de diferentes pontos 
de vista, sua utilização nos anos finais do Ensino Fundamental pode adensar a condição 
de acesso a temáticas históricas propriamente ditas, ou seja, a temporalidades distintas 
daquela vivida no presente. Assim, essa alternativa didática pode ser trabalhada a 
partir da discussão de questões relativas ao período em que se passa a narrativa, às 
relações deste período com os dias de hoje, à autoria (Quem escreveu o texto? Qual a 
sua intenção? Discussão de aspectos sobre a vida do(a) autor(a)).
 Produtos literários tais como poesia e letras de Música são, igualmente, frutos 
de uma dada sociedade e representam os modos de ver o mundo, fatos que acontecem 
na vida cotidiana, expressam indignação, revolta, resistência e, muitas vezes, são os 
únicos registros escritos da forma de pensar das camadas populares.
 
 Deste modo, as letras de música, por exemplo, convertem-se em importante 
recurso para o professor de História.
 Através da utilização deste recurso, torna-se possível estimular o(a) estudante a 
buscar compreender por quais motivos as pessoas atuaram no passado de determinada 
forma e o que pensavam sobre a maneira como o fizeram. Alguns aspectos devem 
ser levados em consideração na análise das canções, como: o contexto da criação, a 
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Aprodução – que é mediada e, muitas vezes escapa ao artista, a circulação e a recepção – 
a forma de apropriação pelos grupos sociais da época.
 Além disso, associados à experiência de escutarem músicas de distintos tempos, 
tais textos podem ser vetores para apreensão dos elementos de uma outra época 
(descrição de lugares, vestimentas, expressões idiomáticas, som dos instrumentos, 
arranjos musicais, entre outros), pode ser discutida a intencionalidade do(a) autor(a) 
(posicionamento diante da situação ou do tema representado) ou, acima de tudo, pode 
permitir a comparação de músicas e o que delas emergem do ponto de vista social e 
tecnológico entre passado e presente.
 A relação com a música hoje pauta uma forma de ser jovem, tanto do ponto de 
vista dos meios utilizados para se escutar a música, como por exemplo, o celular, o mp3 
e outros, como em relação ao acesso a músicas cada vez mais fragmentadas do ponto 
de vista da autoria. Na atualidade se baixa para um playlist músicas isoladas que não 
permitem mais a relação com a discografia de um(a) artista. Por outro lado, tal relação 
de fragmentação, cada vez mais se atrela a uma postura de estranhamento da relação 
geracional, particularmente quando isso envolve ouvir músicas de outro tempo.
Deste modo, além da ludicidade, a música na escola pode ser trabalhada de forma a 
problematizar tanto os elementos presentes nas letras, quanto os lugares dos quais os 
seus(suas) autores(as) as escrevem, de forma a buscar entender o que o(a) autor(a) 
pretendia com a letra em seu tempo.

2.1.3 O Estudo do Meio
 O meio em que vivemos ou mesmo espaços mais distantes que podem ser eleitos 
para o trabalho didático com a História desempenham um papel fundamental na condição 
de se experimentar marcas do tempo materializadas no espaço. Sobretudo a cidade traz, 
em suas rotinas e construções, várias camadas de tempo que podem ser observadas não 
só nos prédios, ruas e nomes de bairros, como também pela convivência de atividades e 
ofícios que, muitas vezes transcendem o tempo presente e encontram reminiscências de 
várias épocas e contextos passados.
 É isso que acontece quando observamos, por exemplo, as relações personalizadas 
que se estabelecem nos comércios de bairro que ainda vendem produtos com caderneta 
mensal, nos ofícios urbanos em processo de desaparecimento, como sapateiros, ferreiros, 
engraxates, ou nas relações de produção rural ou de subsistência ainda vivas nos bairros ou 
no entorno rural da cidade.
 Em que pese toda essa potencialidade, a utilização dos estudos do meio como 
ferramenta para a construção do conhecimento histórico escolar por professores(as) e 
estudantes depende da eleição de um eixo temático claro e um trabalho sistêmico, contínuo, 
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Aarticulado a outras áreas de conhecimento, e que permita a formulação das questões a 
serem feitas para o objeto de estudo ao longo da pesquisa e da ida ao campo, o que inclui, 
em muitos casos, a aplicação e sistematização de questionários.
 Dependendo da região ou do lugar a ser visitado, o estudo pode tomar uma 
configuração interdisciplinar e envolver diversas áreas. Estes estudos podem ser utilizados 
pelos(as) professores(as) para construir e sistematizar o conhecimento, mostrando por 
meio da interação direta com o contexto e o seu passado, as intersecções entre memória, 
patrimônio e história. Estudantes e professores(as), ao entrarem em contato direto com 
elementos que formam um patrimônio cultural regional ou local (fazendas, monumentos, 
prédios históricos, recursos ambientais ou mesmo o bairro e o entorno escolar), estarão 
destacando e ressignificando um espaço e tempo específicos e suas formas de sociabilidade 
– além dos significados atribuídos a eles pelas pessoas no presente.
 Do mesmo modo que para outras modalidades de recursos, o estudo do meio permite 
um uso e uma exploração didática ampliada nos diversos segmentos de escolarização, 
com a capacidade de aliar a dimensão sistêmica do conhecimento à  sua dimensão lúdica 
e de prazer. Assim, sua exploração na Educação Infantil e anos iniciais de escolarização 
podem privilegiar habilidades de observação, identificação e análise de detalhes, tais como 
características físicas do local visitado, a presença ou não de habitantes nos dias de hoje, 
atividades realizadas no local, a continuidade destas atividades nos dias de hoje. Pode-se 
problematizar ainda a questão dos locais que são guardados/lembrados e outros que foram 
esquecidos/destruídos, o que pode ensejar, com o passar do tempo, importantes reflexões 
acerca do que se encontra implicado, no estudo da História, quanto às operações da 
Memória, do lembrar e esquecer. Tais elementos, contudo, serão discutidos mais adiante.

2.1.4  Fotografias e Filmes
 A fotografia pode ser utilizada no processo de construção de conhecimento 
histórico, uma vez que é uma fonte de informações para a reconstituição do passado e 
um importante mecanismo de produção de registros na contemporaneidade. Hoje está 
pautada pela generalização de imagens técnicas em profusão, feitas por câmeras digitais e 
telefones celulares, de uso cada vez mais generalizado, e comum entre crianças e jovens. 
Além disso, um grande número de fotografias e imagens de diferentes tipos encontra-se 
disponíveis nos livros didáticos de nossas escolas.
 Porém, para que se dê a construção do conhecimento, é preciso que as análises 
ocorram para além das imagens, de modo a levar os(as) estudantes a compreenderem 
que uma imagem não “revela” o passado ou o instante, mas apresenta uma escolha feita 
num dado instante, do presente ou do passado. Acima de tudo é importante ter claro 
que a imagem não “fala” por si só. Uma imagem pode até impressionar, comover, mas 
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Anão informar. O que nos informa são as palavras. O que se pretende dizer é que o(a) 
professor(a) ao utilizar imagens, deve problematizá-las e entendê-las como recortes, como 
um “congelamento” de um instante que existiu no passado.
 Para que estudantes e professores(as) possam compreender as imagens registradas 
pelas fotografias é preciso haver uma problematização em relação às situações em que foram 
produzidas e as intenções dos fotógrafos. Estas informações não são dadas pelas imagens, 
mas sim pelos textos, pelas informações que as acompanham na forma de explicações, 
legendas, entre outros elementos. Através destas, se faz possível a compreensão do contexto 
histórico em que as imagens foram criadas, sendo possível entender as transformações, 
permanências e a dinâmica social da época.
 No Ensino Fundamental, a partir da escolha do tema, as fotografias podem ser 
trabalhadas de muitos modos. Em primeiro lugar, pela experiência de fotografar e refletir 
acerca de recortes dados pelo olho que se encontra por detrás de cada câmera. Além disso, 
fotografias abrem-se à análise sistemática de seus elementos, das posturas retratadas dos 
sujeitos da cena, da reconstrução de cenários, das memórias de vida (individuais e coletivas) 
e de fatos do passado.
 Para que a reconstrução histórica extrapole os elementos plásticos da imagem 
fotográfica é necessário, que elas sejam trabalhadas juntamente com textos, pesquisas 
de fontes documentais e, inclusive relatos orais obtidos por meio de entrevistas, fato que 
pode constituir relação sólida com o universo de vivência do próprio(a) estudante e de 
suas relações familiares trazendo, para o interior da sala de aula, aspectos da vida privada 
congelados em fotografias de diversos tempos.
 Além da análise do instante “congelado” na foto, é importante que se explore as 
múltiplas faces e realidades que possui uma fotografia. As situações, os lugares, as pessoas 
retratadas e a trajetória de quem fez a fotografia, são alguns destes elementos. Assim, 
múltiplos cenários de possibilidades didáticas abrem-se a partir de uma foto isolada ou de 
um conjunto de fotos: textos narrativos, descrição oral, linhas do tempo com fotografias 
de família aliada a entrevistas com membros da família, análise das mudanças geradas no 
mundo do trabalho devido à interação de outros processos, como a industrialização e a 
urbanização, o que explica, por exemplo, em alguns casos, as profundas mudanças de perfis, 
de profissões de bisavós, avós e pais das crianças. Do mesmo modo, a análise de mudanças 
e permanências históricas na paisagem a partir da ação humana podem ser ensejada pela 
comparação de fotografias de diversos tempos a partir de um mesmo local.
 Da mesma forma que o conhecimento histórico pode emergir da problematização 
das fotografias, os filmes são construções mentais – com métodos de trabalho próprios - que 
precisam ser pensadas e trabalhadas intensamente se quisermos promover um trabalho de 
educação do olhar em longo prazo. Isto significa dizer – e reforçar junto aos(às) estudantes 



541

HI
ST

Ó
RI

Apor meio de atividades intencionais - que as obras cinematográficas são construções 
carregadas de significados, construídas a partir da seleção dos elementos que irão compor 
as imagens e os sons que as acompanham e, depois, na articulação entre os diferentes 
conjuntos de imagens a partir da edição e montagem dos filmes.
 Compreender os caminhos pelos quais os filmes e o conhecimento histórico são 
produzidos, com suas diferenças e convergências, implica em desenvolver a percepção 
para se entender como a interpretação histórica de um determinado recorte do passado 
é construída na narrativa fílmica. Ao utilizar filmes na sala de aula, os(as) professores(as) 
devem evidenciar para os(as) estudantes esses processos e suas semelhanças, ainda que 
seus objetivos e métodos sejam distintos.
 Apesar da tentativa de reconstruir o passado, as ficções históricas ou documentários 
remetem às representações e ao conhecimento de seus criadores sempre no tempo 
presente de sua produção, e não no tempo passado a que se dedicam. Da mesma forma 
que em relação às demais fontes aqui discutidas, o principal desafio ao se trabalhar com 
filmes em sala de aula é conseguir com que os(as) estudantes interpretem as imagens como 
construções e não como verdade absoluta.
 Desse modo, atividades utilizando filmes no Ensino Fundamental devem ser 
pensadas a partir da análise daquilo que os seus(suas) autores(as) selecionam em termos de 
ângulos para a produção das imagens, sons, enredo, tipo de artistas, vestuário, sequências, 
as quais também são escolhidas, editadas e montadas, gerando, em conjunto com outros 
elementos, os filmes. É importante que os(as) estudantes percebam o filme como uma 
construção derivada de uma autoria que, no caso da obra cinematográfica, é coletiva.
 Muitas vezes, um filme que já foi produzido há alguns anos, vai evidenciar ideias 
sobre determinado período histórico que difere da concepção atual que se tem sobre tal 
período. Acima de tudo, cabe destacar que filmes não podem e não devem se prestar à 
ilustração supostamente didática daquilo que aconteceu, tal como aconteceu. Antes disso, 
podem ser poderosos recursos de compreensão de como se processa o conhecimento nele 
gerado e que articulam fluxos temporais e autorias do presente e do passado.
 Isso significa dizer que, ao contrário do que se pensa, o filme Carlota Joaquina, por 
exemplo, não ilustra a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, mas alude ao contexto 
de renovação do cinema brasileiro nos anos 1980 e, com as ferramentas e olhares desse 
contexto de produção, tenta atribuir uma interpretação ao episódio de 1808, interpretação 
essa que não recupera o que se passou, tal como se passou, mas que produz um discurso 
ficcional.
 O mesmo raciocínio vale para se pensar as novelas, especialmente, aquelas 
consideradas como novelas “épicas”. Isso significa dizer que uma novela sobre a escravidão 
feita nos dias de hoje pauta-se pela construção atual de um olhar sobre o passado e não a 
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Aprodução da realidade passada. Levar o(a) estudante a essa compreensão pode fazer toda 
a diferença na prática de educar para a compreensão do conhecimento histórico.

3 O QUE SIGNIFICA EDUCAR PARA A COMPREENSÃO DATEMPORALIDADE?

 O Tempo é uma das marcas do humano mais complexas, mais abstratas e, por 
isso mesmo, mais fundamentais da vida. Ninguém pega nem segura o tempo. Ninguém 
consegue fazer o tempo parar, mas o tempo regula a vida de todos nós. Corremos, andamos 
devagar, aceleramos, descansamos, fazemos aniversário, envelhecemos, perdemos tempo, 
gastamos tempo, ficamos cansados pela falta de tempo. Mas se perdemos nossa orientação 
no tempo ou perdemos a memória, como quando acontece um acidente ou um processo 
de envelhecimento que leva a doenças da senilidade, nos desorientamos e passamos a 
enfrentar graves problemas quanto à própria identidade. Deixamos de ser nós mesmos e 
nos confundimos.
 Toda a complexidade envolvida na compreensão da matéria temporal demanda um 
trabalho educativo que não seja baseado no espontaneismo, tampouco na fragmentação 
de princípios conceituais e metodológicos. Sua aprendizagem no espaço escolar, em 
função dessa complexidade e fragmentação, tem sido historicamente pautada por grandes 
cenários de dificuldades e problemas quanto à compreensão da diversidade das categorias 
temporais, bem como dos marcadores temporais utilizados em nossa cultura. Isso significa 
dizer que, muitas vezes, apresenta-se o tempo para a criança sem que, necessariamente, 
essa apresentação se converta em aprendizagem significativa.
 Como uma construção cultural, histórica e variável, o tempo nem sempre nos é 
ensinado na relação com sua vasta complexidade, mas, ao contrário disso, como um 
elemento fixo e supostamente universal, o que nos faz pensar, muitas vezes, no tempo 
como seta, passível de ser organizado exclusivamente em função dos marcadores presentes 
em nossa cultura ocidental e em função da ideia de progresso estabelecido a partir do 
movimento europeu.

3.1 Sobre o tempo e datas: para uma reflexão necessária acerca de rotinas escolares
 De um modo geral podemos dizer que as ações pedagógicas que envolvem a 
construção do conceito de tempo na escola são, em geral, desvinculadas da complexidade 
que lhe é própria. Contrariamente a isso, esse trabalho tem sido historicamente 
demarcado ou pela organização e normatização despercebida do tempo escolar em 
blocos fixos que vão sendo assimilados pela criança ou, quando convertido em assunto 
escolarizado, por uma relação de descrição e reforço de datas comemorativas ou de ações 
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Aque nem sempre permitem a construção, por parte dos(as) estudantes e mesmo dos 
professores(as), das diversas categorias envolvidas na compreensão da temporalidade.
Sobre esse assunto pensamos ser necessário parar para pensar melhor e rever hábitos há 
muito consolidados em nossas escolas. Para começo de conversa podemos verificar que, 
regularmente, o trabalho com a marcação temporal nas escolas vincula-se, fortemente, 
ao tratamento de algumas datas selecionadas para serem comemoradas.
 Tais datas são, antes de qualquer coisa, escolhas historicamente eleitas de algo 
destacado para ser lembrado de modo repetido. Como acontece em nossos aniversários, 
por exemplo. Quando renovamos a comemoração de nossa idade a cada ano, esse ato 
de comemorar reitera um tempo de origem de cada um de nós e reatualiza, entre nossos 
amigos e familiares, a comemoração dessa nova vida, relembrando seu momento inicial. 
Assim como há várias pessoas, há vários eventos no Brasil e no mundo que poderiam 
se converter, portanto, em datas para serem lembradas e comemoradas. No entanto, 
apenas algumas delas são eleitas para essa repetição. E por que isso acontece? O que 
pauta a escolha de algumas e não de outras?
 Para responder a essa pergunta, temos que pensar que antes de convertemos 
uma data comemorativa em um evento natural, ela precisa ser compreendida em sua 
origem como uma seleção em meio a um mar de exclusões e, portanto, uma escolha 
que nos remete a uma circunstância dada de poder. Assim, quando ensinamos uma data 
como se a mesma fosse natural e não conseguimos refletir sobre suas implicações mais 
profundas, essa data deixa de ser um elemento de reflexividade e passa a se converter 
em um elemento de validação de determinados estereótipos. Passemos a pensar, a 
título de esclarecimento, em três exemplos muito conhecidos por nós, professores(as): 
o Dia do Índio; Dia de Tiradentes; e o Mês do Folclore.
 
 No calendário das convencionais datas comemorativas uma das que vem 
merecendo destaque é a do Dia do Índio, 19 de abril. Essa data, criada no Governo Vargas 
– e, portanto, longe de ser universal e atemporal – foi constituída num contexto em que 
caberia, aos formuladores das bases do pensamento nacional, reforçar o argumento da 
harmonia das etnias que conformaram o povo brasileiro. Esta era a base de sua concepção. 
Sua construção escolar, desde o início, ancorou-se em um tratamento do índio como um 
elemento do passado, exótico e romântico, porém formador desta entidade genérica 
conhecida como “povo brasileiro”. Se no início tal invenção pautou a construção de um 
calendário de eventos a serem lembrados e fortalecidos quanto aos seus valores morais, 
com o passar do tempo tal hábito constituiu-se em prática e norma, o que significa dizer que 
foi se transformando em elemento constitutivo das bases de saber plausíveis para os(as) 
professores(as) que, desde crianças, passaram a receber tais valores como elementos de 
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seleção histórica válida e socialmente legitimada. Além disso, a própria indústria cultural 
vem, há décadas, se ajustando no sentido de produzir materiais instrucionais prontos, 
nos quais professores(as) têm à sua disposição um tentador cenário de aulas, exercícios, 
moldes de trabalhos para as crianças, orientações metodológicas, enfim, um universo 
de elementos que vai consolidando uma determinada cultura pedagógica. Ao mesmo 
tempo, revistas infantis em quadrinhos e outros materiais similares ajudam a compor 
um cenário de naturalização de tal data como um elemento plausível para o tratamento 
histórico, e caricatural, do dia definido. Assim, com muita frequência vemos, no dia 19 
de abril crianças colorindo desenhos de curumins, escutando histórias curiosas de índios 
no passado, pintadas e vestidas com acessórios reproduzindo enfeites indígenas. Após 
o dia 19 de abril e antes dele, é como se o tema não existisse e não dissesse respeito 
a uma possibilidade de articulação com outros conteúdos. Desse modo, ao longo de 
cada ano é como se o índio merecesse apenas um momento definido no calendário 
escolar para ser lembrado e essa informação se esterilizasse em meio a um cenário 
reflexivo maior, em função do qual a evocação à temática indígena pudesse se dar a 
partir de uma escolha intencional para focalizar, por exemplo, o tema da diversidade em 
relação a formas de viver, brincar, aprender, narrar, conviver com o meio ambiente. Esse 
tratamento temático, contudo, seria incompatível com uma data restrita a um dia ou, no 
máximo, a uma semana e envolveria um outro desenho curricular.
 O mesmo movimento se processa em relação à outra data, igualmente valorizada 
e repetida nas escolas: o Dia de Tiradentes. Nesta data, Joaquim José da Silva Xavier 
é retratado como um grande herói nacional e mineiro, mártir da independência, 
apresentado como uma figura associada à representação corrente de Cristo, com sua 
barba e cabelos compridos, traído (todo Cristo tem seu Judas), brutalmente executado 
(enforcado, esquartejado e distribuído aos pedaços pelos caminhos por onde passara). 
O reforço de tal representação, inventada na passagem do século XIX para o século XX, 
ignora uma série de questões de relevância, como o fato de que se trata justamente 
de uma construção. Enraiza-se, desse modo, um estereótipo, criado com base em um 
mito que teve sua gênese relacionada com a necessidade da criação de um herói para a 
República, proclamada em 1889. Durante o período imperial já havia uma memória em 
relação ao Tiradentes, todavia 

[...] a Inconfidência era tema delicado para a elite culta do Segundo 
Reinado. Afinal, o proclamador da independência era neto de d. 
Maria I, contra quem se tinham rebelado os inconfidentes. [...] Não 
era fácil exaltar os inconfidentes e Tiradentes em particular, sem de 
alguma maneira condenar seus algozes e o sistema político vigente” 
(CARVALHO, 1990, p. 50).
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A Foi durante a campanha republicana que a figura de Tiradentes passou a ser 
evocada com mais força, sendo institucionalizada pelo novo regime, quando em 1890, 
o 21 de abril se tornou feriado nacional. Joaquim José não é, portanto, naturalmente 
um herói, mas foi assim moldado para atender às demandas de um determinado 
momento histórico, embora observemos que o mito tem demonstrado grande 
vitalidade ao longo da história republicana do país e, sobretudo, no espaço escolar 
onde é, anualmente, reinventado e reatualizado junto às novas gerações. Além disso, 
cabe enfatizar que o mito do herói, pobre, traído e defensor das causas humanitárias 
já foi significativamente revisto pela historiografia brasileira contemporânea, o que 
significa dizer que o reforço ao mito corresponde ao reforço de uma explicação já 
redimensionada.
 Outro exemplo muito familiar a nós, professores(as): o Dia do Folclore ou, 
quando muito, a dedicação do mês de agosto ao tratamento do folclore brasileiro, 
sem dúvida, uma das datas ou momentos mais recorrentes nas escolas, especialmente 
nos segmentos dedicados à Educação Infantil e anos iniciais. O que acontece nesse 
caso? Essa data é bastante recente enquanto construção a ser relembrada e reforçada 
pela repetição. Foi criada por um decreto do governo militar em 1965, no contexto, 
portanto, de formulação de um ensino de História pautado pela educação moral. 
Mais significativo, contudo, do que o fato de estar vinculada à uma escolha política do 
período da ditadura militar é o fato de a noção de folclore se vincular a uma perspectiva 
interpretativa própria do movimento dos folcloristas, que atribui a ideia de essência 
cultural de um povo aos seus elementos simbólicos mais “puros e originais”. Sob essa 
perspectiva nasceu, ainda nas formulações europeias acerca do entendimento do 
conceito de cultura, a oposição entre alta cultura – entendida como erudição – e cultura 
popular – entendida como o original e exótico, distante no tempo e perdido em um 
passado imemorial, portanto, sem História. Ao se creditar aos elementos mitológicos 
e exóticos advindos dos meios populares, a cultura popular passou a ser entendida 
como algo inferior, qualitativamente menor e restrita ao espaço da curiosidade a 
crendice. O popular seria, portanto, o espaço dedicado aquilo que escapa ao universo 
da vida real e se explica somente por sua dimensão irracional e exótica. É, em certa 
medida, essa perspectiva que se introjeta na escola sob o cenário da repetição dessa 
comemoração. Assim, a cada mês de agosto repetem-se histórias de Sacis, Mulas 
sem cabeça, Curupiras, Iaras, como se o universo da cultura popular se restringisse a 
essa dimensão de uma cultura entendida como essência imemorial e remota de um 
povo. Esse folclore congelado e encapsulado num tempo não datado, sempre exótico 
e irreal, e não tratado em sua dinâmica de transformação, provoca, constantemente, 
outro aspecto importante em suas ações de didatização para o universo escolar: a 
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figuras lendárias aparecem sempre do mesmo modo, repetidas de modo caricatural 
na Educação Infantil, no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos, o que provoca uma desconsideração, 
inclusive, da dilatação do horizonte reflexivo da própria criança/estudante, fator 
fortemente associado ao desinteresse e desmotivação, que ficam mais contundentes, 
com avanço do processo de escolarização.
 Que outras questões, porém, o reforço processado pelo tratamento das datas 
desconsidera? A maneira como a noção de história é afetada. A história se torna um 
passado representado temporalmente por uma seta na qual são penduradas certas 
datas consideradas marcantes porque relacionadas com pessoas de vulto, heróis, 
tidos, assim, como aqueles que de fato “fazem” história.
 É digno de nota que as datas comemorativas sejam utilizadas para introduzir 
o estudo da história à criança que têm ainda dificuldades para se localizar no tempo 
em relação à diferença, por exemplo, entre dia e noite, ontem, hoje e amanhã. 
Imaginemos o pouco sentido que deve fazer para elas a data de 21 de abril de 1792, 
quando foi executado o Tiradentes. Tal marcação, porém, tem sido uma constante 
desde a Educação Infantil até os anos posteriores de escolarização.
 
 Por outro lado, nem sempre as datas selecionadas regularmente para o 
tratamento escolarizado apresentam uma possibilidade efetiva de evidenciar o sentido 
compreensivo quanto a outros sujeitos históricos que não os dominantes, a menos 
que o façamos deliberadamente e optemos, na seleção de tais datas, pela escolha de 
sujeitos que permitam trazer à cena reflexiva, outras histórias. Em certa medida é isso 
que se encontra por trás das escolhas feitas, por exemplo, por Circe Bittencourt em 
sua publicação Dicionário de datas da História do Brasil (2007), uma obra que pode 
auxiliar escolas e professores(as) na tarefa de refletir sobre o sentido das datas que 
estão sendo ensinadas às crianças.
 Essa reflexão que trazemos aqui não foi feita com o objetivo de dizer que 
devemos abolir todas as datas do tratamento escolar, sobretudo no segmento dos 
anos iniciais. Mas, por certo, é necessário rever boa parte delas e, sobretudo, repensar 
sua localização enquanto recorte de conteúdo, muitas vezes o único conteúdo, ou o 
conteúdo privilegiado pertinente à disciplina História até o 5º ano. Vivemos num país 
republicano que possui, em seu calendário civil, algumas datas que se transformaram, 
historicamente, em feriados nacionais. Essa compreensão há que produzir sentido e 
fomentar reflexões e consciência. Portanto, há que se trabalhar o Dia de Tiradentes, 
mas não com o objetivo de fomentar a reatualização contínua de uma data na relação 
com seu herói. Cabe, no ato de trabalhar pedagogicamente essa consciência acerca 
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Ada data, engendrar não o discurso de afirmação do herói, mas a consciência acerca 
do significado de uma comemoração que se transformou em marco nacional para ser 
relembrado e, como contraponto, o que foi deixado de lado e posto no esquecimento.
 Datas podem ser continuamente reinventadas e, por essa razão, novas datas 
podem surgir na relação com o movimento da História no presente, o que se pode verificar, 
por exemplo, com as reflexões contemporâneas em torno do Dia da Consciência Negra. 
Portanto, mais importante do que as datas são os movimentos próprios da compreensão 
das marcas do humano no tempo, esses, por certo, bem mais complexos em termos de 
entendimento do que a descrição de uma data a ser memorizada.
 Há que se trabalhar a Semana da Consciência Negra, que inclusive institui, no 
processo de seleção da data, outra perspectiva em torno da ideia de sujeito histórico 
e de momento memorável a ser repetido. Nesse caso, o desafio passa a ser vinculado 
à necessidade de se discutir, no interior da escola durante o processo de planejamento 
de uma unidade dessa natureza, tudo o que a invisibilidade das relações étnico-
raciais no cotidiano escolar tem provocado, historicamente, em termos de exclusões, 
silenciamentos, violência explícita ou velada e, sobretudo, estereótipos. Sem isso, a 
comemoração do dia 20 de novembro pode simplesmente disparar novos estereótipos, 
sem que sejam fomentados movimentos potentes em termos reflexivos e pedagógicos.

3.1.1 Quanto Tempo o Tempo tem?
 Neste ponto nos cabe, para pensar que o tempo não se resume em datas, 
enveredar por uma reflexão a respeito do volume e extensão conceitual das categorias 
temporais envolvidas na construção da temporalidade histórica e, por consequência, do 
pensamento pautado na causalidade.
 O que significa mudar a hora do dia no horário de verão? O que diferencia um 
minuto, de um segundo e de um ano? O que significa a passagem de um século? Quantos 
sentidos estão envolvidos em sua compreensão e apropriação pela criança? Por que 
alguém é mais velho ou mais novo?
 Por que uma sociedade é mais velha ou mais nova? Por que há processos que 
parecem ocorrer mais rapidamente e outros com menor velocidade? Por que sentimos 
que o tempo passa mais rápido ou mais devagar? Por que avaliamos, com frequência, o 
mais velho como mais atrasado e o recente, a última invenção, como moderno? Por que 
o que é de outro tempo nos parece estranho? Por que a passagem do tempo se vincula, 
vulgarmente, ao progresso?
 Essas e tantas outras questões resvalam na construção de compreensões acerca 
dos processos históricos e, para converterem-se em saberes significativos, devem 
ancorar-se na produção de entendimentos dilatados no processo de escolarização. 



548

HI
ST

Ó
RI

ASão categorias diversas que, associadas a conteúdos temáticos múltiplos e variáveis, 
constituem a base para a construção de ferramentas de pensamento essenciais à 
construção da temporalidade histórica. Pensemos, portanto, em alguns eixos centrais a 
essa construção.
 Em primeiro lugar, em que pese o fato de o raciocínio histórico, tradicionalmente, 
nos ser apresentado a partir de um eixo genético-evolutivo, isso é, de um momento 
tomado no passado e na sua progressão até o contexto do presente, nossa compreensão 
primária do tempo, e especialmente o que pauta a compreensão da criança e do(a) 
estudante, se dá a partir do presente, e não a partir do passado. Portanto, toda e qualquer 
compreensão acerca do movimento temporal, e por consequência das temáticas 
históricas, precisa ser mobilizada a partir daquilo que lhe confere inteligibilidade no aqui 
e agora. Assim, o movimento central de tratamento da temporalidade na escola, via de 
regra, não deve se constituir de um passado em direção ao presente, mas no sentido 
inverso, isso é, do presente com seus sentidos e plausibilidades, em direção ao passado.
Na vivência no presente nos damos conta, cotidianamente, daquilo que pauta a 
ordenação dos eventos em nossa vida, dos eventos que acontecem ao mesmo tempo 
e, muitas vezes, atravessam o modo de agir de crianças e estudantes, como é o caso, 
por exemplo, das práticas juvenis envolvendo o uso da internet e que fazem com que 
um jovem hoje, simultaneamente, converse com 10 colegas, leia e-mails, navegue na 
internet, atualize suas páginas em redes sociais e, ainda de quebra, assista a vídeos 
ou jogue jogos on-line. Portanto, lidamos com uma geração que traz, em sua vivência 
cotidiana, os marcos produtores de sentido da simultaneidade, diferentemente do que 
pautou, muitas vezes, as diversas gerações de professores que hoje se encontram nas 
escolas. É, ainda, no tempo presente que nos damos conta da passagem do tempo, e 
mais diretamente, da sensação de rapidez que, a cada ano, nos fortalece a sensação de 
uma aceleração do tempo.
 Portanto, sucessão, simultaneidade e duração – categorias temporais centrais 
à compreensão e interpretação históricas – encontram-se diretamente ligadas à nossa 
condição de existir.
 As noções de anterioridade e posterioridade são essenciais à formação da 
condição de pensar historicamente e dizem respeito a uma compreensão mais elementar 
e estruturante do pensamento em torno da causalidade. Algo que acontece antes se 
constitui, via de regra, em uma causa daquilo que vem depois, e assim, sucessivamente, 
os processos históricos vão estabelecendo relações temporais dilatadas, nas quais 
relações de continuidade e descontinuidade compõem quadros de entendimento 
daquilo que muda e daquilo que permanece. Não há medidas fixas no tempo para 
atribuir tais relações de sentido porque, neste ponto, lidamos com diferentes escalas 
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Atemporais e diferentes recortes no presente e no passado. Assim, por exemplo, se a 
causa da germinação de uma semente de feijão reside no fato e na decisão de seu 
plantio, conduzindo-nos a um curto espaço de tempo, não podemos dizer o mesmo a 
respeito da causa vinculada ao ato de, nos dias de hoje, mulheres poderem votar. O voto, 
que já foi atributo exclusivo de pessoas muito ricas e socialmente poderosas, vetado aos 
analfabetos e às mulheres, converteu-se em um direito político a partir de movimentos 
sociais dilatados no tempo e no espaço e se constituiu, em sua modalidade de voto 
feminino, numa prática na sociedade brasileira há pouco menos de 100 anos. Portanto, 
a compreensão acerca do direito do voto feminino hoje, algo tomado como natural e 
repetitivo a cada processo eleitoral de dois em dois anos, pode ser um instrumento 
exemplar de transformações profundas na sociedade e que nos levam a pensar tanto no 
tempo da curta duração, quanto da longa duração, transpondo-nos a outras sociedades 
e contextos.
 De acordo com Aracy Antunes, Tomoko Paganelli e Heloísa Menandro (1993), 
a construção da noção do tempo se dá, no processo de escolarização, na relação com 
dimensões distintas, vinculadas ao tempo físico e ao tempo histórico, ou social.
 Na primeira dimensão – o tempo físico – os grandes desafios da escolarização 
ligam-se à educação do estudante no sentido de levá-lo aprender a se localizar no tempo, 
sendo capaz de, paulatinamente, ir situando fatos da sua vida cotidiana, construindo 
e interpretando sequências em linhas de tempo e trabalhando com as medidas de 
quantificação do tempo, como: horas, dias, meses, anos, séculos. Para todas essas 
dimensões a percepção das relações de anterioridade ou posterioridade e, portanto, 
a construção da perspectiva de sequência ou sucessão se constituem como dimensões 
centrais à interpretação temporal.
 Cabe sempre enfatizar o fato de que a tomada de consciência relativa à passagem 
do tempo, bem com a condição de compreender as mudanças verificáveis em função das 
narrativas que destacam a passagem do tempo pressupõe, essencialmente, um trabalho 
bem feito com a construção da noção de sequência que, antes de ser uma categoria 
restrita ao domínio da História, envolve relações profundas com a Língua Portuguesa, a 
Matemática, as Ciências, a Educação Física. Portanto, o que queremos destacar, a priori, 
é que o desenvolvimento em bases cada vez mais complexas da compreensão relativa 
à sucessão de acontecimentos – aspecto básico para o desenvolvimento da noção de 
causalidade histórica – não se restringe ao tratamento de informações históricas.
 
 Para além da sequência, o tempo físico é também, essencialmente, o lugar do 
simultâneo. E neste ponto, reside uma de suas maiores dificuldades em termos de 
compreensão no percurso escolar da aprendizagem histórica.
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A Apesar de a experiência dos(as) estudantes, na contemporaneidade, evidenciar 
práticas cotidianas pautadas pela simultaneidade, a tomada de consciência acerca 
do fato de que eventos simultâneos ocorrem em espaços distintos, sendo que o 
que ocorre em um lugar, mesmo que de modo não perceptível, pode alterar outros 
lugares. Essa consciência é estruturante para o desenvolvimento da capacidade de 
pensar historicamente e para permitir o estabelecimento de relações. É, contudo, uma 
consciência extremamente difícil de ser conquistada, o que se justifica, em grande 
medida, pela ausência de tratamento recorrente e complexificador da questão ao longo 
das diversas etapas de escolarização e na relação entre os diversos temas e conteúdos 
estudados.
 Um exemplo disso envolve a dificuldade sistematicamente verificada, em 
estudantes de anos finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio em estabelecerem 
relações entre eventos passados na Europa, na América Latina e Brasil, simultaneamente. 
Outra questão perceptível refere-se aos problemas relativos à desconsideração da 
simultaneidade em outras temporalidades, como é o caso da África, frequentemente 
atrelada apenas à explicação do tráfico de escravos, como se não existissem Áfricas 
anteriores e posteriores ao contexto da escravidão.
 Na vida cotidiana, cada evento que se processa nos interpela de modo síncrono 
e coletivo – como quando estamos numa aula, por exemplo, com um(a) professor(a) 
falando ao mesmo tempo para um conjunto de estudantes – mas, sobretudo, de modo 
assíncrono, isso é, sob um efeito particularizado e subjetivo. Assim, ao mesmo tempo em 
que um evento se processa, sua percepção subjetiva e captura se dá de modo múltiplo. 
Para além dessa dimensão de percepção e captura de um evento, outros tantos eventos 
ocorrem, simultaneamente, em um mesmo recorte temporal. Ou seja, ao mesmo tempo 
em que cada um está lendo esse texto, outras tantas situações estão acontecendo nas 
casas, nas escolas, nas salas de aula, nas ruas da cidade, em outras cidades de outros 
tantos lugares do mundo. E do mesmo modo que, no passado da humanidade, um 
determinado evento se passou, outros tantos eventos aconteceram no mesmo tempo 
em outros lugares e, da mesma forma que ocorre conosco hoje, foram capturados 
segundo diferentes percepções e sentidos.
 
 A condição de vivência no tempo presente e a possibilidade de cálculo do tempo 
que falta para se chegar a um dado evento ou, retrospectivamente, avaliar o tempo 
passado desde a ocorrência de um dado fato na vida vincula-se à tomada de consciência 
em torno de uma terceira dimensão fundamental à compreensão do tempo histórico: o 
entendimento da duração. Contudo, a noção de duração, fortemente vinculada ao 
desenvolvimento do pensamento matemático e da construção da noção de número, 



551

HI
ST

Ó
RI

Apermite-nos olhar não só para o tempo do momento presente, mas também para tempos 
outros, já vividos, e pensar em suas durações e ritmos comparativamente. No longo 
prazo, a formação do pensamento histórico do(a) estudante não pode prescindir dessa 
condição de síntese e interpretação comparativa de tempos e ritmos e que mobiliza, 
para a compreensão do passado, múltiplas dimensões e escalas temporais.
 Construir essa compreensão global acerca da vinculação entre as dimensões de 
sucessão, simultaneidade e duração não constitui tarefa simples. Esta tarefa demanda o 
engendramento de ações pedagógicas contínuas, sistemáticas e em gradientes ampliados 
de complexificação ao longo do processo de escolarização. Portanto, voltamos a algo que 
temos buscado reiterar, como princípio compreensivo, ao longo desse documento: não é 
o tratamento de conteúdos históricos estritos que garantem tal condição compreensiva 
e, além disso, tais habilidades não se constroem, senão numa relação de tratamento 
contínuo, permanente e progressivo ao longo dos anos escolares.
 Sob essa perspectiva, é essencial destacar alguns aspectos:

. Não é suficiente introduzir um assunto em um momento limitado e fragmentado 
no tempo escolar e pensar que isso resolveu o problema daquele conteúdo curricular. 
O essencial é perseguir o desenvolvimento de uma condição de pensamento que se 
aprofunde e se complexifique ao longo da escolarização, desde a Educação Infantil, até 
o final do ensino fundamental. Assim, mais importante do que a seleção do que será 
tratado em cada aula é a seleção dos mecanismos de sistematização de conjuntos de 
atividades, de modo a garantir a integração entre as mesmas e o processo de formação 
dos conceitos temporais.

. O tratamento sistêmico e gradativo de todas as categorias temporais sobrepõe-se, 
como objetivo pedagógico, ao domínio das informações históricas e deve permear a 
abordagem de toda e qualquer temática temporal.
 

. A noção de tempo é a mais abstrata e, portanto considerada como a mais difícil de 
ser compreendida pela criança. Nesse sentido, é de grande importância que o professor 
planeje e reflita sobre suas opções programáticas, tendo paciência e entendendo que 
realizar atividades que desenvolvam as habilidades referentes ao tempo não é uma 
perda de tempo, mas exige relações de continuidade e busca de complexificação. O que 
pode acontecer de pior, nesse processo, é deixar movimentos reflexivos inconclusos ou 
sem um movimento de fechamento cognitivo.
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A. O cotidiano do aluno ou fatos por ele presenciados deve ser tomado como ponto de 
partida, uma vez que o tempo infantil tem como referência o tempo vivido pela criança.

 Se o tratamento das questões relativas ao entendimento do tempo físico assume- 
se como essencial dado seu valor operativo em termos da capacidade de fazer a criança 
pensar e transpor raciocínios de uma situação a outra, já a dimensão do tempo histórico ou 
social está relacionada com a capacidade da criança de analisar os contextos de época, onde 
ela é capaz de perceber que seu tempo é diferente dos demais tempos. Portanto, vincula-
se à compreensão de outra dimensão aparentemente simples, porém bastante complexa 
em termos de entendimento: a ideia de mudança. Nesse sentido, entre o entendimento 
do tempo físico e do tempo social, é possível dizer que é necessário que o estudante, ao 
longo de seu percurso de escolarização, compreenda ainda que o tempo também é fruto de 
uma construção social e que num mesmo período cronológico podem coexistir diferentes 
tempos históricos.
 Deve-se lembrar, ainda, que as medidas de tempo são padrões culturais variáveis 
conforme a época e o grupo social. Portanto, compreender que calendários são construções 
culturais e revelam aspectos importantes de um tempo e de uma sociedade constituída em 
tempos distintos é algo que, de modo mais profundo, ajuda a constituir na criança uma 
relação progressiva com a alteridade.
 É importante que o trabalho com as noções temporais seja uma constante na escola. 
Assim, ao trabalhar sistematicamente com as noções de sucessão, duração e simultaneidade 
o professor estará contribuindo para que os alunos adquiram domínio das noções temporais 
em sua complexidade e na imbricação entre as categorias de sucessão, simultaneidade e 
duração. Além disso, é importante destacar que a tarefa de educar para a compreensão do 
tempo não se descola da tarefa de educar para a compreensão do conhecimento, sobretudo 
no que se refere ao desenvolvimento da habilidade narrativa. Acima de qualquer coisa, é 
importante compreender que o tempo histórico é, substantivamente, o tempo narrado e 
que o conhecimento histórico se organiza pela narrativa que alude a recortes do tempo, 
bem como a sua passagem.

3.1 Práticas possíveis a partir da metodologia proposta para o eixo temporalidade
 Conforme destacamos, o desenvolvimento da perspectiva temporal relacionada à 
duração, em geral, relaciona-se ao pensamento matemático. Contudo, a noção de duração 
contempla o desenvolvimento de noções temporais ampliadas, não exclusivamente 
encerradas no tempo presente. É possível projetar o raciocínio para tempos passados, 
refletindo sobre seus ritmos e durações, comparativamente. Uma das alternativas 
frutíferas para o desenvolvimento deste domínio temporal refere-se à representação do 
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Atempo através de linhas de tempo, bem como à quantificação do tempo por meio de vários 
recursos, utilizando medidas formais e informais. Tais atividades possibilitam a criança e 
o (a) estudante compreenderem as noções temporais e operarem, no longo prazo, com 
os deslocamentos temporais a partir da condição efetiva de relacionamento das distâncias 
temporais entre o fato ou contexto focalizado e o tempo presente, suas relações de 
continuidade ou descontinuidade histórica. Isso conduz ao desenvolvimento das noções 
de duração em suas inúmeras possibilidades de recorte e escalas temporais.
 Além disso, a exploração contínua e sistêmica das linhas do tempo promove, no 
longo prazo, a possibilidade de transposição de eventos que afetam diferentes sujeitos e 
espaços em momentos simultâneos. Somente por fim, e não como uma questão de princípio 
como habitualmente é projetada para nós, a linha do tempo deve propiciar a constituição 
da noção de sequência e cronologia.
 Para que o trabalho com a linha do tempo, efetivamente, produza os efeitos 
pedagógicos desejáveis é preciso que sua sistematização na sala de aula considere, de 
modo contínuo:

. O fato de que a linha do tempo, para produzir sentido, deve partir do presente 
e não do passado e, do ponto temporal pautado pelo hoje, voltar no tempo. Isso 
contraria boa parte daquilo que todos nós nos acostumamos a receber na escola 
e que, em grande medida, pauta a representação temporal nos livros didáticos. 
De um modo geral, linhas do tempo nos são apresentadas de um passado em 
direção ao presente, o que reforça o sentido da sucessão e da cronologia como 
instâncias estanques. O que estamos propondo é que, invariavelmente, linhas 
do tempo sejam apresentadas com uma contagem iniciada no tempo atual e 
recortes no passado sejam feitos sempre na relação com esse tempo, de modo 
a evidenciar suas distâncias e potencializar a discussão das diferenças entre o 
tempo de hoje e o passado.

. Com o objetivo de produzir sentido para a criança e para o(a) estudante, linhas 
do tempo devem, ao serem introduzidas, permitir a comparação entre sujeitos 
que convivem em um mesmo tempo, de modo a gerar, no aluno, a condição de 
visualização de diferentes durações de vida. Isso significa, DE MODO GRADUAL 
E EM CRESCENTE E REPETIDA COMPLEXIFICAÇÃO, produzir soluções e 
atividades didáticas que permitam levar os(as) a:

. Comparar as linhas do tempo, utilizando códigos de cores diferentes, entre alunos de uma 
mesma turma, de modo a permitir a comparação de idades e o sentido de pertencimento 
a uma mesma geração;



554

HI
ST

Ó
RI

A. Comparar, numa mesma linha do tempo, pessoas e hábitos de gerações diferentes 
(como por exemplo, professora e alunos, todos os professores, pais e estudantes, 
estudantes, pais, avós e bisavós);
. Comparar, em diversos recortes do tempo de pessoas conhecidas ou selecionadas, 
eventos que transcendem o espaço de vida do indivíduo, levando os(as) estudantes a 
compreenderem relações entre a vida de pessoas selecionadas, aspectos da vida familiar, 
do bairro, da cidade, do país em que vive, e do mundo.

Ao longo dos diversos anos de escolarização, mesmo antes do domínio da 
escrita, o mesmo movimento de representação gráfica da passagem do 
tempo – observando-se a relação presente-passado – deve ser exercitado, 
portanto:

.  de hoje em direção à semana passada, com a demarcação visual dos dias da semana 
(em textos escritos, desenhos ou símbolos);
.  de hoje em direção ao mês passado, com a demarcação visual das semanas (em textos 
escritos, desenhos ousímbolos);
.  de hoje em direção aos meses anteriores do ano, com a demarcação visual dos diversos 
meses e a transposição de um ano a outro (em textos escritos, desenhos ou símbolos);
.  de hoje em direção a recortes selecionados dos anos anteriores, sobre os quais temos 
elementos lembrados, ou seja, de eventos marcantes;
. de hoje em direção a recortes dos anos anteriores, sobre os quais não temos mais 
lembranças, mas temos documentos ou narrativas de outras pessoas que nos permitem 
reconstituir uma vivência;
.  de hoje em direção a décadas anteriores;
.  de hoje em direção a séculos anteriores;
.  de hoje em direção a milênios.

O fato de que o trabalho com a linha do tempo envolve a construção da 
compreensão da escala e, consequentemente, de modalidades progressivas 
de redução na representação gráfica do tempo em condições efetivas de 
comparação da duração temporal. Isso significa explorar, de modo sistêmico, 
as convenções envolvendo unidades de medida gráfica x unidades de tempo 
demarcado. Assim, se uma folha é usada para representar um dia num 
primeiro exercício, no exercício de redução deve-se buscar a representação 
do dia como um palito de fósforo, ou uma unidade de material dourado, ou 
um centímetro demarcado no caderno ou no quadro. Daí, progressivamente 
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Aé preciso exercitar com o aluno o procedimento de redução, até que se 
tenha a efetiva compreensão do significado em torno das representações 
da duração de um século ou um milênio, dimensão altamente abstrata que 
pauta o estudo da História, sobretudo nos anos finais de escolarização.

 O cuidado em relação à escala gráfica, que deve ser clara, com expressão 
permanente do tempo representado, assim como ocorre com as escalas de um mapa, 
de modo a garantir intervalos sempre comparáveis. A perda da condição de comparação 
compromete, gravemente, a constituição da perspectiva de duração.
 O tempo projeta-se para cada um de nós a partir de sua passagem no nosso 
espaço de vida, ou em diversos espaços que não nos são ligados diretamente, mas que 
se manifestam, por diversas razões, em nosso estar no mundo. Tudo isso parece muito 
simples quando dito desse modo, mas é algo de alta complexidade. O nosso espaço de 
hoje é o mesmo espaço de há 2 mil anos, mas sensivelmente distinto, porque é resultante 
da ação de diversas pessoas, de modos distintos, ao longo do tempo. Num outro exemplo, 
poderíamos dizer que só nos é possível datar algo ou contar nossa idade, porque vivemos 
numa cultura que possui um calendário que organiza o tempo em dias, meses e anos. Se 
isso não existisse, não saberíamos quantos anos possuímos. Portanto, o tempo também, 
em sua faceta cultural, é passível de ser contado e pensado de modo diferente e a partir 
de calendários diferentes que se ancoram em tempos históricos diferentes e que, no 
tempo atual, se encontram sob a hegemonia de uma cultura que interpõe o calendário 
ocidental gregoriano como uma suposta forma universal de contagem do tempo. Por 
todas essas razões, educar para essa compreensão é algo que não pode ser resumido 
ao mero tratamento das datas comemorativas ou ao relato linear de uma sequência 
de processos e fatos daquilo que teria acontecido no mundo ao longo de um grande 
processo de evolução. O ensino de História se apresenta como primordial na formação 
identitária dos nossos(as) estudantes, e trabalhar a temporalidade é fundamental 
para que esses estudantes possam, desde a Educação Infantil, adquirir e desenvolver 
capacidades, domínios de pensamento e conceitos que os permitam compreender a 
ideia de mudança e elaborar formas de intervir no mundo. Se por um lado a escola 
tem sido uma instância importante na difusão de uma perspectiva de tratamento 
temporal pautada pela centralidade irrefletida das datas comemorativas – tema que 
precisa ser largamente discutido em suas implicações e efeitos políticos e pedagógicos 
– por outro lado, abordagens mais recentes voltadas à organização dos conteúdos 
em círculos concêntricos têm pensado o ensino de história com base em uma teoria 
linear do desenvolvimento infantil e que despreza a complexidade da temporalidade 
contemporânea, marcada por uma vivência complexa de um tempo plural e simultâneo. 
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De acordo com essa abordagem, para se ensinar história deve-se partir do simples para 
o complexo, do concreto para o abstrato, do próximo para o distante. Embora esta 
abordagem possibilite trabalhar o tempo e o espaço próximo e concreto, percebe-se o 
risco da simplificação e facilidade para aprender sem ultrapassar o senso comum, o que, 
muitas vezes, anula o sentido do ensinar e do aprender e da própria ação escolar.
 O estudo da temporalidade é apresentado como relevante instrumento na 
constituição de saberes históricos, uma vez que permite o desenvolvimento de noções 
básicas capazes de garantir a orientação no tempo e a compreensão das projeções de 
futuro.
 Neste ponto devemos novamente destacar que não só a compreensão da 
sequência, como também da sucessão, da simultaneidade, da duração e das relações de 
anterioridade ou posterioridade nas diversas unidades de escala utilizadas para marcar 
e contar o tempo envolvem atividades importantes de serem tratadas, pela escola, de 
modo sistêmico e, em muitos casos, interdisciplinar. Pensemos em alguns aspectos 
relativos à transversalidade curricular dessa compreensão:

. Se considerarmos a criança em sua experiência escolar, desde a 
Educação Infantil, verificaremos que a construção da narrativa oral traz, 
em sua possibilidade de compreensão e de construção de inteligibilidade, 
a percepção necessária do que vem antes ou depois. Assim, mesmo 
antes do início do processo de aquisição da escrita, a criança demanda a 
sucessão narrativa para lidar com o entendimento de histórias infantis ou 
ainda para operar com jogos que envolvam a compreensão de sequências 
em ordem gradativa, como aqueles que pressupõem a narração de 
uma ordem de objetos, nomes ou eventos. O mesmo ocorre com a 
compreensão dos ritmos e sequências musicais. Assim, muitas vezes sem 
perceber, o(a) professor(a), ao trabalhar com a música ou com jogos que 
pressupõem memória em relação a uma dada sequência, atua no sentido 
de contribuir com bases importantes para a formação de ferramentas 
próprias e essenciais ao pensamento histórico. O grande desafio consiste, 
portanto, em converter aquilo que é feito de modo despercebido, em 
comunicações e sentidos pedagógicos que provoquem a tomada de 
consciência acerca das sequências mobilizadas ou mesmo da passagem 
do tempo. E isso pode ser feito de várias formas, estando as crianças sob 
o primado da escrita ou não, o que significa dizer que não é necessário 
que a competência lecto-escritora da criança esteja consolidada para que 
tais habilidades de pensamento sejam suscitadas.
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. Em nossas trajetórias pessoais de constituição de cada um de nós 
como escritores(as) e leitores(as), vamos descobrindo que os textos 
escritos ganham sentido a partir da articulação das sequências de ideias 
utilizadas para sua construção e vão se tornando mais densos na medida 
em que se amplia a riqueza vocabular do(a) estudante/escritor(a), 
a consciência linguística com relação à pertinência das escolhas em 
termos comunicativos, às opções de conectividade em relação à escrita 
e a capacidade de criação, que se converte, em última análise, em uma 
condição narrativa. Na articulação de todos esses elementos, a escolha 
argumentativa constitui uma escolha materializada numa sequência de 
ideias. Portanto, a habilidade de compreender e tomar consciência de 
sequências temporais não se desvincula do desenvolvimento da escrita 
que traz, em sua essência, dimensões de sequência e de ordenação. 
Portanto, novamente aqui vemos que aquilo que se constitui como âncora 
para o desenvolvimento da competência linguística é, em sua essência, 
também basilar para o desenvolvimento do pensamento histórico. 
Nesse sentido, o trabalho com a leitura e escrita, quando convertido na 
construção de uma consciência acerca das ordenações escolhidas, não 
deixa de guardar relações cognitivas profundas com a percepção temporal. 
Pensar desse modo nos ajuda a compreender que, no desafio de compor 
o desenho curricular de cada unidade escolar, projetos escolares podem 
se associar de modo mais profundo naquilo que constitui suas relações 
epistemológicas mais essenciais, e não apenas por escolhas temáticas.

. Seja na contagem das horas, seja na observação do meio físico e na 
passagem do tempo ao longo do dia, semana, mês, ano, diferentes 
dimensões de observação, registro, enumeração e comparação das 
unidades de medida utilizadas resvalam na compreensão, em escalas 
diferentes, da sucessão. Quando pensamos na dimensão escalar do 
tempo, chegamos a algo mais profundo e que envolve, em boa parte 
dos casos, as incompreensões acerca da contagem do tempo pela 
criança. Com muita frequência crianças se confundem com relação a, por 
exemplo, duas pessoas, uma mais velha, outra mais nova, em virtude do 
fato de considerarem, primariamente, para efeito de contagem da idade, 
a data de aniversário e não o tempo do nascimento. Assim, as crianças 
concluem, por exemplo, que se uma pessoa faz aniversário em abril e 
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Aoutra em novembro, a de abril é mais velha, mesmo que a de novembro 
tenha nascido alguns anos antes. Ou seja, é a tomada de consciência 
das diferentes escalas temporais, considerando-se a relação entre as 
diversas unidades de medida, que se projeta como um elemento central 
a ser tomado como meta do processo educativo. É muito importante 
que fique claro, no contexto reflexivo deste documento, que essa 
tomada de consciência é paulatina, depende de uma ação escolar que, 
progressivamente, coloque em movimento essas diferentes unidades de 
medida, e as mobilize tanto na relação com o presente, quanto na relação 
com o entendimento de recortes do passado.

. O processo de construção da noção de número na criança traz outros 
elementos importantes para a formação da consciência acerca da 
temporalidade em suas múltiplas dimensões, especialmente da noção de 
duração. Somente a partir do momento em que a criança vai constituindo 
uma consciência quanto à contagem do tempo que passou a partir da 
mobilização de operações matemáticas é que ela consegue estabelecer 
relações plausíveis que deixam de considerar somente a lógica inerente ao 
antes e depois, mas passam a dimensionar o antes e depois em múltiplos 
tempos. Do mesmo modo, a condição de operar com dimensões de 
simetria, bem como o domínio de sequências que resvalam em formas 
geométricas ou mosaicos, por exemplo, operam, de modo significativo, 
para a construção da perspectiva de sequência. Por outro lado, o trabalho 
com linhas do tempo não pode prescindir da consciência matemática 
associada à compreensão de escalas e operações de redução, visto que 
para compreender um intervalo numa linha do tempo, é preciso que o 
estudante seja capaz de compreender a sequência representada, ao 
lado da duração de tempo desta mesma sequência. Portanto, não faz 
sentido, se a criança não domina operações matemáticas associadas à 
compreensão da escala, introduzir o trabalho com linhas do tempo, a não 
ser em um sentido conceitual acerca do que vem antes e depois, o que 
pode ser feito fora da linha do tempo.

. Na relação com a família, bem como com o lugar de moradia e com 
a cidade é possível constituir a exploração da compreensão acerca 
da mudança no tempo, o que pode ser evidenciado pelas narrativas e 
práticas de transmissibilidade geracionais que informam sobre situações 
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Adiferentes envolvendo formas de viver, pensar, brincar, existir, comer, 
namorar, por exemplo. A materialidade urbana nos permite, ainda, a 
constituição de uma compreensão da mudança verificável no espaço 
de vida, nas construções, nos resquícios verificados nas ruas, prédios, 
bem como práticas e ofícios urbanos de outros tempos. A exploração 
reflexiva da cidade pode se apresentar como um excelente ponto de 
partida para levar as crianças a perceberem camadas de tempo e ritmos 
que se sobrepõem. Na cidade vemos indústrias ao lado de produtores de 
verdura, câmeras espalhadas para vigiar as pessoas e registrar o cotidiano 
ao lado do trabalho dos sapateiros que, apesar de algumas mudanças, 
sobretudo em termos de equipamentos e materiais, ainda trabalham 
hoje de um momo muito semelhante aos sapateiros da idade média. Sem 
contar a possibilidade de se pensar essas diferentes camadas temporais 
a partir de hábitos familiares, receitas e festas ou pelas fachadas dos 
prédios e materiais de construção utilizados. Com isso, provocar um olhar 
reflexivo sobre a cidade implica, sobretudo, em provocar a observação 
atenta e a descrição minuciosa de práticas, materiais e formas de vida. Ao 
mesmo tempo, tal cenário de possibilidades de ação ativa a possibilidade 
de permitir à criança o exercício do direito à cidade, aspecto nem sempre 
compreendido como essencial no processo de escolarização afinal, 
muitas vezes nossas crianças sequer conhecem a cidade em que vivem. 
Tudo isso nos conduz à possibilidade de diálogos interdisciplinares com 
diversas áreas e conteúdos, mais precisamente, com a Geografia, Ciências, 
Educação Física, por exemplo.

. Na observação dos fenômenos da natureza, como por exemplo, o 
tempo de germinação de uma planta, entram em jogo a compreensão de 
categorias temporais básicas importantes à interpretação histórica, mais 
precisamente a observação da passagem do tempo numa sequência, 
a duração em dias ou meses e, sobretudo, o registro e sistematização 
que conduz à capacidade de narrar o que foi observado. Portanto, 
aquilo que poderia, aparentemente, dizer respeito apenas ao universo 
dos conteúdos de Ciências vincula-se umbilicalmente, à compreensão 
temporal e também à condição narrativa, seja oral, seja escrita. Portanto, 
como tentamos demonstrar nesses exemplos selecionados, o que diz 
respeito à compreensão temporal é essencial e básico para a interpretação 
histórica, mas não se restringe ao tratamento de temáticas históricas 
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Aesparsas e fragmentadas no tempo. Antes disso, trata-se de habilidades 
de pensamento essenciais também a atitudes de pensamento necessárias 
a outros campos de saber.

 A noção de tempo nos coloca diante de uma aprendizagem processual e complexa, 
que exige abstrações e domínios de outros conceitos como ordem e sucessão, duração 
e simultaneidade. Tais conceitos não são inatos ou simples, mas necessitam uns dos 
outros. Tampouco são conceitos que se restringem a um nível de escolarização, ou que 
se resolvem de modo efetivo em um momento do tratamento escolar. Ao contrário disso, 
pressupõem sistematização, aprofundamento e medidas que permitam a complexificação 
de sua abrangência. Possibilitar o entrelaçamento entre a história individual e coletiva 
permite a localização de tempos e lugares provenientes de antepassados da família dos 
alunos. Relacionar a história com acontecimentos de outras épocas exige dos alunos uma 
compreensão de tempo histórico que precisará ser construído aos poucos desde que 
haja intencionalidade. Portanto, tempo é uma dimensão correlata da Memória, outro 
componente fundante e básico da História escolar.
 Percebem-se inúmeras compreensões e vivências de tempo num mesmo grupo 
social, mas é relevante pensar quais seriam as concepções de tempo dos nossos alunos. 
Quais elementos eles usam para marcar o tempo? O que o tempo representa para esses(as) 
estudantes?
 Como desnaturalizar essas convenções de tempo? Assim é fundamental, ao 
longo do processo de escolarização permitir que os(as) compreendam que as formas 
de viver, sentir e pensar o tempo ao longo da história não são homogêneas e que essa 
homogeneidade temporal está presente não só como marcador das atividades realizadas 
dentro da escola, mas também ultrapassa os seus muros, transformando- se em referência 
para a vida infantil. Segundo Foucault (1883), “[...] a história tem por função mostrar que 
aquilo que é nem sempre foi” (FOUCAULT, apud RAGO, 2002, p. 263). Ou seja, o presente, 
que parece tão natural e evidente para a nossa racionalidade não o é. O que é “poderia 
ser diferente”, pois emergiu ao longo da história a partir de uma rede de contingências. O 
caráter libertador dessa reflexão está no fato de que a transformação é possível, visto que 
a atualidade não é um dado da natureza, mas uma criação. Com isso, é preciso que a escola 
ofereça inúmeras situações que permitam aos(às) a construção das múltiplas noções de 
temporalidade e essas práticas precisam ser uma constante no ambiente escolar.
 Tais situações devem ser introduzidas desde a Educação Infantil, apesar da 
complexidade do raciocínio histórico, em especial relacionado à apreensão das noções 
temporais. Mesmo que as crianças não tenham um domínio completo do tempo físico, 
elas já têm um conhecimento sobre o passado antes de iniciar a educação histórica formal. 
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AAs pesquisas de autoras como Lana Siman e Hilary Cooper confirmam esta conclusão. 
Segundo Cooper (2006) suas investigações mostraram que as crianças apresentam uma 
compreensão bastante sofisticada do ponto de vista dos conceitos relativos ao tempo. Por 
isso, sua introdução faz-se necessária ainda nos anos iniciais, do contrário, corre-se o risco 
de as crianças consolidarem visões deturpadas dos significados acerca do tempo histórico.
 Qual é a melhor maneira, porém, de iniciar nas crianças o desenvolvimento de 
habilidades necessárias para a compreensão do tempo? Conforme destaca Lana Siman, a 
compreensão da temporalidade histórica depende de se considerar suas relações com o 
tempo vivido. Segundo a autora, 

[...] é apenas na medida em que oferecemos às crianças oportunidades 
de tomarem consciência da historicidade de sua própria vida e de 
relacioná-las à historicidade de sua coletividade que se estará propiciando 
o desenvolvimento de estruturas mentais e atitudes que acolherão a 
complexidade da temporalidade histórica (SIMAN, 2005, p.119).

 De fato, a apreensão do tempo histórico pela criança perpassa a noção do tempo 
pessoal, ou seja, da passagem do tempo no cotidiano e suas marcações. Afinal, como 
ressalta Hilary Cooper (2006), a criança, desde muito cedo, tem seu dia a dia atravessado por 
diferentes marcadores, como o relógio e o calendário, e suas rotinas estão condicionadas a 
eles, como a hora de acordar, comer, brincar, ir à escola, dormir, entre outros. Sendo assim, 
as crianças conseguem explorar bem os conceitos temporais quando os mesmos vêm 
acompanhados de perguntas e contextos que sejam significativos para elas, ou seja, que 
pertençam ao seu universo. Tendo este fato em mente o(a) professor(a) poderá promover 
atividades que desenvolvam nas crianças habilidades de contagem (mensuração) do 
tempo, de percepção das mudanças temporais, de produção de explicações sobre o 
passado, de sequenciamento de fontes e de estabelecimento de relações de causa e efeito. 
As reflexões de Cooper levam a raciocínios que lançam luz sobre aspectos metodológicos 
neste respeito.
 
 No que diz respeito à habilidade de mensurar o tempo – ao falar sobre noite 
e dia, dia da semana, mês ou estações do ano – o(a) professor(a) deve desenvolver 
atividades que explorem o cotidiano do(a) estudante e, a partir delas, lançar perguntas 
que estimulem suas percepções acerca do tempo. Ou seja, através de desenhos, objetos, 
revistas, canções, fotos, contos, poemas pode-se desenvolver uma série de perguntas que 
estimulem o entendimento das demarcações temporais. É possível trabalhar com noções 
de medidas do tempo através de jogos em que se estabeleça uma determinada atividade 
num determinado tempo cronometrado, e em torno da dinâmica levar os(as) estudantes 
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Aa perceber “qual foi mais rápido? Quanto tempo levou?” E “qual foi mais lento? Quanto 
tempo levou?”. Os meses do ano também são representativos dessa noção, podem ser 
tratados em linhas cronológicas ou diagramas de barras para demarcação dos números 
de dias presente em cada mês, associados, também, com perguntas que estimulem sua 
percepção acerca das medidas do tempo, como “todos os meses são iguais?” “Qual tem o 
maior número de dias?” “Qual tem o menor?”.
 Dessa maneira, estabelecer atividades que preconizam o desenvolvimento de 
habilidades nas crianças quanto a contagem do tempo requer maior atenção do professor 
para introduzir tal conceito vinculado a realidade próxima dos alunos. Afinal, mensurar o 
tempo passa a ter mais sentido para a criança quando este está vinculado, por exemplo, 
a contagem de velas em bolos de aniversário. E a partir dessas operações numéricas a 
criança consegue perceber quem é mais velho ou mais novo que ela, e quanto tempo há 
de diferença. Isso significa dizer que aprender sobre o tempo histórico envolve também 
saber operar com conceitos matemáticos.
 Perceber essa dinâmica do tempo torna-se fundamental para a formação da criança. 
É a partir das noções de mudança que as crianças passam a perceber que existe um tempo 
anterior a elas. Na maior parte das vezes, esse entendimento se torna mais compreensível 
para as crianças quando abordado junto às histórias familiares do tipo “quando você era 
um bebê” ou “antes de você nascer”, assim como o manuseio de objetos antigos e visitas 
a locais históricos. Logo, a descoberta do passado pela criança transita por dimensões 
sociais, emocionais e cognitivas. Cooper inclusive reforça essa noção ao considerar que 
a aprendizagem do tempo “[...] envolve muitos aspectos do desenvolvimento pessoal e 
social, e como as crianças aprendem sobre sua própria cultura e comunidade, bem como 
suas semelhanças e diferenças com outros, desenvolvendo um senso de pertencimento” 
(COOPER, 2006, p.182-183).
 
 Dessa forma, as mudanças temporais, associadas às histórias de vida da própria 
criança ou de seus familiares, são excelentes pontos de partida para explorar o passado, 
pois este passa a assumir sentido quando vinculado à experiência direta dos(as) estudantes. 
Mas, e quando se trata de uma distância temporal maior? Cooper garante que também 
é possível tal apreensão. As crianças, segundo a pesquisadora, “[...] podem ser cativadas 
por histórias verdadeiras do passado, histórias tradicionais – como contos de fadas, mitos 
e lendas – nos falam sobre pessoas do passado porque derivam da história oral” (COOPER, 
2006, p.178). Ou seja, estas histórias estimulam a imaginação e são reveladoras de antigos 
costumes.
 Assim como o tempo engendra mudanças, e estas manifestações se colocam 
na ordem do dia das crianças através das relações familiares, assim como nos objetos 
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Aque as cercam e os lugares por onde passam, a história também passa a ser vista e 
tratada como um processo dinâmico, cuja seleção de fontes para reconstruir fatos sobre 
o passado geram interpretações variadas sobre o mesmo. As crianças, inclusive por 
intermédio do(a) professor(a), são capazes de desenvolver explicações lógicas sobre as 
fontes. De acordo com a teoria construtivista de Piaget, as crianças desenvolvem seu 
raciocínio através da elaboração de argumentos que se dão a partir de “tentativas-e-
erros”.
 Nesse sentido, é possível trabalhar com diferentes fontes nos anos Iniciais 
como ponto de partida para se construir explicações sobre o passado. Cooper (2006) 
afirma que o raciocínio da criança retira de sua própria experiência de vida explicações 
plausíveis para o passado desconhecido quando se depara, por exemplo, com situações 
que a conduzem para um tempo anterior ao de sua vivência, como o estudo do Egito 
Antigo. A autora conta que uma criança de sua pesquisa ao estudar antigas espécies de 
crocodilos relacionou o aspecto enrugado da pele do animal às suas muitas horas debaixo 
da água. Ou seja, as crianças buscam nos seus conhecimentos de mundo possibilidades 
de explicação para o que lhes é apresentado.
 O trabalho com fontes, nesse sentido, torna-se profícuo, quando as crianças são 
estimuladas a “[...] formular hipóteses, raciocinar e buscar provas, discutir alternativas, 
e de certo modo, trocar hipóteses e aperfeiçoar sua compreensão de conceitos de velho 
e novo.” (COOPER, 2006, p.73). Através desse tipo de atividade as crianças começam a 
perceber as semelhanças e diferenças que a passagem do tempo pode gerar. Por este 
motivo, trabalhar com ilustrações ou objetos antigo se modernos pode ser elucidativo 
para as crianças reconhecerem as diferenças temporais, assim como as permanências. 
Uma boa sugestão é partir do seu universo de fascínio, como os brinquedos e brincadeiras. 
Trazer para sala de aula brinquedos de gerações anteriores ou relatos de brincadeiras 
pode conduzir as crianças a reconhecimentos e estranhamentos em relação a esse 
universo. No entanto, toda seleção de material a ser trabalhado deve ser cuidadosa, pois 
se pode correr o risco de forjar concepções anacrônicas. Por exemplo, ao se selecionar 
fotos antigas e novas para trabalhar situações de mudanças e permanências, muitas 
crianças podem vir a classificar as revelações coloridas como novas, e as em preto e 
branco como antigas. No entanto sabemos dos recursos tecnológicos que hoje nos 
possibilita reproduzir um foto em preto e branco. Neste caso, o(a) professor(a) deve 
chamar a atenção dos(as) estudantes para os detalhes presentes nas fotos, como roupas 
utilizadas, a paisagem, os objetos, enfim, elementos que dão pistas de que época aquela 
foto pertence, e, a partir daí, estabelecer comparações de semelhanças e diferenças.
 Para desenvolver esta noção de mudanças e permanências é importante que 
a criança aprenda a sequenciar as fontes. Os historiadores lançam mão desse método 
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Acomo forma de captar as relações causais estabelecidas no tempo. Para as crianças, 
aprender a sequenciar os objetos e costumes cronologicamente torna-se fundamental 
para seu processo de orientação no tempo. Cooper afirma que crianças de 6 a 7 anos 
conseguem sequenciar acontecimento e perceber a sucessão dos fatos quando partem 
de sua realidade. Por exemplo, descrever acontecimentos de sua própria vida pode ajudar 
a criança a localizar os acontecimentos em sequência, assim como ordenar objetos e 
relatos de contos infantis. No entanto, o(a) professor(a) deve explorar as razões lógicas 
que fizeram a criança sequenciar tais acontecimentos, visto que estes não se dão de 
forma aleatória, eles sempre vêm acompanhados de alguma plausibilidade, tenham as 
crianças retirado as informações que pautam seu argumento da televisão, dos relatos de 
pessoas próximas ou outras fontes que compõe seu universo de saber.
 O que se percebe, na maior parte dos casos, segundo a pesquisadora Hilary 
Cooper (2006), é que as crianças fazem a ordenação de fatos e objetos no tempo segundo 
o sentido e o significado nelas provocado. O exemplo citado pela autora revela que “[...] 
as crianças do último curso de Educação Infantil, quando lhes pedem para ordenar em 
sucessão lógica as fotografias deles mesmos tem um modo idiossincrático para fazê-lo” 
(COOPER, 2006, p.63).
 
 De um modo geral os pesquisadores enfatizam a importância de se incentivar a 
capacidade das crianças em desenvolver conceitos acerca do tempo, e outros aspectos 
que envolvem o pensamento histórico, através do relato. Esses relatos tornam-se mais 
significativos quando estão vinculados à própria vida das crianças, ou de seus familiares. 
Esta se torna uma forma promissora de introduzir as crianças em tempos e espaços 
distintos do que se põe aos seus olhos, ou seja, constitui-se uma excelente maneira de 
ativar a imaginação e, sobretudo, fazer com que os(as) estudantes reflitam sobre suas 
experiências particulares e sobre a forma de ver as demais.
 Outra noção de tempo fundamental e que pode ser trabalhada ainda nos anos 
iniciais refere-se à relação de causa e efeito, dependente intrinsecamente da perspectiva 
de ordenação e do trabalho anterior de aprender a sequenciar as fontes. Este é um 
procedimento, inclusive, do trabalho do historiador que, após sequenciar as fontes, é 
capaz de traçar as causas e consequências ao longo do tempo. É possível desenvolver 
significados de causa e consequência em crianças muito pequenas ao se pedir às crianças 
que desenhem as roupas que costumam usar em estações como verão e inverno, e, a 
partir dos desenhos, desenvolver perguntas do tipo “por que no inverno se utiliza roupas 
mais fechadas e cumpridas?” ou “estas roupas servem para as duas estações? Por quê?”. 
Através de perguntas como estas é possível levar as crianças a uma reflexão sobre as 
lógicas que as mudanças de tempo imprimem.
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A Para tanto, Cooper afirma que nos anos iniciais, cabe ao(à) professor(a) 
construir com os(as) estudantes as noções de tempo a partir do sequenciamento de 
acontecimentos, fontes e/ou objetos no sentido cronológico, assim como lançar mão 
de linguagem própria que demarcam a passagem do tempo, para depois trabalhar 
ideias transversais como semelhanças e diferenças e causa e efeito. Tal procedimento 
deve estar relacionado à vivência da criança, “[...] nas trocas que se produzem em suas 
próprias vidas e nas de suas famílias, nas de outros que estão ao seu redor e de pessoas 
que viveram num passado distante, em sua própria população e no mundo.” (COOPER, 
2006, p.55).
 Para Cooper (2006), a relação temporal perpassa um processo gradual, 
complexo e não hierárquico, no que se refere à ampliação de horizontes. Ou seja, as 
crianças constroem aos poucos o que ela chamou de “mapas do passado” que trocam 
constantemente à medida que se adicionam informações novas e processos recentes. 
Para a autora isso vai contra a visão de um marco cronologicamente posto com fixação 
de datas como referência. Para ela, quanto mais se prende os mapas do passado aos 
marcos datados menos se utiliza e se recorda. Eles necessitam antes de um conjunto de 
temas e conceitos para manejar o passado.
 Investigando crianças de 7 aos 10 anos – dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
– Sandra Regina de Oliveira chega a uma conclusão semelhante. As respostas dadas pelas 
crianças entrevistadas na pesquisa revelaram que “[...] elas interpretam a história da 
maneira como nós, professores de história, gostaríamos que interpretassem: com lógica, 
buscando relações de causa e efeito entre os acontecimentos” (OLIVEIRA, 2005, p.169). 
Sendo assim, para as crianças desta faixa etária não é a cronologia o que mais importa, 
mas sim “[...] a causalidade entre os acontecimentos, a cadeia que se estabelece entre 
os homens de diferentes tempos e diferentes lugares” (OLIVEIRA, 2005, p.170). Desta 
perspectiva, o(a) professor(a) de História deixa de ser um(a) mero(a) transmissor(a) 
de conteúdos que expõe uma série de acontecimentos linearmente dispostos e se 
torna aquele(a) que ouve e analisa a forma como seus(suas) estudantes interpretam a 
realidade e identifica porque o fazem assim. O trabalho deste docente, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, consiste, portanto, em buscar a lógica entre os acontecimentos 
históricos para dar conta de explicar a realidade. Dessa forma, constrói-se tanto a noção 
de tempo quanto a de História.
 De fato a noção de tempo está intimamente ligada à noção de passado, mas 
vincular uma coisa à outra não resolve o problema da construção da temporalidade. 
Vimos, ao avaliar os resultados do PROEB 2002, até hoje o único elaborado em torno 
do conhecimento histórico, que há muitos e grandes problemas a serem enfrentados 
longitudinalmente por nossas escolas (MIRANDA, 2003). Analisando-se a noção de 
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Atempo em criança e adolescentes do 5 º e 8º anos do ensino fundamental e do 3º ano 
do ensino médio a partir das respostas a questões selecionadas, cujos parâmetros se 
aproximavam dos modelos desejáveis no que tange à verificação de conhecimentos/
habilidades, vimos que, ao final do ensino médio, via de regra, os jovens estão saindo 
da escola com grandes dificuldades de operar com o entendimento das categorias de 
duração e simultaneidade. No que diz respeito à relação entre percepção do tempo e 
visão da história evidenciou-se que, percepção da história tradicional ligada ao passado 
ainda é determinante no pensamento dos alunos e, nesse sentido, a noção de construção 
do conhecimento histórico vinculado à compreensão das mudanças e permanências, 
fica à deriva. Este estado de coisas é tributário de um tipo de ensino de História em que 
predomina uma concepção de tempo linear e dado aprioristicamente que implica em 
um conceito de passado como “coisa” e uma “coisa” bem distinta do presente, conforme 
aponta Margareth Rago (2005). Este ponto de vista está relacionado com uma forma 
de construção do saber histórico que considerava o passado como algo que pode ser 
desvendado em sua essência, em sua “realidade”, fornecendo lições e respostas para 
o presente. Valores, tradições e costumes, ao invés de serem historicizados, eram 
naturalizados e, portanto, legitimados. Posteriormente a leitura, por vezes empobrecida, 
de Marx também produziu um tipo de escrita da História inscrita num tempo artificial, 
mas concebido como natural, “[...] que garantia a imobilidade da natureza humana” e 
que, desconhecendo as temporalidades, singularidades e diferenças “homogeneizava as 
práticas, as emoções, as ações humana sem geral” (RAGO, 2002, p.33). O tempo, ainda 
que pensado dialeticamente, era construído como linha evolutiva, conceitos modernos 
eram projetados para um passado idealizado, o(a) historiador(a) era concebido(a) como 
um(a) narrador(a) oculto(a) que procurava eliminar sua subjetividade.
 No que tange à relação passado/presente demonstrou-se justamente que 
entre os jovens pesquisados, a noção de temporalidade mostra-se aliada à evolução 
caracterizada pela compreensão do presente. Nesse caso, crianças e adolescentes 
relacionam a passagem do tempo como fator determinante na melhoria de qualidade 
e progresso que caracterizam uma sociedade. No entanto, é nítida a ausência de 
habilidades que correspondam ao entendimento das categorias temporais – mudanças, 
permanências e simultaneidade.
 O tempo pensado como seta em que os acontecimentos históricos são inscritos 
como num filme linear não permite “reativar a carga de passado que está no presente”. 
Por outro lado, numa concepção do tempo como multiplicidade, mais afim com a 
temporalidade contemporânea, o acontecimento histórico é multitemporal, remete ao 
passado, ao presente e ao futuro, simultaneamente. Não é seta, mas rizoma, rede. Desta 
forma, um carro zero pode ser historicamente datado do período neolítico, pois foi no 
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Aneolítico que se inventou a roda. Ao mesmo tempo outras peças pertencem a épocas 
distintas, a outros séculos. O carro de hoje, por exemplo, agrega, portanto, soluções 
científicas e técnicas de vários outros tempos. Isso se relaciona com o que Lana Siman 
(2005) chama de história-problema. Esta se propõe a um exame analítico de questões 
do presente a partir de hipóteses conceituais. De modo que a história passa a ter como 
objeto central não mais o passado, mas a relação entre presente e passado, o que exige 
um diálogo com diversas temporalidades. A temporalidade histórica passa a ser vista, 
portanto, como temporalidade múltipla.
 Para que nossos(as) estudantes sejam capazes de lidar com o caráter múltiplo 
do tempo histórico é necessário que a construção de um currículo se paute não pela 
prescrição de conteúdos históricos a serem trabalhados, mas sim pelo apontamento de 
diretrizes que indiquem competências e habilidades que devem ser desenvolvidas por 
eles. Um ensino de História baseado no conteudismo e na priorização da cronologia 
e da fixação de datas como referência não tem se mostrado frutífero quanto ao 
desenvolvimento de capacidades, como seriação, estabelecimento de relações de 
causalidade, simultaneidade e mesmo operações com situações de datação.
Portanto, educar para a compreensão do tempo é tarefa fundamental do professor 
que trabalha com História desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, passando 
pelo Fundamental, pois se trata de um processo lento e não linear de desenvolvimento 
cognitivo que se dá ao longo de um grande período de escolarização.

1 O QUE SIGNIFICA EDUCAR PARA A COMPREENSÃO DA MEMÓRIA?

 Uma das habilidades mais distintivas do Homem em relação aos demais seres 
vivos é o fato de que nós podemos lembrar e esquecer de coisas importantes ou 
corriqueiras ao longo de nossa vida. A Memória, portanto – ao lado das demais marcas 
do humano – organiza-se e movimenta-se na relação direta com a cultura. Algumas 
lembranças de nossa vida nos marcam mais do que outras e, por essa razão, muitas 
vezes encontramos formas de lembrar aquilo que nos marca de modo significativo. 
Comemoramos aniversário de filhos, pais, casamento, formatura. Guardamos objetos 
que nos fazem lembrar algo importante na nossa própria história. Juntamo-nos com 
amigos ou familiares para ver fotografias antigas e, com isso, muitas vezes, essas rodas de 
conversa tornam-se agradáveis – ou tristes e desagradáveis – momentos de lembrança 
de algo que se passou. Mas também pode acontecer o contrário. Algo profundamente 
marcante e traumático pode gerar um esquecimento ou um silêncio profundo. Deixamos 
de conversar em família sobre uma morte trágica, ou sobre uma traição que tenha 
gerado muitas mágoas ou de um crime cometido por algum conhecido. Esquecemos, 
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Aaparentemente de modo definitivo, aquilo que nos fez sofrer muito em um determinado 
momento.
 Há, contudo, limites pessoais e identitários profundos no esquecimento. Se 
alguém esquece completamente dos fatos da própria vida em função de uma doença 
derivada do processo de envelhecimento ou de um acidente, por exemplo, essa pessoa 
perde sua própria identidade e se desajusta. Desse modo, o esquecimento passa a se 
constituir em um grave problema, cujo enfrentamento passa pelo fortalecimento da 
identidade da pessoa.
 Aquilo que pensamos do ponto de vista individual envolvendo o lembrar e o 
esquecer vale também para pensarmos os processos sociais e coletivos, na medida 
em que a Memória possui uma substância social e, tal como a Linguagem, não pode 
ser pensada à revelia das interações sociais. Não existiria linguagem se os indivíduos 
vivessem em estado de solidão. Do mesmo modo, porque vivemos em grupos sociais 
que são mediadores de nossa compreensão do mundo, a Memória diz respeito à relação 
com o outro e a processos de identidade e pertencimento de grupos e, por esse motivo, 
é variável e histórica.
 Assim, podemos dizer que a Memória, ao lado da operação histórica, constitui 
uma substância essencial que ancora a aquisição da consciência da passagem do 
tempo. Se a passagem do tempo pode ser entendida como um fator destruidor dos 
atos de lembrança – quanto mais o tempo passa mais nos esquecemos do que vai 
acontecendo em nossa vida, em uma relação de duração – há ações, em meio a tantos 
esquecimentos, que fazem com que alguns aspectos da vida sejam lembrados.
 Ao longo do tempo, tanto as sociedades como os indivíduos vão selecionando 
alguns vetores que demarcam essa condição de lembrar e esquecer. Quando objetos 
pessoais ou edificações são guardados – e, consequentemente, são salvos da perda ou 
do esquecimento – isso se deve a uma operação intencional de preservação de algo, ou 
de seus significados. Contudo, com a passagem do tempo, novas redes de significados 
vão se construindo em função daquilo que foi preservado. Assim, uma peça que hoje 
se encontra em um museu e que, outrora pertenceu a alguma pessoa, não tem no 
museu o mesmo significado que teve na vida daquela pessoa. Ao contrário disso, ao 
entrar em museu esse objeto morre de sua relação de vida e passa a receber outro 
sentido. O mesmo vale para pensar ritos ou comemorações que selecionam algo que 
é continuamente relembrado e ressignificado. O ato de comemorar uma vitória numa 
batalha ou relembrar a morte de alguém em um conflito não faz sociedades futuras 
reviver o acontecimento, mas ressignificá-lo à luz de um novo tempo.
 Podemos dizer que lembranças – ou aquilo que é guardado – são “náufragos” 
em um mar de esquecimentos. Portanto, aquilo que se seleciona é algo muito pequeno 
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Ase considerarmos a complexidade e profundidade da vida humana no tempo. Sabemos 
que ainda não se criou uma máquina que nos permita retornar no tempo e ver como 
tudo aconteceu no passado. De modo que, nosso olhar para o que se passou é parcial e 
sempre impulsionado por alguma questão do presente, logo, sempre o ressignificamos.
Nesse sentido, as operações vinculadas à dinâmica da Memória, pensadas em sua 
complexidade temporal, torna-se um elemento fundamental para a formação da 
consciência histórica do(a) estudante, visto que tal dinâmica diz respeito a toda vida 
humana e lhe confere sentido. Isso significa dizer que, do ponto de vista da compreensão 
das dinâmicas envolvidas na reflexão a respeito do passado, não são somente as 
operações próprias do procedimento histórico que intervêm na formação da consciência 
histórica, mas também as operações próprias das práticas de Memória que, ao lado 
da História, fundamentam aquilo que deve estar na base formativa do saber histórico 
escolar.
 Muitas pesquisas na área do ensino de História apontam para o valor formativo 
das operações de Memória, sobretudo no que se refere a construção de sentido para o 
sujeito. Tal formação só acontece quando a Memória consegue se desvencilhar da ideia 
comum e perigosa de necessário “resgate” do passado. A memória é objeto de ação de 
todo sujeito em um tempo desvinculado do tempo do acontecimento. Portanto, não 
cabe nunca falar em resgate, mas sempre em ressignificação à luz do presente. Todos 
nós temos algo que selecionamos para ser lembrado, ou esquecido, durante a vida. 
Guardamos aquilo que para nós produz algum sentido, e descartamos aquilo que não 
tem tanta importância, ou em alguns casos, nos faz mal lembrar.
 Vista sob este prisma, a memória traz à tona reflexiva um jogo contínuo em que 
o sujeito seleciona o que lembrar e o que esquecer. Tais estratégias da Memória, que à 
primeira vista podem ser consideradas inocentes, são opções conscientes ou inconscientes 
de formação identitária, a partir das quais o sujeito se reconhece, estabelece laços de 
pertencimento, compõe a própria história, dá sentido ao mundo e ao seu lugar nele. Assim 
como a Memória individual possui intencionalidades na seleção do que deve ou não ser 
lembrado, a Memória coletiva também lança mão destes artifícios, do mesmo modo que 
a Memória histórica que se constitui como uma seleção daquilo que, em cada tempo, 
é legitimado para ser estudado em relação ao vasto passado humano. No entanto, a 
Memória selecionada como passível de lembrança entra num jogo de poder, controlado 
por grupos sociais específicos e que sempre diz respeito a processos de construção de 
hegemonia e poder. Se entendermos que as memórias de um grupo social emergem 
como seleção, entenderemos também que, ao lado do que foi lembrado, muitas outras 
memórias foram excluídas. O mesmo raciocínio serve para pensar sobre currículos e 
programas. Em face do que é selecionado para ser estudado, muitas outras temáticas 
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Asão postas de lado e cabe refletir, sempre que possível, a respeito dessas operações de 
seleção e exclusão.
 Portanto, um primeiro importante desafio no processo educativo colocado 
em movimento na escola diz respeito ao trabalho com os sentidos que podem ser 
constituídos em função do movimento entre lembrar e esquecer.
 Nesse sentido, o que fazer com estas memórias postas à margem, mas que 
compõem cenários de sentido para o(a) estudante? Devem-se reforçar as memórias já 
legitimadas pelo tempo, ou repensar as memórias esquecidas? Se olharmos as memórias 
coletivas como construções, e não como algo natural, podemos pensar também em 
reconstruções das mesmas. Isso significa dizer que o ensino de História se constitui num 
campo continuamente aberto para novas reflexões acerca das construções identitárias 
dos(as) estudantes, bem como para muitas outras Histórias, para além da História oficial 
ou do programa de História tornado padrão.
 No interior desse cenário reflexivo insere-se uma vasta possibilidade de se 
repensar os enquadramentos de conceitos históricos essenciais de um processo de 
educação histórica ao longo do percurso de escolarização de um indivíduo, tais como: 
sujeito histórico, poder, relações sociais, cultura, trabalho, espaço e tempo.
 Para tanto, a escola pode dispor de algo que se encontra permanentemente 
disponível para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e que apresenta, em função 
disso, poderosas potencialidades para fazer emergir a compreensão das transformações 
temporais, a partir do que produz sentido: a força narrativa dos elos geracionais.

4.1 Práticas de memória na escola
 Para refletirmos acerca das práticas de memória e seus significados mobilizados 
no interior de uma sala de aula optamos por abordar três eixos centrais: Memória e 
narrativa; Memória e objetos; Memória e identidade.

4.1.1 Memória e narrativa
 O ato de narrar, que tem papel fundamental na formação da consciência 
histórica do(a) estudante, muitas vezes se inicia antes mesmo de seu ingresso na escola, 
no ambiente familiar. Toda família produz, ao longo de sua existência, narrativas que a 
tornam singular, reforçando seus laços de pertencimento e identidade. Tais narrativas 
são construídas a partir de seleções de Memória, o que significa dizer que nem todas as 
experiências vividas no seio da família são guardadas, o que seria impossível.
 Assim, desde muito cedo somos expostos a histórias, costumes, objetos etc. 
que nos compõem como sujeitos no interior desta comunidade afetiva. Contos infantis 
narrados pelos avós, receitas transmitidas pela mãe, reuniões de família festivas ou 
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Anão, músicas compartilhadas etc., tudo isso são registros imateriais que servem como 
verdadeiros disparadores de Memória e que são fragmentos que vão compor uma 
história/narrativa maior.
 Essa é, na verdade, a primeira experiência social que apresenta potência de trazer, 
para a criança, a tomada de consciência da ideia de mudança. É pela narrativa familiar e 
pelo compartilhamento de histórias e experiências de como eram situações do cotidiano 
em outro tempo que as crianças nos anos iniciais de escolarização começam a se dar 
conta de que na época dos avós não havia telefone celular, que as crianças brincavam com 
outros brinquedos, ou que a brincadeira de roda e a contação de histórias atravessaram 
gerações diferentes, apesar de serem práticas muito antigas. E isso pode se dar não 
só na relação com a tomada de consciência a respeito da transformação dos objetos 
ou de formas de brincar, mas em relação a uma infinidade de temas imprescindíveis 
à possibilidade de se pensar temáticas históricas, como por exemplo: alimentação, 
vestuário, trabalho, família e casamento, hábitos de consumo, dança, música, lazer, 
política, meios de transporte, paisagem e transformações na cidade. Se cada um destes 
aspectos é tomado como referente para o trabalho escolar, somente aqui já temos uma 
variedade de eixos fomentadores do trabalho escolar durante todo o ano, sem que para 
tanto tenham que ser interpostas, arbitrária e artificialmente, datas comemorativas ou 
conteúdos históricos que não sejam capazes de produzir de sentido.
 A tomada de consciência quanto à conduta metodológica necessária, nesse caso, 
torna-se essencial para garantir um trabalho consistente:

1) Como ponto de partida é preciso sempre problematizar o presente a partir da 

sistematização daquilo que pode ser entendido/percebido pelos estudantes em relação 

ao tema selecionado.

2) Na sequência, é preciso estabelecer medidas claras e controláveis que permitam 

levantar, de modo sistêmico e organizado, memórias familiares de outros tempos em 

relação ao eixo temático escolhido (exemplo: formas de lazer). Deve-se ter em conta que 

atuar de modo sistêmico e organizado implica em estabelecer uma sequência de passos 

que possa ser trilhada novamente, repetida em outro contexto. Ou seja, é uma decisão 

de método.

3) Uma vez estabelecidos e delineados quadros individuais ou grupais, torna-se essencial 

transpor os elementos individuais para a construção de quadros coletivos que possibilitem 

compreender o que são elementos comuns e geracionais, que se justificam pela dinâmica 

social e o que são elementos específicos de cada família.
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A4) Não basta se encerrar no universo do controlável e/ou  próximo,  é imprescindível  

ampliar o que é trazido pelo recurso da Memória familiar, com textos e documentos que 

permitam o trabalho com a ideia de mudança, até porque deve-se considerar que as 

narrativas de uma pessoa acerca de outro tempo virão, inevitavelmente, articuladas pelas 

experiências sociais dapessoa com esse outro tempo.

5) É importante transpor a reflexão gerada para uma tomada de consciência temporal por 

meio do trabalho com linhas do tempo de modo a evidenciar as diferenças geracionais, 

a passagem e duração do tempo, bem como as relações de simultaneidade que podem 

advir de recortes temáticos dessa natureza. É importante lembrar que este movimento 

deve levar em conta o domínio das noções de representação gráfica do tempo por parte 

dos estudantes.

6) Por fim, é preciso sempre retomar a reflexão sobre o presente na relação com a 

interpretação acerca dos sentidos de mudança.

 
 Com tudo isso, podemos dizer que a escola tem a seu dispor um vastíssimo 
território de possibilidades de fomento do trabalho escolar a partir daquilo que pode ser 
obtido pela própria relação com a família. Entretanto, essa relação precisará, obviamente, 
ser expandida em direção a uma reflexão relativa à temporalidade histórica, já que ela 
se torna um elo sensível e poderoso com o conhecimento do passado, conferindo-lhe 
sentido a partir do momento em que a criança vai compreendendo a dilatação temporal. 
De qualquer modo, a observância desses cuidados metodológicos apresenta implicações 
profundas sob o ponto de vista da seleção e planejamento dos conteúdos, das práticas 
escolares e, sobretudo das atividades de avaliação, que não podem ser tomadas como 
algo incoerente e desviante em relação ao que se propõe como diretriz para o trabalho 
com a educação para a compreensão da História.
 No ambiente escolar a Memória familiar de cada estudante pode servir como 
instrumento de reflexão acerca dos significados atribuídos a ela e da passagem do 
tempo. O que, aparentemente, teria um sentido apenas individual pode, na comparação 
com lembranças de outros(as) estudantes, ganhar um significado mais amplo, revelando 
pontos comuns a uma mesma geração e, ao mesmo tempo, singularidades. Por exemplo, 
numa unidade sobre brincadeiras, as crianças podem ser estimuladas a produzir uma lista 
com suas práticas preferidas, e a partir daí comparar as escolhas de cada um, observando 
as semelhanças e diferenças. Num segundo momento, as crianças podem investigar 
quais as brincadeiras vivenciadas por seus pais e avós, possibilitando uma comparação 
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Aentre as gerações e as diferentes famílias, para que, por fim, no exercício de comparação 
geracional seja possível comparar gerações diferentes, de tempos diferentes. Isso 
significa dizer que a partir desse contexto é possível, independentemente do ano, ativar 
a reflexão relativa a diversos tempos históricos, mesmo aqueles mais distantes. Nesse 
cenário é possível refletir acerca dos significados atribuídos ao brincar em diferentes 
tempos, observando porque algumas práticas se perderam, ou foram esquecidas, e 
porque outras permaneceram e foram transmitidas de uma geração a outra. Feitas as 
comparações, o(a) professor(a) pode promover um momento em que os(as) estudantes 
coletivamente imaginem como seria brincar como faziam seus pais e avós, as crianças 
indígenas ou americanas e francesas hoje, as crianças escravas no Brasil colonial ou as 
crianças na Idade Média. Cuidando-se do tratamento metodológico, não é necessário 
restringir o trabalho somente àquilo que é próximo do universo da criança.
 
 Através dessa atividade as crianças entram, ainda, em contato com narrativas de 
seus pais e avós, por meio de conversas que trazem à cena um passado ressignificado e 
ativam a imaginação delas acerca de um tempo desconhecido.
 A escola também se constitui num “lugar de memória”, para nos utilizarmos da 
expressão do historiador francês Pierre Nora, quando as práticas experimentadas no 
seu interior são reproduzidas ou silenciadas ao longo do tempo. Alguns costumes que 
passam a fazer parte do cotidiano da escola podem ser percebidos como escolhas que 
revelam o caráter que a instituição deseja construir para si mesma e, consequentemente, 
os valores que pretende transmitir. A partir de determinadas memórias a escola cria 
narrativas sobre si mesma, que lembram certas práticas ou valores, ao mesmo tempo em 
que se esquecem de outros. Quer dizer, a própria escola produz, anualmente, grandes 
acervos de materiais derivados das práticas pedagógicas que, arquivados e selecionados, 
podem se transformar em uma insuperável fonte de novos trabalhos a partir daquilo 
que vai sendo produzido. E já há escolas tomando consciência da potência envolvida no 
trabalho com aquilo que foi guardado por elas mesmas, o que passa a representar um 
novo movimento organizacional e institucional em relação ao que se preserva e ao que 
se descarta. O fato é que as crianças, tendo sido agentes e partícipes de uma experiência 
escolar que foi guardada de um ano para outro terão, por certo, outros sentidos a serem 
conferidos àquela experiência caso, a mesma, seja retomada no ano seguinte a partir do 
que tiver sido guardado.

4.1.1 Memória e objetos
 Com a introdução da sociedade capitalista industrial observamos um processo 
de aceleração do tempo. Uma das consequências desse movimento foi a produção em 



574

HI
ST

Ó
RI

Agrande escala de informações e objetos, e por conseguinte, o descarte em grande escala 
de parte destes. Neste contexto, alguns objetos vão assumindo – por diversas razões 
que só podem ser recuperadas pelos significados que são atribuídos por seus sujeitos 
– a função de conter os descartes excessivos de memórias implicados nesse processo. 
Sendo assim, estamos acostumados a pensar os objetos guardados como instrumentos 
de preservação da memória.
 
 Uma mãe que guarda um sapatinho de bebê ou uma mulher que guarda, ao longo 
de décadas, um ramo de flores que lhe foi dado por seu marido quando eram apenas 
namorados guardam lembranças que não estão nos objetos, mas que são mobilizadas 
quando aqueles objetos são acionados visualmente. Portanto, objetos ativam redes de 
significação que estão nos sujeitos, em sua memória e na avaliação que, os mesmos, 
fazem daquelas histórias vividas.
 Todavia, como já foi falado, com o passar do tempo, o que é preservado ganha novos 
significados. Isso significa dizer que, se anos depois de ter guardado o ramo de flores a 
esposa descobre que o marido a traía com outra namorada, aquele ramo de flores passa, 
também, a ser ressignificado em sua dimensão afetiva. Portanto, o que lembramos será 
sempre filtrado pelo tempo. E isso vale tanto para a dimensão da lembrança individual 
quanto para a memória social. Assim, por exemplo, a revisão historiográfica do pós anos 
80, que ampliou significativamente a forma de se compreender a ação social dos sujeitos 
escravos no Brasil serviu para dimensionar, por completo, a ideia classicamente divulgada 
em torno do escravo passivo, sofredor e inferior. Toda uma forma de enquadramento e 
explicação histórica passa a se redefinir e, com ela, também a compreensão que afro-
descendentes atribuem à sua própria experiência ancestral.
 Além disso, se algo é preservado significa dizer que esse objeto, monumento 
ou lembrança foi escolhido em detrimento de outras possibilidades, que foram 
descartadas. Assim, um passeio na cidade com os(as) estudantes pode revelar tais 
seleções. Os casarões, estátuas, igrejas conservados na cidade produzem sentido para 
todas as pessoas? Ou revelam a escolha pela preservação da Memória de um grupo 
específico? Questões como essa geram novas reflexões acerca de quais são os sujeitos 
dessa memória: quem são eles? Por que suas memórias são selecionadas? Que outros 
sujeitos tiveram suas memórias esquecidas? E por quê? Existem espaços que mesmo 
não sendo oficialmente definidos como patrimônio da cidade, são produtores de sentido 
para grupos que foram colocados à margem?
 Uma atividade que estimula esse tipo reflexão é pedir que os(as) estudantes 
imaginem e depois produzam mapas do trajeto de suas casas à escola, e selecionem 
lugares que sejam significativos dentro da região onde vivem. A partir das escolhas 
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Ados(as) estudantes, o(a) professor(a) pode levantar questões como: por que tais lugares 
foram selecionados? Suas escolhas coincidem com os locais oficialmente valorizados? As 
historiadoras Júnia Sales e Soraia Dutra (2010) consideram que, quando um(a) estudante 
atribui valor cultural a um lugar não convencional sob o ponto de vista das políticas de 
patrimônio isso “[...] faz alargar a noção de “lugar de memória‟, ampliando-a para além 
e em diálogo com as instituições de memória, como os museus, arquivos e bibliotecas, 
mas fundamentalmente sensível a experiência no mundo (SALES; DUTRA, 2010, p.119).
As autoras chamam a atenção com isso para a necessidade de o(a) professor(a) permitir 
que seus(suas) estudantes atribuam valor a registros, lugares coletivos, e objetos 
culturais inusitados.
 Assim como a cidade produz objetos disparadores de lembranças, nós também 
guardamos ao longo de nossa vida aquilo que para nós assumiu valor memorial. Os 
objetos trazem consigo essa possibilidade de provocar recordações e narrativas. Tal 
potencialidade pode ser explorada em sala de aula, por exemplo, ao se pedir aos(às) 
estudantes que tragam para a sala objetos por eles preservados, buscando refletir sobre 
os critérios que pautaram suas escolhas de guardá-los. Posteriormente, pode-se pedir 
que os(as) próprios(as) estudantes organizem uma exposição de seus objetos, discutindo 
a respeito da lógica narrativa de sua apresentação e dos significados atribuídos aos 
materiais. Esta atividade torna possível estabelecer uma relação com os objetos 
selecionados em um museu, cuja ordenação produz narrativas e discursos que revelam 
intencionalidades dos sujeitos que a organizam, além de permitir o estabelecimento de 
relações mais profundas entre escolas, museus e ruas da cidade.
 É importante lembrar que os objetos, com o passar do tempo, assumem diferentes 
significações e utilidades. Por exemplo, aquele sapatinho de bebê a que aludimos acima, 
no momento em que é guardado, passa a ter seu valor modificado e deixa de ser utilitário 
para ser afetivo. Assim acontece também em Museus: uma cadeira no Museu não é mais 
uma cadeira, um prato não é mais um prato.
 Em sala de aula, o(a) professor(a) pode selecionar um objeto afetivo cuja 
materialidade não represente, a princípio, o seu valor e expor para a turma. Em seguida, 
as crianças podem ser convidadas a imaginar o motivo da importância desse objeto para 
o(a) professor(a), e suas inferências precisam ser registradas. Num movimento final, 
o(a) docente conta aos(às) estudantes sua narrativa acerca da importância daquele 
objeto. O que nos permite perceber que os objetos trazem significações distintas para 
os sujeitos, e que estas não podem ser tidas como verdadeiras ou falsas, ou seja, a 
atribuição de sentido que o(a) professor(a) deu àquele objeto não é mais verdadeira 
que as inferências trazidas pelos(as) estudantes. O fato é que, a partir de uma atividade 
desse gênero, inúmeras narrativas podem ser disparadas a partir do compartilhamento 
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Ade uma experiência e da força que um objeto tem de ativar outras lembranças e outras 
experiências.
 Essa atividade que revela um movimento de guarda do(a) professor(a) implica 
também num movimento de descarte, ao selecionar um objeto a ser levado, outros 
tantos foram esquecidos, ou descartados ao longo de sua vida. Esse processo acontece 
também no nível das instituições. A escola, por exemplo, descarta todo ano parte de sua 
produção, deixando guardado apenas aquilo que ela julga ser necessário. Tal escolha 
parte de diferentes critérios, o que significa dizer que uma escola pode ou não guardar 
materiais para além das exigências burocráticas. Porém, quando uma escola opta por 
guardar as produções de seus(suas) estudantes, ela cria possibilidades de ressignificação 
de suas práticas, tanto por parte do(a) professor(a), como dos(as) estudantes. Para tanto, 
diversas atividades que possibilitam essa reflexão podem ser desenvolvidas ao longo do 
ano, sendo a prática de arquivamento, nesse caso, uma ação com forte potencial de 
criação de novas atividades didáticas e que ganham substantiva importância na relação 
com a compreensão da Memória e sua dinâmica.

4.1.2 Memória e identidade
 São os processos de Memória, lembranças e esquecimentos, que nos constituem 
como sujeitos individuais e como sujeitos pertencentes a determinados grupos sociais. 
Isso significa dizer que a Memória está intrinsecamente relacionada com os processos 
de construção identitária.
 O sentido de identidade não é algo natural, mas construído pelos sujeitos 
no tempo. Uma de suas finalidades implica em reforçar os laços de pertencimento e 
promover a coesão social, em especial em contextos de formação e/ou afirmação de 
Estados Nacionais. Nesse sentido, a identidade pode ser vista como um projeto político, 
que envolve, portanto, relações de poder. Dentre o que é tido como memória coletiva, 
há seleções que pretendem compor este cenário de sentimento comum, de identidade 
nacional que atravessam, de modo direto, os conteúdos selecionados para serem 
trabalhados enquanto saber histórico na escola.
 
 No caso do Brasil, nossa identidade nasceu vinculada à construção de um projeto 
de Estado Nação, em torno do qual uma determinada forma de escrita da história foi 
estabelecida como padrão válido. Para isso, algumas memórias foram escolhidas como 
representativas de nossa nacionalidade, sendo reforçadas com a criação de heróis e 
datas nacionais, muitas vezes consolidadas no âmbito do ensino de História. Ao mesmo 
tempo, diversas outras memórias – e, por consequência, sujeitos históricos – foram 
excluídos desse processo de reconhecimento e valorização da própria historicidade.
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A No que diz respeito à temática Afro-Brasileira e às relações raciais no Brasil é 
importante ressaltar que durante muito tempo difundiu-se, no pensamento social 
brasileiro, a ideia de que vivemos sob uma “democracia racial”. Desde o século XIX havia 
um discurso de que a escravidão no Brasil teria sido supostamente “mais branda” do 
que em outros países e as relações entre negros e brancos, harmoniosas, ou ao menos 
acomodadas, perspectiva em geral atribuída aos efeitos da disseminação da obra de 
Gilberto Freyre. Nessa perspectiva, as relações raciais no pós-abolição seriam uma 
herança direta da escravidão, e portanto, teriam também um caráter supostamente 
harmônico. A disseminação deste discurso tem a ver com sua utilidade no contexto 
de formação e consolidação do Estado Nacional brasileiro, em especial no âmbito da 
República. Uma sociedade caracterizada pela ausência de conflitos é mais governável e 
o fortalecimento desta imagem possibilitava a indiferença diante dos conflitos raciais e 
de questões relativas à inserção do negro na sociedade, que poderiam gerar discussões 
incômodas.
 É claro que a ideia de uma suposta “democracia racial” teve seus reflexos, tanto 
explícitos, quanto invisíveis nas práticas e discursos históricos que chegaram à escola. 
Uma série de práticas de exclusão e formas de preconceitos foram silenciadas e tratadas 
como se não existissem. Para além disso, os programas de História elaborados sob essa 
perspectiva produziram agrupamentos temáticos com diversos efeitos importantes 
em termos discursivos: uma identificação automática entre negritude e escravidão; 
o “surgimento” da África como unidade programática apenas no século XVI, como 
justificativa para o tráfico internacional de escravos promovido pelos comerciantes 
europeus; a projeção histórica da população negra para servir aos interesses europeus; 
a associação do negro à ideia de “coisa”, sem vontade própria, tampouco ação original. 
Em especial no segmento dos anos finais, tanto a temática afro-brasileira quanto 
indígena aparecem, com frequência, relacionadas a uma história eurocêntrica e a um 
tempo europeu. Negros e índios aparecem apenas a partir dos seus contatos com os 
europeus, como se não existissem antes destes e como se passagem a existir somente 
para servi-los, numa relação de sujeição e passividade. Este pensamento não está em 
conformidade com as pesquisas historiográficas mais recentes, que revelam que tanto 
negros, quanto índios foram atores sociais, negociando, formando alianças, utilizando 
diferentes margens de manobra a seu favor, no contato com os europeus.
 Enfoques deste tipo, que deixam de historicizar os acontecimentos e relações 
sociais, também fecham os olhos para o fato de que os africanos trazidos para o Brasil não 
vinham de uma unidade genérica e indiferenciada chamada África, mas de determinadas 
regiões africanas e pertenciam a etnias distintas, não podendo também ser identificados 
genericamente como “negros”. Ou seja, um discurso de Memória que apresenta, em sua 
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Aconstrução, claras perspectivas de uniformização e silenciamento, com profundos efeitos 
e impactos sobre o processo de construção identitária da população afrodescendente.
Isto nos leva a outro ponto significativo para se discutir programas de História na 
relação com a temática étnico-racial. As identidades especificamente “negras”, como 
conhecemos hoje, foram forjadas não no contexto da escravidão, mas no contexto do 
pós-abolição respondendo a demandas do século XX, quando houve o enfrentamento 
de questões como o racismo, através de movimentos de reivindicações dos direitos 
civis, por exemplo. No Brasil é significativo o fato de que o questionamento da teoria 
da “democracia racial”, que se iniciou no campo acadêmico na década de 1950, com 
Florestan Fernandes, também produziu um discurso que foi adotado por parte dos 
movimentos negros. Nesta perspectiva a escravidão, ao invés de branda, seria um 
sistema cruel e deformador que teria resultado na desorganização social das populações 
negras. Embora tivessem visões opostas sobre o sistema escravista no Brasil, as duas 
perspectivas têm em comum a ideia de que a condição dos negros no pós-emancipação 
era uma herança direta da escravidão. Um dos principais efeitos do discurso relativo à 
“crueldade” da escravidão remete-se à força do ressentimento que produz associações 
negritude, pobreza, ausência de protagonismo, sofrimento. Esse tipo de Memória, 
revisitada nos dias de hoje e fortemente redefinida pela associação entre as revisões 
historiográficas do pós 80, pela força das demandas decorrentes das ações afirmativas 
e pelo redimensionamento global das discussões em torno da natureza e importância 
do saber histórico nas escolas, tem provocado grandes debates nacionais em torno, 
sobretudo, de ações políticas de fortalecimento de direitos sociais para populações 
afrodescendentes.
 É claro que tais reivindicações precisavam de um suporte, ou seja, uma identidade 
negra consolidada e capaz de unificar sujeitos que se reconhecessem como negros e 
engrossassem as fileiras dos cidadãos capazes de fortalecer seu poder de negociação 
e participação política. Neste contexto, além de se evocar memórias sobre a violência 
do sistema escravista foram mobilizadas também memórias para a constituição de 
heróis que pudessem ser representativos de outros sujeitos sociais, fortalecidos em sua 
dimensão coletiva. O principal desses heróis é Zumbi, cujo suposto nome representa 
um título dado aos líderes militares dos guerreiros imbangala da Angola. Aquele que se 
tornou herói foi o último líder do quilombo dos palmares, sendo quilombo um termo 
utilizado pelos imbangala para se referir aos seus acampamentos e cidades. Sob este 
ponto de vista, o que mobilizava suas ações não era a legitimidade de uma identidade 
negra unificada, mas uma forma de resistência específica e extrema no contexto da 
sociedade colonial escravista. No entanto, esta memória foi retomada e ressignificada a 
partir das questões surgidas no tempo presente.
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A Quando a escola apenas reproduz esta memória, sem historicizá-la, acaba por 
reforçar estereótipos, ou seja, não promove os deslocamentos de sentidos acerca do 
lugar do negro em nossa história, mesmo que suas intenções sejam fomentar ações de 
respeito às diversidades e combate aos preconceitos.
 Estas memórias, que eram deixadas em segundo plano passaram a receber 
atenção de grupos que se apropriaram delas para conformar sua própria identidade. 
Esse movimento relativamente recente no cenário nacional criou demandas a serem 
atendidas por parte do Estado, no sentido de trazer a cena principal os atores dessas 
memórias antes coadjuvantes. O principal exemplo desse processo é a Lei nº. 11.645 
sancionada em 2008, que tornou obrigatória a inclusão no currículo da rede pública de 
ensino da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Esta modificou a lei 
10.639 de 2003, que versava apenas a respeito da inclusão da “História e Cultura Afro-
Brasileira” no currículo. O que já indica que, no contexto atual, a pressão de determinados 
grupos sociais sobre o Estado, acerca de suas memórias, torna necessária uma ação por 
parte deste no que diz respeito à ampliação da noção de identidades nacionais.
  Essa discussão trouxe uma nova responsabilidade para o(a) professor(a) que se 
propõe trabalhar com ensino de História, desde a Educação Infantil até os anos finais. 
O trabalho com a temática indígena e afrodescendente envolve, portanto, cuidados por 
parte do(a) professor(a) para que não caia na armadilha da reprodução de estereótipos.
 Geralmente, o trabalho com a temática indígena se dá principalmente na 
Educação Infantil e nos anos iniciais, e aparece vinculada às comemorações do Dia 
do Índio. Normalmente, as crianças são vestidas e pintadas segundo a imagem 
tradicionalmente associada ao índio. Aprendem músicas, comidas, e hábitos de uma 
etnia como se estas representassem costumes comuns a todas as etnias. Além deste 
problema de generalização, outro risco que se corre é que o índio frequentemente é 
apresentado como um sujeito que vive somente no passado, através da perpetuação 
de uma cultura que não se modifica no tempo. Como consequência disso, quando uma 
criança se depara com um índio vestido e familiarizado com as tecnologias atuais, por 
exemplo, suas reações são de estranhamento ou de julgamento ideológico daquilo que, 
sob o ponto de vista social, passa a não ser mais legitimado como índio. Maria Aparecida 
Bergamaschi, em seus trabalhos, vem destacando o fato de que o professor não-indígena 
tem, nos dias de hoje, uma responsabilidade enorme para diminuir o preconceito e 
a discriminação contra os povos indígenas. Através da educação, as pessoas poderão 
compreender que os índios têm o direito de viver de acordo com suas culturas e tradições 
milenares, um direito já garantido pelas leis do País. Para isso, o(a) educador(a) precisa 
conhecer um pouco da história dos povos e culturas indígenas. O trabalho pode começar 
com atividades bem simples, como ajudar as crianças a superarem a visão estereotipada, 
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Apresente no imaginário popular, que vê o índio apenas como aquele ser que anda nu, 
cheio de penas, no meio da floresta com arco e flecha na mão. Antes disso, os índios 
hoje são povos do passado no presente e, portanto, não podem ser apresentados, no 
contexto escolar, apenas como povos do passado. O índio de hoje tem suas tradições, 
mas também estuda, trabalha, faz faculdade, habita em aldeias, cidades, trabalha na 
roça, no comércio. Muitos são profissionais liberais, fazem curso superior, utilizam-se da 
internet, têm acesso a produtos tecnológicos e se valem deles para se comunicar e se 
inserir no mundo.
 Ou seja, se continuamos a reforçar as noções trabalhadas de forma acrítica 
acerca do índio, normalmente vinculadas ao contexto de comemoração do Dia do Índio, 
podemos consolidar nas crianças ideias fixas de um índio estereotipado, que para ser 
socialmente reconhecido como indígena deve enquadrar-se num modo de vida regulado 
por uma cultura pura, imutável e exótica.
 Nesta direção, Maria Aparecida Bergamaschi et al. (2010) tem destacado, em 
combates falados e escritos acerca do tema, alguns aspectos centrais e fundamentais de 
serem observados na escola no tocante ao tratamento da temática indígena:

. O tratamento sistêmico, na escola, do passado dos povos indígenas e não apenas 
os povos indígenas do passado. Isso significa suplantar somente o tratamento 
do Dia do Índio nos anos iniciais e Educação Infantil e a abordagem da temática 
indígena somente vinculada ao período colonial brasileiro, o que significa avaliar 
cuidadosamente a própria tendência de localização dessa temática nos livros 
didáticos de História dedicados aos anos finais e, quando for o caso, suplantar as 
informações e temporalidades do livro.

. Permitir que as crianças compreendam e percebam os povos indígenas como 
nossos contemporâneos, reconhecendo neles a historicidade e a dinâmica cultural 
comum a todos os grupos humanos.

. Permitir a contraposição, no trabalho escolar, de uma perspectiva de tratamento e 
destaque da Diversidade étnico-cultural em contraposição ao índio estereotipado, 
como se não houvessem variações. Assim, índios “não viviam em ocas”, como é 
tão comum se observar em atividades escolares e discursos docentes. A oca é 
apenas uma forma de habitação dentre várias possíveis. Os índios não “dançavam‟. 
Eles dançam no presente em formas originais e que dão pistas a diversas outras 
possibilidades de dança não indígena, e trazem à tona um rico cenário que pauta 
a diversidade cultural brasileira. Índios brasileiros falam, hoje, várias línguas 
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Adistintas, articulam recursos produtivos tradicionais e modernos, enfim, inventam 
soluções pautadas num patrimônio de interculturalidade que tem muito a dizer e 
educar ao homem branco.

. Alguns aspectos tornam-se importantes de serem observados e buscados pelas 
crianças: a voz dos próprios indígenas; publicações atualizadas.  

 O fato fundamental é que se torna importante e imprescindível conhecer melhor 
a história e a cultura indígenas, o que traz como demanda para a escola o acesso a 
materiais e textos que auxiliem professores e coordenadores pedagógicos a filtrar 
melhor elementos a serem trabalhados na escola. Para tanto, sugerimos especial 
atenção em relação à natureza de tais obras, que na medida do possível devem se pautar 
prioritariamente a partir de materiais públicos, como os disponíveis pela SECAD na página 
do MEC ou de instituições que se dedicam efetivamente à divulgação e pesquisa da 
história indígena, como é o caso do site criado e mantido pelo professor John Monteiro 
(http://www.ifch.unicamp.br/ihb).
 Diante do exposto, vemos que a temática Afro-Brasileira se apresenta, no 
debate acerca da cultura nacional, como algo dotado de profundo impacto social, com 
contornos contemporâneos muito importantes. Apesar disso, do modo como por vezes 
é trabalhada no espaço escolar está vinculada também ao plano do exótico, tratando-se 
as culturas de forma folclórica e como apêndice da identidade nacional.

1 TABELA DE REFERÊNCIA: SABERES EM MOVIMENTO E ALGUMAS CHAVES PARA 
LEITURA 

 As tabelas apresentadas a seguir contêm – a partir das proposições teórico- 
metodológicas apresentadas ao longo desse documento – a síntese esquemática do 
que são as grandes habilidades de pensamento propostas como aspectos centrais em 
relação às diretrizes curriculares para a área de História, desde a Educação Infantil, até o 
final do 9ºano.
 Fizemos algumas opções de organização e demonstração e tentaremos explicar 
seus princípios, de modo a facilitar seu uso e leitura.
 Em primeiro lugar, como estamos priorizando habilidades de pensamento, e não 
conteúdos temáticos, optamos por não circunscrever a introdução ou aprofundamento 
de cada tópico num ano escolar específico. Por isso, decidimos usar uma escala com 
cores em que, aproximadamente, é possível identificar momentos desejáveis ou mais 
recomendados para introdução ou aprofundamento dos saberes propostos. Portanto, 
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Anossa expectativa foi a de priorizar mais o movimento do que a prescrição de anos 
exatos, tendo em vista que deslocamentos legítimos podem ser feitos em virtude das 
escolhas temáticas que foram sendo estabelecidas pelas escolas.
 Em segundo lugar, abaixo de cada um dos três blocos conceituais centrais 
descritos na faixa vertical amarela há uma área em branco, para que cada escola possa 
decidir e preencher os conteúdos específicos que serão selecionados.
 Até por conta dessa abertura, que envolve o estímulo ao movimento de escolha 
autônomo das escolas, julgamos que a disposição visual em forma de tabela mais 
dinâmica e menos formatada para cada ano pode facilitar o trabalho de adaptação 
necessária, em função dos diferentes projetos pedagógicos e escolhas deles derivadas.
 Na primeira linha de cada tópico há a apresentação dos níveis de escolarização: 
Educação Infantil, em roxo, Anos iniciais do Ensino Fundamental, em rosa e Anos Finais 
do Ensino fundamental, em cinza.
 A partir desse ponto, em cada linha são apresentas as proposições de saberes a 
serem disparados e colocados em movimento considerando-se uma escala de 4 cores: 
o branco, que significa a ausência; o amarelo que propõe a introdução inicial; o azul, 
que propõe o aprofundamento e complexificação; e o verde, que propõe a fase de 
consolidação. Assim, pensemos a título de exemplificação, a primeira habilidade descrita 
no bloco relativo ao conhecimento, a saber: “Exercitar, em diferentes circunstâncias, 
a percepção quanto à possibilidade de os pontos de vista variarem a respeito de um 
assunto ou narrativa”.
 A configuração de cores, para essa habilidade, é apresentada tendo em vista a 
seguinte chave de leitura:

 Nesse primeiro caso, não há uma área branca, o que significa dizer que essa 
habilidade é proposta para uma introdução sistêmica já a partir do segmento de 
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AEducação Infantil, devendo ficar no âmbito introdutório no início dos anos iniciais. Por 
isso, durante toda essa fase, a escala fica amarela. A partir de meados dos anos iniciais 
até os primeiros anos finais propõe-se que o seu aprofundamento se dê por meio de um 
movimento sistêmico de exploração da diversidade de pontos de vista, o que pode se 
dar por meio de diversificação de textos, fontes ou através de projetos especiais. Essa 
perspectiva de aprofundamento é a que corresponde à fase azul. Por fim, a partir do final 
dos anos finais, pretende-se que, de modo sistêmico e vinculado ao aprofundamento do 
conteúdo curricular específico, a habilidade em questão seja consolidada de modo a 
garantir a fixação de uma dimensão básica do saber histórico.
 Observemos agora, na sequência, a segunda e a terceira habilidades que 
aparecem propostas nesse mesmo bloco: “Relacionar a variação de pontos de vista a 
opções individuais como gostos e preferências” e “Relacionar a variação de pontos de 
vista às condições sociais dos sujeitos”:

 O que está em jogo, nesse caso? A criança deve ser levada a compreender que 
pontos de vista variam, mas isso não basta e tampouco se restringe a um momento 
fixo e que resolve a questão de uma única vez. Ela precisa ir aprendendo a relacionar 
fatores que se encontram na base explicativa dessa variação, o que significa dizer 
que ela precisa, paulatinamente, ir associando razões que se encontram na condição 
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Ade explicar diferenças de pontos de vista. Um fator básico dessa variação reside na 
questão de gostos e preferências pessoais, não estando em discussão aqui o fato de que 
gostos e hábitos são também variáveis historicamente e, portanto, esbarram em uma 
dimensão da civilização, o que pode ser objeto de reflexão, sobretudo, nos anos finais 
de escolarização, na medida em que se dilata a consciência da passagem  do  tempo 
considerando-se grandes durações. Assim, a proposição direta é a de que a escola inicie, 
com a criança bem pequena, a exploração da ideia de que os pontos de vista acerca 
de um assunto variam por diversas razões. Nesse primeiro caso – relativo a gostos e 
preferências individuais - observamos que para o segmento da Educação Infantil, a 
habilidade aparece demarcada em amarelo, o que significa dizer que o professor pode 
estimular a condição da criança relacionar as variações de pontos de vista a gostos 
pessoais, o que pode ser feito com uma série de aspectos relativas ao universo próprio 
da criança, como por exemplo, comida, músicas, programas de televisão. Contudo 
a habilidade seguinte, no segmento de Educação Infantil, aparece em branco, o que 
significa dizer que propomos que não se deve avançar, nesse segmento, na discussão da 
condição social dos sujeitos afetando os processos de enunciação. Assim, essa habilidade 
aparece demarcada em amarelo somente para o início dos anos iniciais, devendo ser 
aprofundada também nesse segmento, porém consolidada somente nos anos finais. 
Assim, por exemplo, é possível levar a criança a perceber a dimensão social da cultura 
e de alguns hábitos culturais na relação direta com a percepção constituída em função 
do perfil sócio cultural das pessoas, até com a condição de discutir alguns estereótipos 
que podem surgir derivados de opções sociais, como por exemplo, o consumo de artigos 
de luxo, tipos de construção ou presença de bailes funk. Nesses três casos, o gostar ou 
não gostar, consumir ou não consumir, é atravessado por uma dimensão de localização 
social, que, de um modo geral, é silenciada na opção de gosto. Portanto, o gosto nesse 
caso é preciso ser qualificado, compreendido em relação aos seus fundamentos sociais. 
Para o segmento dos anos iniciais, essa discussão pode ganhar força na medida em que 
se dilata a reflexão no tempo. Assim, se para os anos iniciais a reflexão pode concentrar-
se na dimensão do tempo presente e palpável, para os anos finais as variações podem 
ser agregadas a outros recortes temporais e, portanto, a dimensão social passa a ser 
permeada pela compreensão das mudanças nas relações sociais ao longo do tempo, 
ainda que se parta dos mesmos elementos motivadores, como por exemplo, práticas de 
lazer ou tipos de construção.
 Em certa medida, o que se pretende é que a tabela também seja operacional no 
sentido de auxiliar os sujeitos escolares a fazerem escolhas que recaiam em recursos, 
conteúdos, práticas e formas de avaliação. Contudo, não basta que o contato do professor 
com o que se propõe se restrinja à tabela e seja desprovido da relação com o texto 
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Aintegral de diretrizes, sob o risco de não se compreender as razões de determinadas 
proposições.
 Cabe, por fim, indicar que os enquadramentos propostos são sugestivos, 
devendo ser revistos tão logo o próprio documento circule na rede municipal e permita 
a formulação de outras possibilidades compreensivas. Apresenta-se, portanto, como um 
roteiro indicador e não como uma camisa de força.
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5.1  Educar para a compreensão do conhecimento
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5.2  Educar para a compreensão da temporalidade/passagem do tempo e operações de seriação
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5.3  Educar para a compreensão da temporalidade/operações de simultaneidade
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5.4  Educar para a compreensão da temporalidade/operações de simultaneidade
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5.5  Educar para a compreensão da memória: relação com objetos geradores significativos



593

5.6  Educar para a compreensão da memória: relação com lugrares e práticas sociais
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5.7  Educar para a compreensão da memória: história e a cultura afro-brasileira e indígena
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    ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
Érica Franco de Oliveira

 Em que pesem as contradições políticas e religiosas presentes na história 
do Ensino Religioso no contexto educacional brasileiro, a Constituição 

Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 
9.394/1996 (BRASIL, 2017b) o consideram componente curricular obrigatório, 
de matrícula facultativa, dos horários normais das escolas públicas de Ensino 
Fundamental. Não obstante, a legislação nacional preconiza que o respeito à 
diversidade cultural e religiosa do Brasil deverá ser assegurado, bem como quaisquer 
formas de proselitismo no ensino religioso deverão ser vedadas.
 A esse respeito, Cury (2004, p. 190), ao discutir o Ensino Religioso na escola 
pública, assevera que:

[...] os princípios constitucionais e legais obrigam os educadores 
todos a se pautar pelo respeito às diferenças religiosas, pelo respeito 
ao sentimento religioso e à liberdade de consciência, de crença, 
de expressão e de culto, reconhecida a igualdade e dignidade de 
toda pessoa humana. Tais princípios conduzem à crítica todas as 
formas que discriminem ou pervertam esta dignidade inalienável 
dos seres humanos.

 Assim, cabe destacar que o respeito às diferentes identidades culturais, 
religiosas ou não, é pressuposto fundamental para as práticas de Ensino Religioso 
na escola pública.
A partir da resolução CNE/CEB nº 2/1998 – Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental –, o Ensino Religioso passa a ser considerado uma área de 
conhecimento específica e a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2017a) adota a mesma distinção. 
 Desse modo, devido ao caráter obrigatório da BNCC (BRASIL, 2017a) e por 
não possuir um documento curricular de Ensino Religioso, a Secretaria de Educação 
de Juiz de Fora (SE) optou por adotar integralmente o texto da BNCC (BRASIL, 2017a) 
para o Ensino Fundamental, conforme segue abaixo.

(BRASIL, 2017a, p. 435-459)

 Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso assumiu 
diferentes perspectivas teórico-metodológicas, geralmente de viés confessional 

 8
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que provocaram mudanças paradigmáticas no campo educacional também 
impactaram no Ensino Religioso. Em função dos promulgados ideais de democracia, 
inclusão social e educação integral, vários setores da sociedade civil passaram 
a reivindicar a abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da 
diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares.
 A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/1996 
(artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os princípios e os 
fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do Ensino 
Religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação 
básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa, sem 
proselitismos. Mais tarde, a Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/
CEB nº 07/2010 reconheceram o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de 
conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos48.
 Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas 
escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes 
regiões do país, foram elaborados propostas curriculares, cursos de formação 
inicial e continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram para a 
construção da área do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas 
são distintas da confessionalidade.
 Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as 
competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve 
atender os seguintes objetivos:

a. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 
estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos 
educandos;

48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9394.htm.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 13 de julho de 
2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, 
Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução 
nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. Acessos em: 7 nov. 2017.
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crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos;

c. Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo 
entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito 
à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a 
Constituição Federal;

d. Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de 
vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.

 O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido 
no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências 
Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas 
Ciências investigam a manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes 
culturas e sociedades enquanto um dos bens simbólicos resultantes da busca 
humana por respostas aos enigmas do mundo, da vida e da morte. De modo 
singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e 
significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se 
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, 
textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios 
éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são 
parte integrante do substrato cultural da humanidade.
 Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de 
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. 
Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e 
tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de 
vida.
 No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo 
como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação, 
identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando 
o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca 
problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o 
intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.
 Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem 
fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque favorecem o 
reconhecimento e respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores 
de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de vida.
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religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às 
alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências pedagógicas, 
intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades 
culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, direitos 
humanos e cultura da paz. Tais finalidades se articulam aos elementos da 
formação integral dos estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem 
da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em sociedade.
 Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências 
gerais da Educação Básica, a área de Ensino Religioso – e, por consequência, 
o componente curricular de Ensino Religioso –, devem garantir aos alunos o 
desenvolvimento de competências específicas.

 Competências Específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 
religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 
estéticos e éticos.

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de 
vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto 
expressão de valor da vida.

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de 
ser e viver.

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da 
política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 
intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar 
os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.
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8.1  ENSINO RELIGIOSO

 O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em 
determinado contexto histórico-social, em um movimento ininterrupto de 

apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser 
de imanência (dimensão concreta, biológica) e de transcendência (dimensão subjetiva, 
simbólica).
 Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem entre si, com a 
natureza e com a(s) divindade(s), percebendo-se como iguais e diferentes.
 A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção entre o “eu” e o 
“outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos 
(representações, saberes, crenças, convicções, valores) necessários à construção das 
identidades.
 Tais elementos embasam a unidade temática Identidades e alteridades, a ser 
abordada ao longo de todo o Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais. Nessa 
unidade pretende-se que os estudantes reconheçam, valorizem e acolham o caráter 
singular e diverso do ser humano, por meio da identificação e do respeito às semelhanças 
e diferenças entre o eu (subjetividade) e os outros (alteridades), da compreensão dos 
símbolos e significados e da relação entre imanência e transcendência.
 A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das experiências 
religiosas, uma vez que, em face da finitude, os sujeitos e as coletividades sentiram-se 
desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o 
ser humano conferiu valor de sacralidade a objetos, coisas, pessoas, forças da natureza 
ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta.
 Essa dimensão transcendental é mediada por linguagens específicas, tais 
como o símbolo, o mito e o rito. No símbolo, encontram-se dois sentidos distintos e 
complementares. Por exemplo, objetivamente uma flor é apenas uma flor. No entanto, 
é possível reconhecer nela outro significado: a flor pode despertar emoções e trazer 
lembranças. Assim, o símbolo é um elemento cotidiano ressignificado para representar 
algo além de seu sentido primeiro. Sua função é fazer a mediação com outra realidade 
e, por isso, é uma das linguagens básicas da experiência religiosa.
 Tal experiência é uma construção subjetiva alimentada por diferentes práticas 
espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização de cerimônias, celebrações, orações, 
festividades, peregrinações, entre outras. Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, 
encenam, repetem e representam histórias e acontecimentos religiosos. Desta forma, 
se o símbolo é uma coisa que significa outra, o rito é um gesto que também aponta para 
outra realidade.
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territórios sagrados (montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, 
entre outros), que se distinguem dos demais por seu caráter simbólico. Esses espaços 
constituem-se em lócus de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos 
se relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades religiosas.
Nos territórios sagrados frequentemente atuam pessoas incumbidas da prestação de 
serviços religiosos. Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou especialistas, entre outras 
designações, desempenham funções específicas: difusão das crenças e doutrinas, 
organização dos ritos, interpretação de textos e narrativas, transmissão de práticas, 
princípios e valores etc. Portanto, os líderes exercem uma função pública, e seus atos e 
orientações podem repercutir sobre outras esferas sociais, tais como economia, política, 
cultura, educação, saúde e meio ambiente.
 Esse conjunto de elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças) 
integra a unidade temática Manifestações religiosas, em que se pretende proporcionar 
o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações 
religiosas, e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e denominações 
religiosas e as distintas esferas sociais.
 Na unidade temática Crenças religiosas e filosofias de vida, são tratados aspectos 
estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, 
particularmente sobre mitos, ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas religiosas, 
tradições orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos.
 Os mitos são outro elemento estruturante das tradições religiosas. Eles 
representam a tentativa de explicar como e por que a vida, a natureza e o cosmos foram 
criados. Apresentam histórias dos deuses ou heróis divinos, relatando, por meio de uma 
linguagem rica em simbolismo, acontecimentos nos quais as divindades agem ou se 
manifestam.
 O mito é um texto que estabelece uma relação entre imanência (existência 
concreta) e transcendência (o caráter simbólico dos eventos). Ao relatar um 
acontecimento, o mito situa-se em um determinado tempo e lugar e, frequentemente, 
apresenta-se como uma história verdadeira, repleta de elementos imaginários.
 No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades, seres, entes ou energias 
que transcendem a materialidade do mundo. São representados de diversas maneiras, 
sob distintos nomes, formas, faces e sentidos, segundo cada grupo social ou tradição 
religiosa.
 O mito, o rito, o símbolo e as divindades alicerçam as crenças, entendidas como 
um conjunto de ideias, conceitos e representações estruturantes de determinada 
tradição religiosa. As crenças fornecem respostas teológicas aos enigmas da vida e da 
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e costumes.
 Esse conjunto de elementos originam narrativas religiosas que, de modo mais ou 
menos organizado, são preservadas e passadas de geração em geração pela oralidade. 
Desse modo, ao longo do tempo, cosmovisões, crenças, ideia(s) de divindade(s), 
histórias, narrativas e mitos sagrados constituíram tradições específicas, inicialmente 
orais. Em algumas culturas, o conteúdo dessa tradição foi registrado sob a forma de 
textos escritos.
 No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados, sejam eles 
orais, sejam eles escritos, certos grupos sociais acabaram por definir um conjunto de 
princípios e valores que configuraram doutrinas religiosas. Estas reúnem afirmações, 
dogmas e verdades que procuram atribuir sentidos e finalidades à existência, bem como 
orientar as formas de relacionamento com a(s) divindade(s) e com a natureza.
As doutrinas constituem a base do sistema religioso, sendo transmitidas e ensinadas 
aos seus adeptos de maneira sistemática, com o intuito de assegurar uma compreensão 
mais ou menos unitária e homogênea de seus conteúdos.
 No conjunto das crenças e doutrinas religiosas encontram-se ideias de 
imortalidade (ancestralidade, reencarnação, ressurreição, transmigração, entre outras), 
que são norteadoras do sentido da vida dos seus seguidores. Essas informações 
oferecem aos sujeitos referenciais tanto para a vida terrena quanto para o pós-morte, 
cuja finalidade é direcionar condutas individuais e sociais, por meio de códigos éticos e 
morais. Tais códigos, em geral, definem o que é certo ou errado, permitido ou proibido. 
Esses princípios éticos e morais atuam como balizadores de comportamento, tanto nos 
ritos como na vida social.
 Também as filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes não advêm 
do universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem 
decorre de fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros. Esses princípios, 
geralmente, coincidem com o conjunto de valores seculares de mundo e de bem, tais 
como: o respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento igualitário das pessoas, a 
liberdade de consciência, crença e convicções, e os direitos individuais e coletivos.
 Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC (com 
a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento 
desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). 
Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório 
para o desenho dos currículo
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1.1. ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 1º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades

O eu, o outro e o nós

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro 
e o nós.

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e 
os diferenciam.

Imanência e transcendência

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada 
um.

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.

Manifestações religiosas Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de 
cada um.

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.
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ENSINO RELIGIOSO – 2º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades

O eu, a família 
e o ambiente de convivência

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência.

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados 
ambientes de convivência.

Memórias e símbolos

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, 
familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...).

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência.

Símbolos religiosos
(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas 
manifestações, tradições e instituições religiosas.

Manifestações religiosas Alimentos sagrados

(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, 
tradições e expressões religiosas.

(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes 
manifestações e tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 3º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades Espaços e territórios religiosos

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de 
diferentes tradições e movimentos religiosos.

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização 
das práticas celebrativas.

Manifestações religiosas

Práticas celebrativas

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, 
festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas.

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto 
das manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades.

Indumentárias religiosas

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas 
corporais) utilizadas em diferentes manifestações e tradições religiosas.

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das 
identidades religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identidades e alteridades

Ritos religiosos

(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e 
comunitário.

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições 
religiosas.

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos 
religiosos (nascimento, casamento e morte).

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, 
cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições religiosas.

Representações religiosas na arte
(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas 
(pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), reconhecendo-as 
como parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas.

Manifestações religiosas Ideia(s) de divindade(s)

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de divindades nos 
contextos familiar e comunitário.

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes 
manifestações e tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas e filosofias 
de vida

Narrativas religiosas
(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas 
e tradições religiosas como recurso para preservar a memória.

Mitos nas tradições religiosas

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas.

(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de 
criação (concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte).

Ancestralidade e tradição oral

(EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e 
acontecimentos religiosos.

(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades 
indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras.

(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação 
da tradição oral.

(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de 
ser e viver.
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1.1. ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 6º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas e filosofias 
de vida

Tradição escrita: registro dos 
ensinamentos sagrados

(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, 
acontecimentos e ensinamentos religiosos.

(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos 
(textos do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, 
entre outros).

Ensinamentos da tradição escrita

(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos 
de ser e viver.

(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições 
religiosas de maneiras diversas.

(EF06ER05) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos 
influenciam os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas.

Símbolos, ritos e mitos religiosos

(EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na 
estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos.

(EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas 
de diferentes tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 7º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Manifestações religiosas

Místicas e espiritualidades

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades 
em distintas manifestações e tradições religiosas.

(EF07ER02) Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em 
determinadas situações (acidentes, doenças, fenômenos climáticos).

Lideranças religiosas

(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições 
religiosas.

(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições 
à sociedade.

(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa 
entre as religiões.

Crenças religiosas e filosofias 
de vida

Princípios éticos e valores religiosos
(EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e 
filosofias de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas 
sociais.

Liderança e direitos humanos

(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das lideranças religiosas e seculares na 
defesa e promoção dos direitos humanos.

(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, 
questionando concepções e práticas sociais que a violam.
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ENSINO RELIGIOSO – 8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas 
e filosofias de vida

Crenças, convicções e atitudes

(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e 
atitudes pessoais e coletivas.

(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas 
destacando seus princípios éticos.

Doutrinas religiosas
(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções 
de mundo, vida e morte.

Crenças, filosofias de vida e esfera pública

(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas 
podem influenciar diferentes campos da esfera pública (política, saúde, educação, 
economia).

(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das 
tradições religiosas na esfera pública.

(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a 
promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções.

Tradições religiosas, mídias e tecnologias

(EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes 
denominações religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 9º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Crenças religiosas 
e filosofias de vida

Imanência e transcendência

(EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas 
tradições religiosas e filosofias de vida.

(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à 
vida, por meio da análise de matérias nas diferentes mídias.

Vida e morte

(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições 
religiosas, através do estudo de mitos fundantes.

(EF09ER04) Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições 
religiosas e filosofias de vida, por meio da análise de diferentes ritos fúnebres.

(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições 
religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição).

Princípios e valores éticos

(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida 
e à dignidade humana.

(EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que 
possam alicerçar a construção de projetos de vida.

(EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.
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)
A Proposta Curricular da EJA, sob a perspectiva dos novos tempos e em diálogo com 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017a)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Vivemos um momento de transição e reflexão a respeito de paradigmas que 
norteiam nossas práticas pedagógicas. A partir da implementação da Base 

Nacional Curricular Comum(BNCC) (BRASIL, 2017a), fomos impelidos a nos movimentar 
rumo a um estudo mais aprofundado do documento,estabelecendo correlação com 
as Propostas Curriculares da Rede Pública Municipal (JUIZ DE FORA, 2012) e com o 
Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018), numa clara tentativa de 
estabelecermos parâmetros e desenvolvermos um trabalho em sintonia com os ditames 
legais e orientadores.
 Perspectivados por esse contexto, alguns profissionais da Secretaria de 
Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (atuantes no DEF – Departamento de Ensino 
Fundamental e no DPPF – Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação) 
se debruçaram sobre os referidos documentos, a fim de destacar algumas questões que 
merecem um olhar mais atento.
 Após esse primeiro movimento de estudo, no ano de 2019, as reflexões 
oriundas dessa análise foram compartilhadas com as escolas e discutidas em reuniões 
com coordenadores(as) e gestores(as) que atuavam diretamente com a EJA, os 
quais endossaram a validade e importância da Proposta Curricular da EJA (JUIZ DE 
FORA, 2012), em vigor no município, e sua pertinência no que tange às necessidades 
contemporâneas e às premissas da BNCC (BRASIL, 2017a). As considerações tecidas se 
encontram elencadas, nesse texto, que se reporta também ao documento norteador 
original da EJA, implementado em 2012, revitalizando suas colocações e trazendo à tona 
diversos aspectos cruciais para balizar o trabalho no chão da escola, consideradas as 
especificidades da EJA. 
 Tal panorama ratifica a perspectiva de se pensar a EJA como um terreno 
cujas estratégias e conjecturas precisam estar contextualizados e nos remeter, tanto 
educadores(as) quanto estudantes, a um solo fértil de descobertas e experiências no 
qual a prescrição não se frutifica, mas sim as concepções construídas nas inter-relações 
contínuas, capazes de considerar as vivências e os saberes como disparadores de 
aprendizagens.

 9 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
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 A Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 2016) incorporou como princípio que 
toda e qualquer Educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205). Retomado pelo 
Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 
2017b) este princípio abriga o conjunto das pessoas e de educandos(as) como um 
universo de referência sem limitações. Sob essa perspectiva, a EJA, se delineou como 
uma modalidade estratégica em prol de uma igualdade de acesso à Educação como bem 
social. 
 Importante destacar o viés social que pode perpassar as legislações, dependendo 
da intervenção humana, nesse sentido, para avançar como um bem para a coletividade.
 Mediante o desafio do resgate de um compromisso histórico da sociedade 
brasileira, visando a contribuição para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça 
social, a política da EJA fundamenta sua construção nas exigências legais definidas:

• A Constituição Federal do Brasil/1988 → incorporou como princípio que 
toda e qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. 
Art. 205) (BRASIL, 2016).

 Retomado pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 2017b), este princípio abriga o conjunto das pessoas e de 
educandos(as) como um universo de referência sem limitações. Assim, a Educação de 
Jovens e Adultos e Idosos, modalidade estratégica do esforço da Nação em prol de uma 
igualdade de acesso à educação como bem social, participa deste princípio e sob esta luz 
deve ser considerada.

• Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 208, assegura a Educação 
de Jovens e Adultos como um direito de todos:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: 
I – Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria (BRASIL, 2016, p. 123-124).

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9.394/96) que, 
trata da EJA no Título V, capítulo II como modalidade da educação básica, 
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a todos aqueles que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino 
fundamental.

Artigo 37. A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (BRASIL, 2017b).

• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 
(Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser 
observadas na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa 
modalidade de ensino, estabelece que:

Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade 
própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os 
perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios 
de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 
contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição 
de um modelo pedagógico próprio.

• Resolução CNE/CEB nº 01/2000- Artigo 6º - cabe a cada sistema de 
ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens 
e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade 
desta modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes 
federativos.

• Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) - A Constituição Federal 
determina como um dos objetivos do Plano Nacional de Educação a integração 
de ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo 
(art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos 
humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits 
do atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num 
grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram 
terminar o ensino fundamental obrigatório.

A EJA NO CONTEXTO JUIZFORANO

 Em Juiz de Fora, a proposta curricular da EJA se reorganizou, por meio de um 
processo democrático e dialógico, através de um movimento da SE, juntamente aos(às) 
profissionais que nela atuavam, nos anos de 2009/2010/2011, constituindo-se o 
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na modalidade e o referido documento (JUIZ DE FORA, 2012) representa, hoje, uma das 
grandes referências, a nível nacional, em termos de orientação para o trabalho com a 
EJA.
 Desde a implantação do ensino fundamental de nove anos e com novas definições 
para a Educação Infantil, à época, impôs-se como imperativa a necessidade de (re)
elaborar o currículo da Rede Municipal, em um processo simultâneo de valorização e 
divulgação das ideias e do trabalho realizado por vários(as) profissionais em diferentes 
escolas, corporificando-se, pois, a Proposta Curricular Municipal da EJA (JUIZ DE FORA, 
2012), documento este que traz à cena a reestruturação da Educação de Jovens e Adultos 
– EJA – no município, entendida como modalidade de ensino que se diferencia pela 
diversidade de seus(suas) estudantes, conforme definição da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9.394/96, no seu título V, capítulo II (BRASIL, 2017b).

Aprofundando as questões referentes à modalidade
 A proposta curricular, ora referenciada, se pauta na fundamentação de valores e 
princípios, que expressassem a luta dos(as) desfavorecidos(as) por respeito e dignidade 
e significasse, de fato, uma humanização das relações no âmbito escolar, dando vez e 
voz à história de vida de cada um(a), consubstanciados pelas premissas do célebre Freire 
(2013): “Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com 
o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando 
esta se revista da falsa generosidade referida” (FREIRE, 2013, p. 31). Por se tratar de um 
documento emancipador, não se estrutura sob os vieses de caráter prescritivo, mas se 
revela uma proposta aberta a colaborações e a considerações quanto à especificidade 
de cada público atendido, dada a sua faixa etária ou região de residência.
 Reconhecer a contextualização necessária às práticas curriculares é nos reportar 
à necessidade de rever preceitos e conceitos e enxergar que os currículos representam 
uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidos em contextos 
sociais, políticos, culturais, intelectuais e pedagógicos (ARROYO, 2007). O ordenamento 
curricular nos impõe a tarefa de, enquanto gestores(as) e docentes, rever a visão que 
constituímos dos(as) estudantes, bem como das categorias nas quais os classificamos.
Tal pressuposto confirma as alegações anteriores de que se é reconhecido que os(as)
estudantes possuem um papel constituinte sobre o currículo e ao mesmo tempo o 
currículo tem a função formadora de estudantes, impele repensar os currículos e as 
lógicas em que são estruturados (ARROYO, 2007).
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DIRETRIZES CURRICULARES PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (JUIZ DE FORA, 2012)
 

 Este é um documento que traz à cena a reestruturação da EJA na Rede 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora, entendida como modalidade de ensino 

que se diferencia pela diversidade de seus(suas) estudantes, conforme definição da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, no seu título V, capítulo II.
 Destinada àqueles(as) que não tiveram acesso ou continuidade de seus estudos, 
na idade própria (BRASIL, 2017b, Art. 37), a identidade da EJA

[...] considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas 
etárias e se pautará pelos princípios da equidade, diferença e 
proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes 
curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio [...] (BRASIL, 2000).

 Visando ampliar o atendimento, democratizar o acesso e oferecer uma 
educação equânime e de qualidade para o público da EJA, a escola torna-se o espaço 
de convergência que norteará o trabalho coletivo, pois é nele que estudantes e 
educadores(as)49 compartilham, por meio da relação pedagógica, o encontro de 
diversas experiências e, na prática cotidiana, criam e recriam diretrizes de vida e de 
trabalho.
 Sócio-historicamente, essa (re)criação de diretrizes de vida e de trabalho 
impele a um processo dinâmico de mudanças, no qual os diferentes sujeitos devem 
deixar-se impregnar pelas necessidades do mundo atual, que exigem flexibilidade, 
participação, criticidade, eficácia e eficiência.
 Por isso, a partir de 2009, tornou-se necessário repensar toda a estrutura da 
EJA, que vai desde a reorganização dos tempos e espaços até uma nova proposta 
curricular, pensada democraticamente e articulada com as demandas da Secretaria 
de Educação do município (SE).
 Os mesmos princípios democráticos que fundamentam a construção dessas 
diretrizes curriculares solicitam dos(as) educadores(as) o engajamento na contínua 
reflexão sobre este documento, para que sua participação crítica, constante e 
transformadora efetive um currículo dinâmico e democratizante nas escolas da rede.
 Ressalta-se que este documento é consequência de uma construção coletiva 
iniciada no ano de 2009, tendo continuidade nos diversos encontros realizados 
em 2010 e 2011 entre o Departamento de Ações Pedagógicas / Supervisão da  

49 Todos os envolvidos no processo educacional para e com os estudantes: professores, coordenadores 
pedagógicos e diretores.
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que compõem a rede municipal. Esse processo resultou nas mudanças ocorridas 
nos âmbitos organizacional e pedagógico da EJA, cujo primeiro documento, 
intitulado “Orientações Pedagógicas e Administrativas para a EJA” (JUIZ DE FORA, 
2010), seguiu para as escolas visando sua implementação.
 Uma das primeiras ações desenvolvidas foi a realização de uma sondagem, 
que objetivava o levantamento de informações sobre o conhecimento dos(as) 
educadores(as) a respeito de seus(suas) estudantes. Das escolas consultadas, 84% 
afirmaram conhecê-los(as). Das restantes, algumas responderam que não sabem, 
mas buscam, constantemente, saber quem são seus(suas) estudantes, enquanto 
outras responderam apenas que não sabem. A análise desse resultado aponta que 
os(as) educadores(as) têm, segundo sua interpretação, uma visão clara do perfil 
e das necessidades dos(as) estudantes da EJA. Ao fim da análise dessa sondagem, 
e depois de alguns encontros com os(as) professores(as), esses dados reforçaram 
ações já desenvolvidas, rompendo paradigmas e alterando metodologias do 
trabalho docente.
 Para o cumprimento de uma agenda que possibilitasse estudos, registros 
e apresentação de uma nova Diretriz Curricular, a Supervisão de Ensino de 
Jovens e Adultos (SEJA) em reunião com diretores(as) e coordenadores(as) 
pedagógicos, estruturou um trabalho com as escolas organizando três grupos de 
estudos, constituídos por representantes de professores(as), coordenadores(as) 
pedagógicos e diretores(as), com encontros mensais.
 Nesses encontros, por região, procurou-se discutir e transpor o estereótipo 
de que a EJA é compensatória, isto é, que só tem a finalidade de educar quem não 
teve oportunidade de estudar, aqueles(as) que, por algum motivo, abandonaram 
a escola, ou que se encontram em distorção idade/série. A opção foi trilhar 
o caminho de uma identidade específica para a EJA enquanto modalidade 
educacional, na busca de articular educação e cidadania, pois ambas são produto 
e produtora da condição humana.
 É relevante destacar que a garantia da apropriação do conhecimento 
pelos(as) estudantes não é somente responsabilidade do(a) professor(a), antes 
deverá partir de ações que envolvam todos os sujeitos, dentro e fora da escola, 
sendo este um dos princípios da educação pública e democrática. Por isto, as 
diretrizes do município de Juiz de Fora para a modalidade da EJA a seguir foram 
pensadas não apenas como teoria de currículo, mas como ação transformadora 
no seio de cada escola.
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• Ações pedagógicas que garantam a aprendizagem prevista pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para a Educação de 
Jovens e Adultos.
• Integração curricular que consolide a estruturação de eixos temáticos, 
privilegiando a ação interdisciplinar entre as diferentes áreas de conhecimento.
• Elaboração coletiva do currículo e das ações pedagógicas, reconhecendo o 
perfil e as necessidades dos(as) estudantes da EJA, bem como respeitando a 
BNCC (BRASIl, 2017a).

Diretrizes operacionais

• Valorizar a experiência (competências e habilidades) como ponto de partida 
para o planejamento das ações pedagógicas.
• Adotar estratégias que reconheçam e valorizem as diferenças de gênero, de 
raça/etnia, cultura e religião.
• Planejar as atividades de ensino, conforme as potencialidades e/ou 
dificuldades e ritmos de aprendizagem específicos de cada estudante.
• Organizar grupamento de estudantes (enturmação), conforme habilidades 
a serem desenvolvidas.
• Elaborar estratégias de ensino que conjuguem, entre si, os conteúdos 
específicos dos componentes curriculares, os Temas definidos pela 
comunidade escolar, o Eixo Temático do semestre e as Habilidades a serem 
desenvolvidas pelos(as) estudantes, além de correlacioná-los com as 
competências da BNCC;
• Propiciar atividades participativas intra e extraescolares, com arranjos 
pedagógicos que instiguem o trabalho coletivo e cooperativo.
• Definir procedimentos e instrumentos de avaliação que contemplemos 
múltiplos aspectos de desenvolvimento dos(as) estudantes, considerando 
as competências e conhecimentos desenvolvidos, as atitudes e os 
comportamentos frente às situações individuais e coletivas.
• Organizar atividades de Alternância de Estudos que dialoguem com o 
mundo dos jovens, adultos e idosos, bem como com os temas de estudo.
• Desenvolver Culminância de Estudos de forma interdisciplinar, priorizando 
atividades artísticas e culturais, contextualizadas.



623

ED
U

CA
ÇÃ

O
 D

E 
JO

VE
N

S 
E 

AD
U

LT
O

S 
(E

JA
) Nessas diretrizes está o desafio de desenvolver processos de formação 

humana, articulados a contextos sócio-históricos, a fim de que se reverta a exclusão 
e de que se garanta aos(às) jovens, adultos(as) e idosos(as) o acesso, permanência 
e o sucesso – no início ou no retorno à escolarização.
 É imprescindível considerar a EJA em sua finalidade: desenvolver a aquisição 
da cultura geral, bem como da formação humana daqueles que a procuram. A 
autonomia intelectual é consequência direta do exercício de apropriação de saberes 
que desenvolvem a consciência crítica desses(as) estudantes, desembocando em 
atitudes éticas. 
 Conforme o conjunto de ordenamentos legais, a EJA, enquanto Modalidade 
de Ensino, tem como função social possibilitar a aquisição de conhecimentos e 
habilidades necessárias ao exercício da cidadania, favorecendo a participação 
crítica na vida política e no mundo do trabalho. Isso significa preocupar-se em 
proporcionar uma formação que compreenda o permanente aprender de toda a 
comunidade escolar, a reflexão crítica, a responsabilidade individual e coletiva, 
o comportamento solidário, o acompanhamento da dinamicidade das mudanças 
sociais e o enfrentamento de problemas novos. Para tanto, faz-se necessário 
construir soluções originais a partir do uso metodologicamente adequado de 
conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos.
 Assim, para a construção deste documento, tornou-se imprescindível o 
estudo e o reconhecimento da EJA como modalidade que vai além do processo 
inicial de alfabetização. Tornou-se necessário, pois, identificar as especificidades dos 
sujeitos da EJA, dos tempos e espaços de ensino e aprendizagem, das abordagens 
metodológicas, a partir da interdisciplinaridade, de eixos temáticos integradores 
e da avaliação e planejamento que, a seguir, apresentamos para serem ampliados 
nas escolas, entre educadores(as) e estudantes, criando uma espécie de rede que, 
enfim, sustentará as ações aqui propostas.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 O documento, ora referenciado, traz evidências, não de uma alfabetização em 
si mesma, com um fim determinado pela simples de codificação de códigos da escrita, 
mas de uma alfabetização que traz ao cidadão – estudante da EJA – a inserção no 
mundo que o rodeia, possibilitando-lhe um ampliar da visão para sua efetiva inter-
relação com o mundo. Focaliza uma alfabetização atrelada à prática do letramento 
que, segundo Magda Soares (2002, p. 17),
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escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer 
para o indivíduo que aprenda a usá-la.

 Como já discutido anteriormente, o(a) estudante da EJA traz consigo 
conhecimentos e experiências que lhes são próprios e já possui uma relação, mesmo 
que informal, com a leitura e com a escrita, estabelecendo seu contato com o mundo 
letrado: quando faz compras, quando identifica o ônibus do bairro, quando paga suas 
contas, entre outras situações. Esses(as) estudantes têm conhecimento da função 
social da leitura, da escrita e da matemática, pois consideram o contexto do texto, 
distinguem letras de números e de desenhos, diferentemente de uma criança. Por 
isso a escola precisa considerar esses conhecimentos e, a partir deles, desenvolver 
habilidades que lhes permitam compreender e interpretar o mundo letrado.

[...] um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social 
e economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura e 
a escrita têm presença forte, se se interessa em ouvir a leitura de 
jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem 
para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva (...) se 
pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum 
lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da 
escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 
1998, p.24).

 Além disso, entende-se que a alfabetização/letramento dos(as) estudantes não 
está restrita ou limitada às fases iniciais da EJA; ao contrário, ela se dá ao longo de todo 
o processo educacional escolar, fases de I a VIII, perpassando por todos os objetos 
de conhecimento, entendendo-se, assim, que existem vários tipos de letramento: 
o matemático, o linguístico, o histórico, o geográfico, etc., cabendo ao(à) assumir o 
papel de articulador(a) do conhecimento.
 Segundo Suzana Schwartz(2010, p. 84), no livro Alfabetização de Jovens e 
Adultos–Teoria e Prática, “[...] o fazer do professor precisa incluir, selecionar, priorizar, 
organizar, planejar, articular, tornar lógico o conhecimento, desenvolvendo estratégia 
de (re)construí-lo com os estudantes”. Tudo isso para que a prática da sala de aula 
atenda aos mais diversos perfis de discentes que a EJA recebe a cada semestre, 
oportunizando a todos a ressignificação dos objetos de conhecimento e aprendizagens 
socialmente construídas, de acordo com os padrões majoritariamente estabelecidos 
para que contribuam efetivamente para a melhoria da sua qualidade de vida.
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 Portanto, investido do seu papel, o(a) professor(a) que deve:

PAPEL DO(A) PROFESSOR(A) AÇÕES ESTÁVEIS DO(A) PROFESSOR(A)

•Responsabilizar-se pelo ensino.
•Desenvolver estratégias para que todos os 
estudantes aprendam a aprender modos de 
apropriação da linguagem.
•Contribuir para tornar os estudantes usuários 
autônomos da escrita e da leitura.

•Descobrir os interesses e motivações iniciais 
dos estudantes.
•Planejar e desenvolver boas situações de 
aprendizagem.
•Propor conteúdos que vão ao encontro dos 
saberes já construídos.
•Dar continuidade às tarefas propostas.
•Orientar a seleção de materiais para trabalhar.
•Organizar grupos de trabalho.
•Decidir a duração das atividades.
•Garantir que cada um chegue o mais longe 
possível.

Fonte: Adaptado de Schwartz (2010, p. 88)

 Até aqui temos estabelecidos alguns princípios, os quais norteiam o trabalho 
de alfabetização/letramento na EJA, desde a fase I até a fase VIII. Esses princípios não 
se detiveram, no entanto, a uma metodologia específica, já que os métodos podem 
contribuir ou dificultar o processo de ensino e aprendizagem, mas, sim,em trazer à tona 
a figura do(a) professor(a) como articulador(a) do conhecimento, aquele(a) que percebe 
a necessidade de revisar a teoria e transformar a prática pedagógica.
 Segundo Schwartz (2010, p. 58), “[...] para elaborar uma proposta didática de 
alfabetização para jovens e adultos, é necessário, portanto, que o professor não tenha 
medo de arriscar, de experimentar o novo, de continuar sendo um sonhador”.
 Acentua-se que a alfabetização é um processo possível, dentro de um tempo de 
limitado, desde que seja orientado, planejado e executado por um(a) profissional que 
embase sua prática pedagógica nos conhecimentos, cientificamente construídos, sobre 
os processos de ensino eaprendizagem da escrita; e que busque aprimorar sua prática 
docente, planejando e avaliando cotidianamente. 
 Já o letramento, como uso das práticas sociais da leitura e da escrita, obtidas 
ao longo da vida, se aprofunda e se amplia, na medida em que a escola propicia ao(à) 
estudante as experiências necessárias para a inserção na sociedade em que vive, 
capacitando-o(a) para acessar os conhecimentos produzidos ao longo da história. 
Trabalhar, portanto, na perspectiva do letramento, acentuando a aquisição crítica 
da leitura, da escrita e das múltiplas linguagens é um dos fins precípuos da EJA, indo 
muito além do processo inicial da alfabetização. Práticas que se debruçam nessa 
premissa, corroboram para assegurar, aos estudantes e às estudantes da EJA, o pleno 
desenvolvimento da cidadania e da igualdade (BRASIL, 2000).
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ESTUDANTES DA EJA

 Não basta considerar que os(as) estudantes da EJA são diferentes dos(as) 
estudantes do Ensino Regular. É preciso redimensionar com precisão essa diferença para, 
somente, então, compreender a função social da Educação de Jovens e Adultos. Ainda 
assim, no seu conjunto, os(as) próprios(as) estudantes da EJA são diferentes entre si e esta 
heterogeneidade merece ser levada em conta.
 O corpo discente é composto por estudantes com perfis distintos que iniciam ou 
retomam seu processo de escolarização formal nessa modalidade de ensino, trazendo uma 
gama de experiências que precisam ser valorizadas pelos(as) educadores(as). Esses(as) 
estudantes – protagonistas de suas histórias – possuem crenças e valores constituídos a 
serem considerados na prática escolar.
 Ao lançar o olhar sobre as especificidades do corpo discente, destacam-se dois 
pontos primordiais para o trabalho docente: o primeiro se refere à constituição dos saberes/
conhecimentos próprios desse sujeito; o outro diz respeito à heterogeneidade geracional.
 Na coleção “Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos”, do Ministério 
da Educação, lançada em 2006, no caderno “Alunos e Alunas da EJA”, encontramos uma 
discussão sobre o tema “Os conhecimentos já adquiridos”. Nessa problematização, os 
autores enfatizam duas espécies de conhecimentos originados das experiências de vida 
dos(as) estudantes: o saber sensível e o saber cotidiano.
 O saber sensível é aquele originado na relação com o mundo e fundado na 
percepção das coisas e do outro. É um saber pré-reflexivo, um conhecimento ancestral, 
parte integrante de todos nós, pois sustentado pelos cinco sentidos, e desenvolve-se ao 
longo de toda a vida.
 Ao valorizar esse saber, é possível que os(as) estudantes se abram a um conhecimento 
mais formal, mais reflexivo, porque, plenos desse saber sensível, sentem-se atendidos(as) 
e ouvidos(as), parte integrante de uma realidade escolar que lhes motiva a participação e 
respeita suas histórias.
 Como ressaltado (BRASIL, 2006, p. 7):

Olhar, escutar, tocar, cheirar e saborear são as aberturas para nosso 
mundo interior. Ler e declamar poesia, escutar música, ilustrar textos 
com desenhos e colagens, jogar, dramatizar histórias, conversar sobre 
pinturas e fotografias são algumas atividades que favorecem o despertar 
do saber sensível.

 Já o saber cotidiano possui concretude e relaciona-se com as soluções que os(as) 
homens(mulheres) criaram e criam para os inúmeros desafios que enfrentam na vida. É um 
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formal com que a escola lida. Não é sistematizado. Também, neste caso, pouco valorizado 
no mundo letrado e, consequentemente, pelo(a) próprio(a) estudante:

O saber cotidiano não é necessariamente um saber utilitário, 
desenvolvido para atender a uma necessidade imediata da pessoa. 
Pelo contrário, pode também se configurar em uma espécie de 
conhecimento que requer um afastamento, uma transcendência com 
relação ao seu objeto. Uma cozinheira, por exemplo, pode executar uma 
simples receita, mas pode também, recriá-la, estabelecendo hipóteses 
a respeito de um novo ingrediente que poderia ser acrescentado para 
melhorar o sabor do prato em questão (BRASIL, 2006. p.07).

 O conhecimento que os(as) estudantes trazem está, assim, relacionado às 
suas práticas sociais, norteando seus saberes no dia a dia e na própria prática escolar. 
Nesse sentido, a escola deve preparar-se para recebê-los(as) de maneira adequada, 
configurando-se como um espaço de (re)construção do conhecimento de forma 
significativa. Conhecê-los(as) – e fazer-se conhecer – torna-se ponto primordial para o 
estabelecimento de relações de pertencimento a um grupo, o que é essencial para o 
planejamento de objetivos e metas a serem atingidos, além de servir como baliza para 
as ações pedagógicas do cotidiano.
 É preciso investir na EJA, favorecendo o desenvolvimento global dos(as) estudantes 
que retornam à escola por conta de múltiplas necessidades, tais como as exigências do 
mercado de trabalho, crescimento pessoal ou, ainda, aqueles(as) que ficaram à margem 
da modalidade regular de ensino pela distorção idade-série e precisam equalizar essa 
diferença.
 Por isso, a mediação entre os diversos saberes torna-se primordial para a prática 
de uma educação que se pretende formadora e emancipatória. Vale ressaltar que essa 
dinâmica de aquisição de conhecimentos e de formação humana não tem como fim uma 
educação conteudista e descontextualizada, mas a efetiva formação de cidadãos(ãs) 
capazes de investir e transformar a realidade do mundo em que vivem.
 Outra questão que deve ser considerada como característica dos(as) estudantes 
da EJA é a heterogeneidade, que traz consigo a noção de um grupo diversificado, com 
diferentes idades, realidades, experiências e anseios. Reúnem-se pessoas das mais 
diversas origens, com uma cultura própria e com diferentes gostos. Tudo se avizinha das 
salas de aula de modo a evidenciar a pluralidade cultural que marca o país.
 Existem diversas maneiras de ser adolescente, jovem, adulto(a) ou idoso(a). São, 
portanto, estudantes que constituem sua identidade individual e coletiva a partir do 
pertencimento a grupos estruturais ou “tribos” diferenciados.
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pelos sujeitos da EJA. Tal reflexão pode, em muito, enriquecer o trabalho realizado, pois a 
relação entre as diversas singularidades e o todo escolar, promove e amplia o desenvolvimento 
da compreensão de mundo por parte do(a) estudante e suas culturas.
 Segundo Paulo Freire (1987, p. 64), “[...] a consciência do mundo e a consciência de 
si, como ser inacabado, necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca [...]. É neste sentido que, em todas as idades, para homens 
e mulheres, estar no mundo significa estar em constante inter-relação com os outros.
 Ao se eleger uma diretriz curricular para a diversidade - aqui entendida em seu sentido 
amplo, de modalidade que abarca sujeitos das mais diversas origens e caracterizações, seja 
étnica, social, profissional e tantas mais – é necessário estabelecer uma postura, por parte 
dos(as) educadores(as), que seja mediadora das relações, a partir da construção de um 
conhecimento maior sobre os processos de crescimento e desenvolvimento do ser humano. 
Além disso, é preciso também estabelecer um círculo de confiança que nasça dessas 
convivências na sala de aula e extrapole para outros espaços escolares e sociais.
 Cabe reconhecer que a busca de alternativas para o trabalho com a pluralidade da 
EJA encontra-se mais voltada para um currículo aberto, construído a partir da interação de 
todos os seus sujeitos do que para um currículo conteudista, baseado em sequências pré-
determinadas.
 Nesse contexto, a EJA tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos, 
agregando elementos e valores que os levem à emancipação e à (re)afirmação de sua 
identidade cultural, social e à ampliação de suas capacidades.
 Portanto, se a escola se estrutura para tocá-los(as) com saberes que sejam significativos 
em contexto de participação ativa e democrática, estará contribuindo, efetivamente, para a 
consolidação de sua inserção social, baseada em uma pedagogia do encontro, através do 
qual a escola tornar-se-á um espaço de permanente reconstrução do conhecimento.

TEMPOS E ESPAÇOS

 Tempo e espaço são categorias criadas histórico, social e culturalmente como 
forma de organizar e mediar a relação dos homens com a natureza, com seus pares 
e consigo mesmos. Expressam as relações sociais, dinâmicas e salutares à vida em 
sociedade. Nesse contexto, o tempo e o espaço, especificamente no ambiente escolar, 
devem ser pensados como forma de organizar as relações que ali se constituem, visando 
o processo de desenvolvimento de todos os sujeitos.
 A partir desse pressuposto, no ambiente escolar, tempo e espaço, são objetos 
de reflexão, considerando tanto seu princípio organizacional–normas, regras, grades 
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subjetivos, sentidos implícitos.
 Durante todas as etapas da vida o ser humano aprende a se relacionar com o 
tempo em suas várias categorias: o cronológico, o geológico, o histórico, o psicológico, o 
educacional, dentre outros. Essas categorias, apesar de suas especificidades e domínios, 
coexistem na morfologia do tecido social.
 A relação do ser humano com o tempo é sempre uma relação construída 
socialmente e permeada por convenções que, muitas vezes, engessam o desenvolvimento 
de um trabalho pedagógico criativo, reproduzindo formas de convivência que excluem 
as trocas de experiências e conformam a vida, coagindo a uma rotina aprendida, 
também, nos bancos escolares.
 Especificamente no campo educacional, percebe-se a coexistência dos 
tempos escolar e pedagógico. Esta distinção é meramente didática, uma vez que 
esses tempos são particularidades da dinâmica escolar e sua fluidez é constituída nas 
experiências cotidianas, através das quais professores(as) e estudantes influenciam 
e são influenciados por essa categoria. De tais experiências, brotam as noções de 
linearidades, descontinuidades, permanências e mudanças que, cheias de intenções, 
marcam os tempos na EJA.
 Podemos definir tempo escolar como a soma das horas numa dada grade 
curricular, legislada pela LDB, resoluções e pareceres, além das regulamentações 
feitas por cada sistema educacional, referentes às suas modalidades de ensino. Esta 
é uma construção político-administrativa com o objetivo de organizar o processo de 
aprendizagem, assim como os indivíduos que a ele estão ligados.
 O tempo escolar, na EJA, reflete formas da gestão da escola e da educação 
como, por exemplo, a distribuição do horário das aulas e de Alternância de Estudos 
dentro da semana, pleno desenvolvimento dos(as) estudantes numa perpectiva 
inclusiva, interdisicplinar e que considera o tempo de aprender em uma estrutura de 
desenvolvimento dos objetos de conhecimento.
 Essa distribuição, segundo as Orientações Pedagógicas e Administrativas para 
a EJA, elaboradas em 2010, estabelece as bases para a constituição e a organização 
do novo tempo escolar, apontando a necessidade de “trabalhar com o tempo real dos 
estudantes (...) e também as limitações de tempo (...) indicando critérios de seleção, 
organização de conteúdos e alternativas de tratamento didático compatíveis com um 
ensino de qualidade” (JUIZ DE FORA, 2010, p. 8).
 Para tanto, a carga horária prevista para EJA, de 400 horas semestrais, foi 
distribuída em 333 horas e 20 minutos presenciais, com módulos-aula de 50 minutos, 
computando 04 aulas diárias. Visando o cumprimento do tempo escolar determinado 
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Alternância de Estudos (JUIZ DE FORA, 2010).
 O tempo escolar é fechado em sim mesmo, delimitado pelos ordenamentos 
legais que lhe dão concretude. Entretanto, outra categoria de tempos e destaca dentro 
dos muros da escola: é o tempo pedagógico que, constituído de teorias e práticas 
educacionais, dá vida e movimento ao tempo escolar.
 O tempo pedagógico, de natureza subjetiva, entendido como a prática mediadora 
do fazer educacional, visa contextualizar toda essa realidade vivida pelos sujeitos da EJA 
e equacionar variáveis inconstantes, tais como: as características individuais e coletivas 
de aprendizagem, a satisfação das necessidades e expectativas de professores(as) e 
estudantes, a cultura construída ao longo da vida escolar e da vida em sociedade, o 
sentido que o conhecimento tem e ganha para cada um na construção desse tempo e 
tantas outras que a educação seja capaz de pensar e realizar no contexto escolar.
 Não se deve pensar o tempo pedagógico de maneira rígida, como se tem feito 
ao longo das experiências com a EJA. É preciso, antes, pensar no ritmo de cada um(a), 
nas necessidades sociais imediatas que os(as) motivam na busca pela escolarização, 
nas formas como leem e interpretam o mundo social, e assim eleger metodologias de 
ensino e ações didáticas que promovam a integração entre os saberes populares, os 
saberes científicos sistematizados e a realidade cotidiana presente (OLIVEIRA; PAIVA, 
1999).
 Isso implica dizer que a experiência de escolarização, inclusive para os(as) 
estudante da  EJA, é algo mais amplo, profundo e complexo que o processo de 
instrução, previsto e determinado pelo tempo escolar propriamente dito (CONSELHOS, 
p.50, 2000).
 Assim sendo, o tempo pedagógico é a alma da escola em sua função mais 
intrínseca: construir conhecimentos a partir de ação pedagógica significativa para seus 
sujeitos. É o conhecimento socialmente acumulado transitando entre o fazer docente 
e o fazer discente, saindo para além dos muros da escola. É mais que a adequação 
às normas, cumprimento de programas em determinados prazos, rotinas fixas com 
horários e ritos rígidos. É a própria vida na escola.
 Se o tempo escolar é um recorte de tempo cronológico que organiza e delimita a 
vida dentro da escola, o tempo pedagógico é mediação das relações que brotam entre 
os sujeitos, dando sentido àquele tempo, extrapolando o ambiente escolar. Por isso, 
tempo pedagógico é também tempo escolar, imbricados e entrelaçados no fazer diário, 
compondo o que chamamos de tempo educacional.
 O fazer diário do tempo educacional – suas rotinas e significados para os 
sujeitos – se dá dentro de um espaço determinado e formal: o espaço escolar. Esse 



631

ED
U

CA
ÇÃ

O
 D

E 
JO

VE
N

S 
E 

AD
U

LT
O

S 
(E

JA
)espaço, assim como tempo é símbolo de um contínuo processo de construção humana, 

qualifica-se pela delimitação física da escola, suas funções utilitárias e os sentidos 
dados pelos sujeitos nas relações que ali se estabelecem.
 Entendemos a delimitação física da escola como sendo tudo aquilo que está 
contido em seus muros: sala de aula, refeitório, biblioteca, pátio, banheiros, sala de 
professores(as), secretaria, sala da direção, laboratório de informática, salas ambientes, 
cozinha, dentre outros. Funções utilitárias como sendo possibilidade de uso de cada 
espaço contido na escola, tais como: leitura, recreação, atividades físicas, refeição, 
higiene, dentre outros. Os sentidos são valores conferidos a estes espaços, a partir 
da mediação pedagógica, como novas sociabilidades, novas afetividades, processos 
identitários, dentre outros.
 Embora não seja determinante, o espaço físico tende a ser um elemento que 
condiciona os esquemas corporais, os biorritmos dos sujeitos que convivem nesse espaço 
e as ações educativas que se processam dentro da escola, conforme sua organização e 
mediante as possibilidades de uso.
 Nesse sentido, o espaço físico é reorganizado constantemente, mesmo porque 
congrega os diferentes níveis de ensino em turnos alternados. Essa reorganização 
tende a transformá-lo em lugar, ou seja, um espaço com função pedagógica mediadora 
das relações, uma vez que confere sentido às vivências de aprendizagem que nele se 
constitui.
 Consoante ao pensamento de Freire (1996, p. 109), reiteramos que: “[...] quanto 
mais solidariedade exista entre o educador e o estudante no trato desse espaço, tanto 
mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola”. Fica claro o 
papel dos(as) educadores(as) na democratização das relações de poder à medida que 
explora outras formas de organização física e social dos espaços escolares, estimulando, 
valorizando o diálogo, a participação, os trabalhos em equipe e os ritmos individuais 
dos(as) estudantes, transformando os espaços em lugares repletos de novos significados.
 Portanto, espaços e lugares carregam consigo relações de poder, estabelecidas 
pelo convívio diário. Quando o(a) professor(a) percebe os(as) estudantes como 
sujeitos de sua própria aprendizagem, respeitando seus saberes, as relações de poder 
se modificam, tornando-se horizontalizadas. Professores(as) e estudantes criam um 
sentimento de pertencimento em relação ao espaço escolar e reestruturam o tempo 
educacional. Essa dinâmica tende a evitar ou, pelo menos, minimizar um dos maiores 
problemas enfrentados pela EJA na atualidade, a evasão.
 Brota das vivências múltiplas dos tempos escolares e pedagógicos, nos espaços e 
lugares de ensino, a crença de uma metodologia baseada em um currículo interdisciplinar 
e transversal, como forma de propiciar uma educação equânime.
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INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE

 Com a participação da Secretaria de Educação, através da Supervisão de 
Educação de Jovens e Adultos, dos(as) diretores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) 
e representantes dos professores(as), surge uma proposta de metodologia que se 
debruça nas especificidades dos(as) estudantes da EJA, bem como na função social 
definida para esta modalidade de ensino. A partir das discussões que se iniciaram em 
2009, traçaram-se novos contornos para a EJA na rede municipal. Vale destacar que todas 
as ações implementadas tiveram como objetivo promover, cada vez mais, a inclusão 
social de jovens, adultos(as) e idosos(as) no que se refere aos direitos à educação, às 
possibilidades de melhores condições de trabalho e de cidadania.
 Deve-se, portanto, respeitar as vivências desses sujeitos, sem subestimá-los em 
suas experiências de vida. Por isso, é imperativo definir metodologias e procedimentos 
didáticos que considerem a diversidade geracional, as habilidades constituídas nas 
práticas sociais e os objetivos de cada estudante que compõem as turmas da EJA. Por isso, 
não mais é possível pensar uma educação calcada na fragmentação do conhecimento, 
no isolamento e na hierarquização de componentes curriculares e de conteúdos:

Essa falta de comunicação entre as áreas, essa fragmentação do 
conhecimento – reflexo de um complexo social e histórico desencadeado 
pela Revolução Industrial, que exigia mão de obra especializada, têm 
deixado sequelas profundas em nosso modo de pesquisar, de ensinar 
e, sobretudo, de pensar e ver o mundo (BRASIL, 2007, p. 25).

 O currículo deve se configurar como a interseção entre as ações de todos os 
sujeitos no processo educacional, religando os múltiplos saberes que se encontram 
no espaço escolar, pautando-se em uma perspectiva de mundo, de sociedade e de ser 
humano que tem como base transdisplinariedade, cuja significação implica na troca, na 
reciprocidade entre as áreas do conhecimento (FAZENDA, 1993).
 A interdisciplinaridade se apresenta, portando, como parte de uma “nova” 
concepção de ensino e de currículo no seio da escola, reorganizando a relação entre 
ensino e aprendizagem de uma forma interativa, caracterizando-se como uma construção 
social, uma prática que revela seu compromisso com os indivíduos, a história, a sociedade 
e a cultura. Conforme apresenta Saviani (2003, p.53), “A interdisciplinaridade é, acima 
de tudo, processo de coparticipação, diálogo, que caracteriza a integração não apenas 
das disciplinas, mas de todos os envolvidos no processo educativo.” 
 A construção do conhecimento se faz através do envolvimento, do 
compromisso e da reciprocidade dos(as) educadores(as), por meio de atitudes e 
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componentes curriculares. Adotar a interdisciplinaridade como metodologia para o 
desenvolvimento do currículo escolar, não significa o abandono dos componentes 
curriculares e seus conteúdos, nem supõe uma “pluriespecialização” dos(as) 
professores(as). Consoante à explanação do MEC (BRASIL, 2007, p. 28),

[...] a interdisciplinaridade também exige que o território de cada 
campo do conhecimento – suas particularidades e especialidades 
– seja compreendido e respeitado. A ideia não é procurar um 
caminho para homogeneizar todas as ciências ou restringi-las a 
um enfoque. Pelo contrário. Para que haja uma junção das partes, 
é fundamental que a objetividade de cada uma seja plenamente 
reconhecida e respeitada. Não é possível combater a abordagem 
que restringe os conhecimentos a campos fechados e mundos 
particulares nem criar uma posição unificadora, sem que antes 
as diferenças sejam reconhecidas, compreendidas e, sobretudo, 
respeitadas.

 O modelo de base interdisciplinar/transdiciplinar exige uma nova visão 
de escola – criativa ousada e com nova organização didática. Precisa, portanto, 
assegurar a especificidade de cada componente curricular, integrado a um todo 
significativo através dos eixos temáticos integradores (cf. p. 18). Essa diretriz 
curricular reconhece a necessidade de selecionar os conteúdos escolares, procura 
explicitar os critérios desta seleção de forma consciente e em sintonia com o projeto 
de escola e de sociedade, no qual se acredita e pelo qual se luta. 
 A articulação entre os componentes curriculares deve ter como base uma 
racionalidade construída permanentemente. Isto é, uma racionalidade transversal 
em detrimento da linear. Essa assertiva reitera os apontamentos de Araújo (2003, 
p. 75) no que tange a articulação entre interdisciplinaridade e transversalidade:

[...] a novidade está em buscar a organização curricular na estratégia 
pedagógica dos projetos, assumindo que o avanço na compreensão 
da natureza, da cultura e da vida humana está nas ligações que 
podemos estabelecer entre os mais diversos tipos de conhecimento: 
científico, popular, disciplinar, não disciplinar, cotidiano, acadêmico, 
físico, social etc.; ou seja, o segredo está nas relações, nos infinitos 
caminhos que permitem ligar os conhecimentos uns aos outros.

 A transversalidade se relaciona ao que atravessa ou perpassa os diferentes 
campos de conhecimento. Aplica-se aqui o conceito presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que diz respeito:



634

ED
U

CA
ÇÃ

O
 D

E 
JO

VE
N

S 
E 

AD
U

LT
O

S 
(E

JA
)

[...] à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação 
entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender 
sobre a realidade) e as questões da vida real e de sua transformação 
(aprender a realidade da realidade) (BRASIL, 1998, p.30).

 Desse modo, a transversalidade garante, mesmo mantendo o ponto de vista 
específico de cada área do conhecimento, que os eixos temáticos, os temas e os 
conteúdos abordem aspectos comuns, numa tessitura coletiva de saberes.
É imprescindível destacar que essa concepção pressupõe educadores(as) imbuídos 
de um profundo senso crítico, aberto para a cooperação e o intercâmbio entre os 
diferentes componentes curriculares, o constante questionamento ao saber arbitrário e 
desvinculado da realidade.
 A interdisciplinaridade e a transversalidade são, nesse sentido, modos de 
trabalhar os diferentes saberes. Na medida em que os(as) educadores(as) garantam a 
integração dos componentes curriculares, asseguram também a sua ressignificação para 
os(as) estudantes favorecendo o interesse pela escola, pela aprendizagem e, mais ainda, 
pela permanente construção do saber.
 Para que essa premissa metodológica possa ser desenvolvida numa prática 
pedagógica colaborativa, foram elaborados cinco eixos temáticos integradores3, definindo 
a cidadania como elemento da transversalidade. Os eixos temáticos integradores são: 
Cidadania, Comunicação e Tecnologia; Cidadania eMeio Ambiente; Cidadania Cidade/
Sociedade; Cidadania e Cultura; e Cidadania e Trabalho.
 Tendo como base o pensamento freireano, cidadania perpassará todas as 
ações pedagógicas, por se tratar de condição primordial à vivência do(a) educando(a), 
desdobrando-se naqueles eixos temáticos que deflagram as reflexões no contexto 
escolar e, consequentemente, levam à ampliação dos saberes, mantendo o foco na 
pluralidade dos estudantes da EJA. A cidadania não se reduz aos conceitos de direitos 
e deveres, mas amplia-se para a compreensão de mundo que os(as) estudantes trazem 
consigo e da compreensão do mundo que lhes será apresentada. Deve ser, portanto, 
compreendida como a apropriação da realidade para nela atuar, favorecendo ao cidadão 
participar conscientemente em favor de sua emancipação. 
 Considera também a produção humana e sua intervenção no mundo do trabalho, 
do ambiente, da cultura, da comunicação, da tecnologia e da cidade/sociedade como 
pontes para a construção do conhecimento.
 Dessa maneira, pretende-se reforçar o caráter coletivo da organização escolar 
e uma maior segurança ao(à) educador(a) da EJA, que toma para si a responsabilidade 
de fazer do espaço escolar um espaço de vivências e experiências, democratizando os 
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adaptando-se às reais necessidades de cada estudante e de seu tempo próprio para a 
aquisição dos saberes sistematizados; tudo isso num esforço colaborativo entre os pares, 
e entre estes e a comunidade escolar.
 Considerando os eixos temáticos integradores, o currículo não deve fragmentar 
o processo do conhecimento e hierarquizar os componentes curriculares. Antes, deve 
ser organizado de maneira abrangente, no qual a cidadania esteja articulada com a 
realidade em que o(a) estudante(a) se encontra, em favor de um processo que tenha a 
contribuição das várias áreas do conhecimento.

[...] podemos pensar que um ensino que conciliasse diferentes 
conceitos de diferentes áreas; que integrasse as várias disciplinas 
e fosse capaz de substituir a fragmentação pela interação, daria 
ao sujeito a oportunidade de aprender a relacionar conceitos e, 
consequentemente, de construir novos conhecimentos, com muito 
mais autonomia e criatividade. Mais autonomia porque ele teria 
aprendido a considerar fatores de diferentes ordens na realização de 
seus objetivos, inclusive de aprendizagem. Mais criatividade, porque a 
prática de relacionar implica também a arte de encontrar combinações 
inéditas, ousadas, saídas novas para velhos problemas. Esse seria um 
ganho inestimável no processo de ensino no novo milênio (BRASIL, 
2007, p. 26).

 Portanto, a escola deve superar o ensino de caráter conteudista, que é centrado 
mais na quantidade de informações do que na relação qualitativa com o conhecimento; 
e isso se dá por meio da definição de opções metodológicas, ou seja, momento no qual 
os(as) educadores definem os processos pedagógicos.

EIXOS TEMÁTICOS INTEGRADORES, TEMAS E CONTEÚDOS

 Para que o currículo adquira significado e seja composto por objetos de 
conhecimento, temas e eixos temáticos integradores que tenham sentido para os(as) 
estudantes, é necessário identificar os porquês das escolhas feitas. Além disso, buscar o 
como fazer, desenvolvendo os processos pedagógicos inerentes à identidade das escolas 
de EJA.
 São várias as temáticas que, devido a sua importância na atualidade, exigem um 
olhar cuidadoso por parte dos(as) educadores(as). Das práticas desenvolvidas na EJA, até 
o presente momento, emergiram alguns temas considerados de maior relevância, que 
foram organizados na forma de Eixos Temáticos Integradores que, por sua abrangência, 
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conteúdos tradicionalmente programados, considerando a análise do perfil do público 
atendido, as concepções pedagógicas atualizadas, além dos documentos referenciais 
mais recentes. Conforme Araújo (2003, p. 72),

Isso significa romper, por exemplo, com: a superespecialização; 
a fragmentação radical dos conhecimentos; certas hierarquias 
estabelecidas no currículo; a visão empirista de que aos professores 
compete ensinar e aos alunos aprender (no máximo, interpretar a 
realidade); a descontextualização entre os conteúdos científicos e os 
saberes populares; o autoritarismo nas relações escolares que impedem 
a construção da autonomia intelectual e moral dos estudantes.

 Portanto, os Eixos Temáticos Integradores desse Referencial Curricular contribuem 
para uma nova organização escolar, flexibilizando os componentes curriculares e os 
conteúdos, sem seguir a rígida divisão por fases/módulos de ensino, possibilitando 
diversos níveis de abrangência, aprofundamento e organização da EJA.
 Os Eixos Temáticos Integradores, que já apareciam aleatoriamente nas práticas 
escolares dessa modalidade – ora como temas de projetos nas unidades escolares, ora 
isoladamente em diferentes disciplinas – foram, a partir das reuniões com as escolas, 
sistematizados da seguinte forma:

Fonte: Proposta Curricular de Juiz de Fora - EJA (JUIZ DE FORA, 2012, p.25)

 O trabalho desenvolvido em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora pautou-se, a partir de 2011, nos Eixos Temáticos Integradores. Definiu-se 
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I à VIII, encerrando um ciclo curricular ao final de dois anos, período no qual todos os 
eixos teriam sido trabalhados. Resguardaram-se a liberdade e a autonomia das unidades 
escolares na escolha de temas, os quais foram organizados por meio de unidades de 
ensino, projetos ou conforme planejamento de cada escola.
 Assim, os temas e os objetos de conhecimentos selecionados deveriam ser 
pensados e organizados com base nas características e na realidade dos sujeitos da EJA, 
em cada escola, nos pressupostos presentes nessa diretriz curricular, nos ordenamentos 
legais e nos objetivos definidos pela comunidade escolar, por meio de seu projeto 
político-pedagógico.
 Para que tal dinâmica aconteça, o currículo deve organizar-se como uma rede 
resultante do cruzamento de eixos temáticos integradores com os temas e os objetos 
de conhecimento selecionados para os componentes curriculares. Esse cruzamento dá 
origem a células que devem ser preenchidas de acordo com duas referências: cada eixo 
temático interage com cada tema e, estes, por sua vez, com os objetos de conhecimento 
selecionados, conforme desenho abaixo.

Figura 1: Arquitetura Curricular para EJA a partir de 2011

 Por sua vez, os objetos de conhecimento devem ser pensados a partir dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ponto de partida para que cada escola, 
cada professor(a), resguardando as áreas de domínio de seus componentes curriculares, 
possam definir a melhor forma de organizar e desenvolver esses objetos, atendendo às 
especificidades dos seus(suas) estudantes e às condições concretas em que se desenvolvem 
suas práticas pedagógicas. Associada a este, convém se reportar às prerrogativas da BNCC 
(BRASIL, 2017a) que permitem uma contextualização pertinente e necessária. Para os que 

  LEGENDA
Eixo Temático
Temas
Conteúdos Programáticos
Prática Pedagógica
Eixo Transversal:
Cidadania, Comunicação 
e Tecnologia
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da EJA e de seus(suas) estudantes, Schwartz (2010, p. 49), nos esclarece: “O discurso da 
necessidade de se partir da realidade do aluno, por vezes, é transformados em consistência, 
contribuindo para uma estranha associação entre currículo para as classes populares e 
redução de conteúdos e “facilidades” na avaliação”.
 No entanto, a própria autora afirma que a flexibilidade curricular é muito mais que 
lista de conteúdos mínimos para compensar o tempo perdido dos estudantes de EJA. Para 
ela,

Partir da realidade do aluno não significa que temas que não fazem parte 
da realidade material dos sujeitos não devam ser abordados, mas sim 
que sejam planejadas condições para promover reflexões críticas sobre 
estes conteúdos, oportunizando o conhecimento, a compreensão e o 
desenvolvimento de estratégias de alternativas de soluções (SCHWARTZ, 
2010, p.50).

 Imbuída desta assertiva, o presente Referencial Curricular tem como princípio 
orientar as ações pedagógicas que, articuladas com os ordenamentos legais, fundamente-se 
no trabalho interdisciplinar/transdiciplinar mais próximo à realidade de jovens, adultos(as) 
e idosos(as).

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

 A avaliação é essencial à Educação, inerente e indissociável enquanto concebida 
como problematização, questionamento e reflexão sobre a prática pedagógica, tendo como 
função orientar o trabalho do professor e o aprendizado dos(as) estudantes.

[...] Assim compreendida, ela se faz presente, desde o início da prática 
educativa, quando oferece elementos para que o professor possa fazer 
seu planejamento. Além disso, a avaliação acompanha todo um processo 
educativo, orientando o professor e os alunos na busca dos objetivos 
planejados (BRASIL, 2006, p.5).

 Por isso mesmo, entende-se a avaliação como um processo contínuo e formativo. 
O(A) professor(a) que não avalia processualmente a ação educativa no sentido investigativo, 
pauta a sua docência em verdades absolutas, prontas e acabadas, prejudicando o aprendizado 
dos(as) estudantes, sem promover transformações que os(as) levem à conquista da 
autonomia. 
 Para o sucesso de qualquer processo avaliativo é preciso definir, objetivamente, o 
ponto aonde se quer chegar, os processos para se chegar ao ponto determinado, bem como 
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ouvir e o interagir na aquisição dos saberes, que se fortalece através de um relacionamento 
dialógico entre professor(a) e estudante.
 A avaliação dialógica é um momento privilegiado de estudo e não mais um 
acerto de contas (MORETTO, 2007). Assim sendo, possibilita aos(às) estudantes e ao(à) 
professor(a) rever até onde conseguiram chegar e mostra onde precisam agir para alcançar 
os objetivos esperados. A linguagem clara e precisa é de suma importância para que o(a) 
estudante compreenda os objetivos da avaliação, entendendo-a como uma interação 
entre os conhecimentos trazidos por ele e os conhecimentos adquiridos, mediados pelo(a) 
professor(a).
 Outro aspecto dessa prática avaliativa é a diferença entre interiorizar os 
conhecimentos e se apropriar deles. Interiorizar é a capacidade de repetir uma informação 
recebida, mesmo que não tenha um real significado; a famosa “decoreba”. Apropriar-se do 
conhecimento é, além de interiorizar a informação, estabelecer relações significativas com 
outros conhecimentos já elaborados, ampliando e transformando sua estrutura conceitual, 
estabelecendo novas relações na medida em que surjam novas experiências.
 Ainda sobre essa prática dialógica de avaliação, segundo orientações do Ministério 
da Educação (BRASIL, 2006), quatro ações são imprescindíveis ao(à) professor(a): (i) não 
exagerar no uso do poder, quando se avalia: (ii) compreender que a avaliação só interessa em 
função do que vem depois dela e do que ela esclarece; (iii) saber que avaliar é um processo 
reflexivo, isto é, uma oportunidade de pensar a prática; (iv) ressignificar o erro como fonte de 
informações para o (re)planejamento das ações pedagógicas (BRASIL, 2006).
 Entendida dessa forma, a avaliação oferece elementos importantes para o 
planejamento pedagógico, além de dinamizar seu processo de aperfeiçoamento. É 
constituído de ações que projetam fins e estabelecem meios para chegar até eles. Toda vez 
que se planeja, definem-se opções que levam a:

[...] prever situações, organizar atividades, dividir tarefas para facilitar 
o trabalho e até avaliar o que já foi feito (...). Num sentido amplo, 
planejamento é um processo que visa dar respostas a um problema, 
estabelecendo fins e meios que apontem para sua resolução, de modo a 
atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente 
o futuro, mas considerando as condições do presente, as experiências do 
passado e os diferentes aspectos da realidade. Desta forma, planejar e 
avaliar andam de mãos dadas (BRASIL, 2006, p.30-33).

 Por isso, o planejamento é uma das esferas do processo pedagógico que mais 
criatividade exige dos(as) professores(as), já que trata do estabelecimento de estratégias 
para atingir metas e objetivos.
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sejam comuns e estrategicamente atingidos, por meio da reorganização dos tempos e 
espaços, da compreensão da relevância do trabalho com os eixos temáticos, dos temas 
definidos conforme demandas e interesses dos sujeitos da EJA, em cada escola, bem como 
pelos objetos de conhecimento sugeridos pelos(as) professores(as) de acordo com a BNCC 
(BRASIL, 2017a) e trabalhados de maneira inter/transdisciplinar.
 Tal como proposto neste documento, os(as) professores(as), em cada escola, mantêm 
sua autonomia de escolha dos conteúdos a serem trabalhados, definindo “o que” ensinar, 
ao levar em consideração as peculiaridades locais e o perfil do público da EJA ali atendido. 
Importante destacar que a referida escolha precisa estar em constante diálogo com o projeto 
político pedagógico da escola e com os documentos norteadores e orientadores, tais como a 
Proposta Curricular da EJA (JUIZ DE FORA, 2012) e a própria BNCC (BRASIL, 2017a).
 Essa definição precisa levar em conta a articulação com os temas e os eixos temáticos 
integradores. Compreendendo “o porquê” de tal escolha, reestruturam-se as metodologias 
a serem desenvolvidas dentro do processo de ensino aprendizagem, definindo “o como” 
ensinar.
 De forma geral, alguns critérios poderão nortear as escolhas dos objetos de 
conhecimento feitas pelos professores, sendo eles:

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO

Ter validade Devem ser os mais importantes e significativos para 
a realidade e a época em que se vive, considerando o 

Projeto Político Pedagógico da escola.
Ter significado Devem estar relacionados com os estudantes, suas 

histórias de vida, suas experiências, seus projetos e 
suas motivações.

Possibilitar a reflexão Devem levar o estudante à construção significativa 
do conhecimento, a fim de desenvolver a capacidade 

de associar, comparar, compreender, selecionar, 
organizar, criticar e avaliar os próprios objetos de 

conhecimento, entendendo sua importância e 
validade na sociedade contemporânea.

Ser flexível Devem estar sujeitos a modificações, adaptações, 
renovações e enriquecimentos.

Ter utilidade Deverão considerar as exigências e as características 
do contexto social e cultural dos estudantes.

Ser viável Os objetos de conhecimento deverão ser pertinentes 
aos tempos e espaços escolares diferenciados, no 

contexto da EJA.
Ser articulado Os objetos de conhecimento deverão atender às 

definições dos eixos temáticos e dos temas definidos 
pela comunidade escolar.

Fonte: adaptado de Brasil (2006, p. 34-35).
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 O exercício acima exige do(a) professor(a) uma visão diferenciada sobre sua prática 
pedagógica para com os(as) estudantes da EJA. Exige planejamento e reflexão constantes, além de 
uma abertura para a diversidade. Abandona-se, por um lado, a ideia de programas predeterminados, 
de lista de conteúdos ditados no início do semestre, sem planejamento coletivo e sem considerar 
as expectativas e necessidades dos(as) estudantes. Por outro lado, numa perspectiva dialógica, 
partilham-se ideias, concepções, práticas e projetos que implicam no processo constante de 
planejamento e de avaliação que acompanha todo ano letivo.
 
QUESTIONAMENTOS ADVINDOS DO CONTEXTO

 A leitura da Proposta Curricular da EJA (JUIZ DE FORA, 2012), em paralelo com a leitura do 
documento da BNCC (BRASIL, 2017a), principalmente no que diz respeito às questões norteadoras 
principais, permite-nos levantar pontos interessantes de debate. Logo de início, no capítulo 
introdutório o texto da BNCC, ao se definir, esclarece que: “A Base Nacional Comum Curricular é um 
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica [...]” (BRASIL, 2017, p. 7). Entretanto, não se esclarece se a EJA está incluída neste espectro de 
atendimento como uma modalidade. Este é um ponto de partida fundamental para que se delineie 
uma proposta coerente e exequível de trabalho na EJA.
 Em relação ao trabalho com Língua Portuguesa, a BNCC (BRASIL, 2017a) discorre sobre esse 
aspecto, mantendo a perspectiva enunciativa-discursiva da linguagem, pautada nos processos de 
interação e nas práticas sociais consolidadas em gêneros textuais. Especificamente, no que se refere 
à alfabetização, o documento da BNCC (BRASIL, 2017a) pontua que o trabalho com linguagem 
nos anos iniciais deve ser uma continuidade do que foi feito na Educação Infantil, partindo-se de 
uma mescla de práticas que se ancorem tanto no trabalho com as práticas sociais de leitura e 
escrita, quanto na reflexão e sistematização sobre o sistema de escrita alfabética. Inseridas nessas 
práticas sociais de linguagem, está também o letramento digital, uma vez que já estamos numa 
contemporaneidade em que crianças e estudantes são consumidores e produtores de conteúdo 
digital.
 As questões da alfabetização e do letramento ganham um caráter específico quando 
inseridas na realidade do trabalho com a EJA. Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2017a) deixou que 
estados e municípios construíssem suas propostas a partir de seus cenários particulares. O caráter 
específico do processo de alfabetização nas classes de EJA está reconhecido e delineado no atual 
Referencial Curricular da Rede Pública de Ensino de Juiz de Fora para EJA da SE. Este documento 
defende que o(a) estudante da EJA, já traz consigo conhecimentos e experiências advindos de uma 
relação, mesmo que informal, com a leitura e com a escrita. Defende, ainda, que a escola deva 
considerar esses conhecimentos e experiências para, a partir deles, desenvolver o trabalho cotidiano 
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 Além dos pontos destacados acima, essa leitura, em paralelo, da Proposta Curricular EJA 
(JUIZ DE FORA, 2012) e da BNCC (BRASIL, 2017a) levanta vários outros tópicos que merecem atenção 
detalhada numa reescrita que consiga fazer dialogar com esses dois documentos. É preciso atualizar 
o perfil de estudantes da EJA, suas novas demandas e realidades, o papel do(a) professor(a), a 
organização dos tempos e espaços, a aplicação do quadro de competências gerais numa concepção 
de currículo inter e transdisciplinar. São essas algumas questões que obrigatoriamente terão de ser 
respondidas numa nova edição do Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino para 
a Educação de Jovens e Adultos do município de Juiz de Fora.
 Apesar de a BNCC (BRASIL, 2017a) não enfocar, de forma específica a EJA, podemos 
depreender questões de suma importância para nortear nossas proposições junto às turmas da 
modalidade, a partir do respaldo nas Competências Gerais, apontadas pela Base, que permeiam 
todos os conteúdos trabalhados, tais como:

 - a valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos;
 - o exercício da curiosidade intelectual, do pensamento, da análise crítica, da imaginação e 
criatividade;
  - a valorização e a fruição das diversas manifestações artísticas e culturais (em termos locais 
e mundiais);
 - a utilização dos conhecimentos das linguagens verbal, verbo-visual, corporal, multimodal, 
artística, matemática, científica, tecnológica e digital;
 - a compreensão e utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa e ética;
 - ação pessoal e coletiva, de forma autônoma, responsável, flexível, resiliente e determinada;
 - exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação;
 - encaminhamento que propicie o autoconhecimento, a auto apreciação, o reconhecimento 
das próprias emoções e as dos outros, realçando a autocriticidade;
 - utilização da argumentação baseada em fatos, dados e informações confiáveis;
 - valorização e compreensão da diversidade de saberes, entendimento do mundo do 
trabalho e construção do próprio projeto de vida pessoal, profissional e social.

 Importante perceber que todas as competências acima elencadas estão intimamente 
relacionadas à proposição dos Eixos Temáticos norteadores da Proposta Curricular da EJA (JUIZ 
DE FORA, 2012) (Cidadania, Tecnologia e Comunicação como eixo maior que perpassa os demais: 
Cidadania e Meio Ambiente, Cidadania e Cidade/Sociedade, Cidadania e Cultura, Cidadania e 
Trabalho), no sentido de impulsionar a reflexão, permitir a interlocução e favorecer a consolidação 
do espírito de cidadania nos sujeitos, a partir do momento que se valem de elementos e requerem 
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processos sociais que gestam nossa sociedade, ao olhar diferenciado para os bens culturais e para 
um mergulho na compreensão dos mesmos, ressaltando a ressignificação do valor do trabalho, 
tendo em vista a necessária contextualização proposta em cada uma das competências em questão.
 Em suma, esse paralelo entre a BNCC (BRASIL, 2017a) e a Proposta Curricular para a EJA 
(JUIZ DE FORA, 2012) mostra-nos alguns pontos de aproximação, embora, em outros, os textos se 
distanciem:

. Pontos de aproximação entre a BNCC e o documento curricular EJA/PJF:

• É possível conciliar a estratégia das competências da BNCC(BRASIL, 2017a) com a 
proposta dos eixos temáticos integradores;
• As competências da BNCC (BRASIL, 2017a) podem ser trabalhadas de modo 
transversal ao eixo integrador principal Cidadania – Comunicação e Tecnologia;
• Dentre as diretrizes operacionais presentes no documento EJA/PJF (JUIZ DE FORA, 
2012), a possibilidade de organizar grupamentos de alunos em torno de habilidades a 
serem desenvolvidas também pode ser relacionada com as competências gerais da BNCC 
(BRASIL, 2017a).

. Pontos de distanciamento entre a BNCC (BRASIL, 2017a) e o documento curricular EJA/
PJF (JUIZ DE FORA, 2012):

• O alinhamento teórico;
• Concepção de linguagem e alfabetização;
• Concepção do sujeito discente;
• Papel do(a) professor(a).
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 Voltando à discussão anterior sobre o trabalho com Língua Portuguesa, tomemos, 
como exemplo, o cunho dado pela BNCC a esse componente curricular:

CAMPOS DE ATUAÇÃO - Língua Portuguesa

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS

Campo da vida cotidiana

Campo artístico-literário Campo artístico-literário

Campo das práticas de estudo e pesquisa Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo de atuação na vida pública

Campo jornalístico-midiático

Campo de atuação na vida pública

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017a, p. 82).

 Verifiquemos, no quadro acima, como são apresentados os campos de atuação, 
deixando clara a contextualização com as áreas de vivências dos(as) estudantes, o que 
favorece maior assimilação dos conhecimentos, devendo-se apenas ter o cuidado de apontar 
as abordagens mais complexas, nos anos finais, considerando o nível de maturidade cognitiva.
 Alguns pontos destacados também na BNCC (BRASIL, 2017a) apontam para a finalidade 
do trabalho, por etapas de aprendizagem, permeando todo o trabalho linguístico, numa 
ordem de gradação que respeita o ritmo de aprendizado do(a) estudante, rumo a questões 
mais elaboradas, à medida que se solidificam os conhecimentos em cada período, a citar: 
alfabetização até o 2º ano - visando à compreensão do funcionamento do sistema alfabético 
da escrita e à apropriação deste, evoluindo para a compreensão do texto como unidade de 
trabalho, apreendendo-o como enunciado e não simplesmente um modelo de gênero textual/
discursivo, não se valendo deste como pretexto para o ensino de elementos fragmentados, 
vinculando os quatro eixos ora apresentados; no contínuo fazer, norteado por preceitos 
contextualizadores, as proposições devem evoluir para a articulação da aprendizagem da 
língua e das múltiplas linguagens com práticas de leitura, produções textuais e oralidade que 
remetam ao uso-reflexão-uso, denotando o caráter funcional da língua e, por fim, levando-os 
a apreender os mecanismos de apropriação das ideias no contexto dos multiletramentos que 
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dos direitos, o que evidencia a validação da cidadania, prerrogativa fundamental da nossa 
Proposta Curricular da EJA.
 Diante dos apontamentos em relação ao ensino de Língua Portuguesa, a equipe 
docente precisa entender que o trabalho contextualizado é elemento fundamental, em suas 
ações diárias, partindo do trabalho com os gêneros textuais, de modo a ir, paulatinamente, 
consolidando os conceitos e reconhecimentos de características, respeitados os campos de 
atuação, sempre numa perspectiva dialógica, emancipadora e contextual.
 Outra possibilidade de organizar o trabalho da EJA, nesse diálogo com a BNCC (BRASIL, 
2017a) e com os demais referenciais curriculares da rede, é traçá-lo num eixo horizontal em 
que a progressão do eixo temático no decorrer das fases possa ser visto. Tomemos como 
exemplo o campo artístico-literário apresentado acima na referência ao conteúdo de língua 
portuguesa, numa conjunção deste documento com o referencial curricular de Língua 
Portuguesa da PJF.

Competência 3: Repertório Cultural
Campo: artístico-literário

Subdimensão: Fruição
Fase I a Fase IV Fase V a Fase VIII

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO
Campo de atuação 
relativo à participação 
em situações de 
leitura, fruição e 
produção de textos 
literários e artísticos, 
representativos da 
diversidade cultural 
e linguística, que 
favoreçam experiências 
estéticas.

Leitura e escuta 
(compartilhada e autônoma) 
com vistas a formação 
do leitor literário e ao 
desenvolvimento da 
apreciação estética. Alguns 
gêneros deste campo: lendas, 
mitos, fábulas, contos, 
crônicas, canção, poemas, 
poemas visuais, cordéis, 
quadrinhos, tirinhas, charge/
cartum, dentre outros.
Trata-se de ampliar e 
diversificar as práticas 
relativas à leitura, à 
compreensão, à fruição e 
ao compartilhamento das 
manifestações artístico-
literárias, representativas 
da diversidade cultural, 
linguística e semiótica.

Possibilitar o contato com 
as manifestações artísticas 
e produções culturais em 
geral, e com a arte literária 
em especial, e oferecer 
as condições para que 
os estudantes possam 
compreendê-las e fruí-las 
de maneira significativa e, 
gradativamente, crítica.
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apresentadas, em relação ao trabalho com o componente curricular de 
História. Segundo a BNCC (BRASIL, 2017a), o ensino de História, ao estimular 
os(as) estudantes 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. 
Nesta perspectiva e buscando construir um diálogo com a proposta curricular 
de História/PJF, é possível pensar numa progressão do trabalho entre as fases 
inicial e final:

Área de Ciências Humanas
Componente curricular: História

Fase I a Fase IV Fase V a Fase VIII

UNIDADE TEMÁTICA 
DA BNCC:

Trabalho e formas de 
organização social e 
cultural

Valorizar e problematizar 
as vivências e experiências 
individuais e familiares 
trazidas pelos alunos, por 
meio de trocas, da escuta e 
de falas sensíveis em diversos 
ambientes educativos. 
Essa abordagem privilegia 
o trabalho de campo, as 
entrevistas, a observação, o 
desenvolvimento de análises 
e de argumentações, de 
modo a potencializar
descobertas e estimular o 
pensamento criativo e crítico.

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.

Analisar os indivíduos 
como atores inseridos em 
um mundo em constante 
movimento de objetos e 
populações e com exigência 
de constante comunicação.

Identificar, comparar e 
conhecer o mundo, os 
espaços e as paisagens com 
mais detalhes, complexidade 
e espírito crítico, criando 
condições adequadas para 
o conhecimento de outros 
lugares, sociedades e 
temporalidades históricas.
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mesma interface – BNCC, EJA – no trabalho com a Matemática. Vejamos esse desenho 
exemplificativo:

Competência específica 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. 

Eixo integrador EJA: Cidadania e Trabalho
Unidade temática da BNCC: Números

Fase I a Fase IV Fase V a Fase VIII
OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS
1. Sistema de 
numeração decimal: 
características, leitura, 
escrita e comparação 
de números naturais e 
de números racionais 
representados na 
forma decimal.

2. Problemas: adição 
e subtração de 
números naturais e 
números racionais cuja 
representação decimal 
é finita.

3.Problemas: 
multiplicação e divisão 
de números Racionais, 
cuja representação 
decimal é finita por 
númerosnaturais

Anos Iniciais - a expectativa 
em relação a essa temática 
é que os alunos resolvam 
problemas com números 
naturais e números racionais 
cuja representação decimal é 
finita, envolvendo diferentes 
significados das operações, 
argumentem e justifiquem 
os procedimentos utilizados 
para a resolução e avaliem a 
plausibilidade dos resultados 
encontrados. No tocante 
aos cálculos, espera-se que 
os alunos desenvolvam 
diferentes estratégias para 
a obtenção dos resultados, 
sobretudo por estimativa 
e cálculo mental, além 
de algoritmos e uso de 
calculadoras.

Anos Finais - a expectativa 
é a de que os alunos 
resolvam problemas com 
números naturais, inteiros 
e racionais, envolvendo as 
operações fundamentais, 
com seus diferentes 
significados, e utilizando 
estratégias diversas, com 
compreensão dos processos 
neles envolvidos. Para 
que aprofundem a noção 
de número, é importante 
colocá-los diante de 
problemas, sobretudo os 
geométricos, nos quais os 
números racionais não são 
suficientes para resolvê-
los, de modo que eles 
reconheçam a necessidade 
de outros números: os 
irracionais. Os alunos devem 
dominar também o cálculo de 
porcentagem, porcentagem 
de porcentagem, juros, 
descontos e acréscimos, 
incluindo o uso de tecnologias 
digitais.

 Os exemplos apresentados acima são possibilidades de construção do referencial 
curricular nessa interface em que são consideradas as diretrizes da BNCC (BRASIL, 2017a), 
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curriculares dos demais componentes curriculares. Salientamos que os quadros aqui 
apresentados são meramente ilustrativos e devem servir de base para as correlações 
entre os diferentes documentos norteadores.

PROJETANDO POSSIBILIDADES E TRAÇANDO ESTRATÉGIAS

  A década de 1980 foi marcada pela redemocratização da sociedade e a 
democratização do ensino. Como consequência desses marcos, destaca-se a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88) que, em seu artigo 208, estabelece a modalidade 
da EJA para aqueles que tiveram algum problema na sua trajetória escolar. 
Nesse sentido, compreendendo que o currículo é o ator responsável pela implementação 
da ação educativa, deve-se considerar como conhecimentos válidos não só aqueles 
socialmente aceitos, mas também, aqueles que são desenvolvidos pela comunidade 
escolar (professores(as), estudantes, pais). Assim, ao elaborá-lo, devem-se compreender 
os conflitos e as disputas que se dão nesse campo. Esses conflitos são ainda mais visíveis 
na construção curricular para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois essa elaboração 
acaba esbarrando em duas questões importantes: primeiro, a divisão entre os currículos 
prescritos e os currículos direcionados para o mercado de trabalho e, em segundo lugar, 
a questão do tempo escolar que acaba por limitar, muitas vezes, a escolha curricular 
do docente. Ao iniciarmos a discussão sobre currículo é importante pensarmos sobre 
a conceituação que Pierre Bourdieu nos traz sobre o campo. Segundo ele, campo é um 
espaço simbólico onde há lutas entre os agentes. São estes também que determinam e 
legitimam o que tem ou não valor em cada campo. Tal conceituação pode ser pautada 
na seguinte fala do autor:

Campo é um microcosmo pertencente ao macrocosmo do espaço 
social, podendo existir diversos campos (...). O campo é essencialmente 
um local de luta pela distribuição de um capital específico de cada 
campo, sendo sua estrutura resultante do estado da relação de força 
entre os agentes ou instituições (BOURDIEU, 1983, p. 90).

 Portanto, é o campo que coloca os capitais culturais em movimento, articulando-
os entre si e valorizando-os de forma diferenciada. Ao pensarmos no campo do currículo, 
podemos dizer que ele é um lugar de constantes disputas e, por isso mesmo, não está 
pronto. Sendo assim, o currículo é constituído a partir de uma seleção de conhecimentos 
produzidos em diferentes contextos, orientados pela dinâmica social. Por isso, o 
trabalho do(a) professor(a) deve consistir em fazer com que o currículo seja adaptado/
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emancipadora é importante que as relações entre os(as) estudantes sejam pautadas 
pelas narrativas e com a participação efetiva de todos os dois lados.
 Segundo Paulo Freire (1987, p. 9), “[...] uma educação libertadora implica na 
superação da contradição educador-educando, fazendo com que ambos sejam parceiros 
nesta construção do conhecimento”. Nesse sentido, uma educação transformadora deve 
proporcionar aos(às) estudantes condições para o avanço de seu conhecimento a partir 
de sua própria realidade, desenvolvendo o poder criativo de cada um. Podemos então 
entender que “[...] a educação como prática da liberdade ao contrário daquela que é 
prática de dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 
do mundo, assim também na negação do mundo como uma realidade ausente dos 
homens (FREIRE, 1987, p. 10).
 Dentro desta perspectiva, é importante a construção de um currículo de caráter 
inclusivo e emancipatório, onde se reconheçam e se compreendam as diferenças de 
identidades culturais existentes na escola. Se um currículo é uma prática, ele deve ser 
desenvolvido através de diversos processos interligados, onde o professor deverá ser o 
mediador do processo de conhecimento do aluno e a escola deve ultrapassar a dimensão 
meramente do treinamento e atingir o desenvolvimento de práticas curriculares em que 
os sujeitos sejam construtores de sua própria aprendizagem.
 Seguindo esse raciocínio, para se pensar as práticas curriculares precisamos 
não só compreender a teoria, mas entendê-lo dentro do cotidiano de suas relações 
estabelecidas com o espaço e o tempo de cada turma, de cada escola e de cada 
comunidade. Assim, o importante é entender que o espaço pedagógico é onde se 
encontram estudantes para compartilhar a prática educativa. Ao dizer isso, estamos 
compreendendo que o conhecimento não é neutro e nem desinteressado. Portanto, a 
educação nesse sentido é uma exigência do e para o processo de trabalho, pois também 
é resultado desse trabalho. O conhecimento torna-se uma importante estratégia em 
qualquer processo de formação democrática.

DESVELANDO CAMINHOS E PERSPECTIVANDO OS SUJEITOS/TEMPOS E ESPAÇOS 
NA EJA

 Ao final desta trajetória de estudo comparativo, que se pautou na consulta 
aos documentos anteriormente citados, no diálogo com os(as) profissionais da 
escola, importou-nos desvelar caminhos e perspectivar alternativas para conceder 
protagonismo aos sujeitos, tempos e espaços pertinentes à EJA, consolidando os 
aspectos positivos que já vinham direcionado as ações na Rede Municipal, além de 
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da modalidade.
 A efetiva participação de representantes da EJA, na análise e discussão da 
pertinência da proposta, ora referenciada, respaldou o trabalho e ressignificou nossas 
relações com os(as) profissionais que atuam com o segmento e com o público eclético 
por ela atendido. 
 Pela via da construção colaborativa, pretende-se a elaboração de um documento 
pautado na ruptura com os processos de fabricação curricular em dimensões técnico-
instrumentais (CASSAB, 2016). Para além, vislumbra-se reunir contribuições, de modo 
a significar e corporificar os potentes endereçamentos da EJA. Convidamos assim, 
a refletir acerca dos conhecimentos tidos como necessários, inevitáveis, sagrados 
(ARROYO,2011), os quais perseguiremos para subsidiar a construção pretendida. 
Em prosseguimento, ter em conta as orientações de Cassab (2016), quando a autora 
assinala que devemos ter em atenção a fragmentação dos saberes e não subscrevermos 
uma organização curricular ancorada numa perspectiva de construção cientificista, 
tecnicista.
 No decorrer do estudo, deparamo-nos com lacunas e silenciamentos, nos 
documentos orientadores, a nível macro – velhos conhecidos dos profissionais que 
atuam na modalidade. Na trajetória inicial, de análise da BNCC (BRASIL, 2017a) não 
identificamos especial capítulo destinado a EJA, bem como, não deparamos com 
orientações e/ou tópicos específicos para atendimento às plurais questões oriundas 
das realidades sociais, especificidades e heterogeneidades presentes no seu contexto, 
que perpassam o público atendido na modalidade, público que se distingue daquele 
contemplado pelo Ensino Regular. 
 É notável a ausência de um diálogo potente, que conceda espaço as múltiplas 
vozes da EJA. No campo da terminologia, poucas vezes aparece o termo em citação. 
Verifica-se uma apropriação generalista a ressaltar a Educação Básica em seu amplo 
contexto. Observa-se a ausência do protagonismo de direito, quando o foco enseja 
a análise para a reunião de prescritores que devam compor o referencial curricular 
da EJA, num claro antagonismo entre os conceitos generalistas versus especificistas – 
marco da modalidade.
 É imperativo ressaltar o silenciamento identificado e prover uma aproximação 
desejável e significativa entre reflexão e ação, ampliar as interlocuções entre os diferentes 
sujeitos implicados na proposta de elaboração e rumarmos à elaboração. Isto posto, reforçar 
o diálogo com os demais referenciais da Rede Municipal, por se tratar de documento 
aberto, flexível, atual e pertinente. Documento este, tomado em citação e exemplificação, 
em unidades de ensino superior em seus programas de graduação e pós-graduação.
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necessário a seleção formal de conhecimentos que contemplassem instrumentos 
pertinentes à vida profissional e à vida cidadã, como produto de trabalho humano, 
material e intelectual, a lhes conceder modos e meios de ampliar e aprofundar a sua 
capacidade de compreender o mundo e de agir sobre o mesmo.
Igualmente, nos foi demandado prover um diálogo com os saberes presentes nas 
experiências dos(as) estudantes, nas suas culturas de origem. Refletir, dentre outros 
elementos de importância, acerca de itinerários que provoquem e (re)signifiquem 
saberes, experiências e realidades sociais e profissionais dos estudantes. E em contínua 
tessitura, jamais apartada das estruturas e circunstâncias a superar o entendimento 
formalista e cientificista do currículo. Devemos, antes, buscar elaborá-lo na perspectiva 
de considerar os múltiplos e singulares saberes.
 Delineou-se, nesse percurso, um tempo de diálogo e reflexão. Foi preciso 
considerar o aporte das mudanças, rever postura, planejamentos e práticas 
metodológicas, no sentido de, juntos, perseguirmos uma educação pública de qualidade 
e, ao final, ressaltar Ciavatta (2005, p.68) “[...] não se superam as desigualdades no âmbito 
educativo e cultural sem, concomitantemente, superar as materialidades de relações 
sociais que as produzem” e empreendermos esforços de atualização e construção de um 
currículo que distancie da adjetivação excludente, produto de dominação e interesses 
ideológicos, que descaracterize o verdadeiro sujeito da ação educativa.
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50 É um programa educacional criado pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, pelo Ministério da 
Educação, para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e 
médio.
51 Segundo dados do Sistema de Gestão Tecnológica, os equipamentos do Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional (ProInfo) chegaram no município de Juiz de Fora a partir de 1999.
52 Os Núcleo Tecnológicos Municipais e Estaduais foram criados em 1998 como parte do Programa 
Nacional de Informática na Educação (ProInfo/MEC), que tinham com o objetivo introduzir as tecnologias 
de informática e telemática nas escolas públicas, mediante a implantação de laboratórios de informática 
em unidades escolares.

      TECNOLOGIAS

 A implementação do Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo 
em âmbito nacional em 199750, deu início a uma nova etapa51 na Rede 

Municipal de Ensino de Juiz de Fora, proporcionando uma reorganização do fazer 
pedagógico, integrando Mídias e Tecnologias nas diferentes áreas de conhecimento.
 Com a instauração de ambientes midiáticos como sala de recursos 
multifuncionais, laboratórios de informática e formações continuadas para o uso 
pedagógico das Tecnologias, se faz necessário elaborar um referencial curricular mais 
amplo dos ciclos de aprendizagem, contemplando os usos e aplicações da cultura 
digital nas práticas, pois não são apenas ferramentas, mas sim elementos estruturantes 
de novas práticas sociais (PRETTO, 1996), uma vez que os cursos e práticas com as 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Rede Municipal de Ensino foram 
reconfigurados a partir da implementação do Núcleo Tecnológico Municipal (NTM/
JF)52.
 Desse modo, esse texto foi elaborado a partir das vivências acerca da Tecnologia 
que possui um papel fundamental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 
2017), de forma que a sua compreensão e uso são importantes a partir da inserção 
da cultura digital no processo de ensino e aprendizagem, criando novas possibilidade 
em situações didáticas criadas com base em metodologias ativas, como sendo aquelas 
que crianças e estudantes participam ativamente da construção do conhecimento, 
como por exemplo: Aprendizagem baseada em problemas, Gamificação, Sala de aula 
invertida, entre outras.
 Esse referencial leva esse pressuposto em consideração, bem como o papel 
ativo de crianças e estudantes e professores(as). Além disso, salienta as potencialidades 
educativas do uso das Mídias e Tecnologias nos desafios colocados pelas culturas 
digitais emergentes na sociedade, as quais adentram às escolas pelas práticas sociais 
e profissionais vivenciam em seu cotidiano. 

 10
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SCONCEITOS IMPORTANTES PARA ENTENDER O PAPEL DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA
 
 O principal pilar da Tecnologia é estabelecido pelo seu uso e compreensão no 
contexto da cultura digital e como esta se insere nas práticas do cotidiano da sociedade 
e seus reflexos no processo de ensino e aprendizagem. 
Antecedendo a discussão de como as práticas pedagógicas serão modificadas a partir da 
aplicação de novos recursos e posturas, é importante refletir sobre o que se acredita ser 
Tecnologia. 
 A primeira ideia que muitas vezes se manifesta, quando esse assunto é pensado, 
é a de que estão ligadas muitas vezes somente ao uso de computador, celular, tablet 
e, muito raramente, as pessoas compreendem como artefatos tecnológicos a cadeira, 
lâmpada, caneta, relógio etc.
 Além disso, outras concepções sobre a Tecnologia também são assumidas na 
contemporaneidade como o conhecimento técnico acumulado, a capacidade ou arte 
necessárias para projetar, investigar, produzir, refinar, reutilizar/re-empregar técnicas, 
artefatos, ferramentas, utensílios; e conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e 
instrumentos de um ou mais domínios da atividade humana. 
 Um exemplo prático de Tecnologia ligada aos processos vivenciados na sociedade 
é o movimento de construção de diferentes objetos como uma lâmpada, uma cadeira, 
um computador ou um prédio, sendo indispensável pesquisa, planejamento e criação do 
produto (KENSKI, 2012).
 Atualmente, a Tecnologia Digital tornou possível uma maior inserção de diferentes 
pessoas nesses espaços virtuais as quais passaram, além de usuários, a produtores de 
conteúdo (JENKINS, 2008). Com as mídias digitais53 e seus usos e apropriações, surge um 
novo sistema em que meios e ambientes florescem, constantemente, novos ambientes 
marcados por lógicas bastante distintas daquelas que foram instituídas pelos meios 
anteriores. Desta vez, os novos meios carregam em si uma grande potência para a 
criação, por meio de práticas interacionais, de ambientes culturais distintos. 
 Estamos vivendo um momento de grandes mudanças na sociedade e a Internet é 
uma das responsáveis por esse fenômeno, já que é capaz de romper barreiras de tempo 
e espaço, trazendo inúmeras mudanças para a vida social. Uma das mais significativas, 

53 Segundo Pernisa Júnior (2001) é toda comunicação feita através da Internet. Portanto, banners em 
sites, anúncios pagos feito através do Facebook, comerciais que antecedem vídeos no Youtube, Links 
Patrocinados e Anúncios feitos no Instagram, são alguns dos exemplos de Mídia Digital. Gerar conteúdos 
para páginas, blogs e sites também fazem parte da Mídia Digital. Essa forma de trabalho de gerar conteúdo, 
tem como principal função em criar um relacionamento com os usuários, principalmente quando falamos 
de redes sociais.
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Ssegundo Recuero (2011), é a possibilidade de expressão e sociabilização através das 
ferramentas de comunicação mediadas pelo computador. Ferramentas estas que 
constroem, interagem e comunicam pessoas com o mundo, dando assim espaço para 
as chamadas Mídias Sociais. Desse modo, a Cultura Digital está relacionada com uma 
transformação significativa tanto no modo de produção das Tecnologias, que deixaram 
de ser fabricadas no modelo analógico e passaram a ser produzidas nos meios digitais, 
quanto na mudança de comportamento interpessoal. 
 A escola, como um espaço de socialização e aprendizagens socioculturais 
significativas para a formação humana, pode propiciar espaços pedagógicos de modo 
a facilitar a compreensão dos diferentes usos das Tecnologias, fomentando, assim, a 
capacidade criadora de crianças e estudantes como produtores(as) de Tecnologia.
 A BNCC (BRASIL, 2017) apesar de não explicitar considerações acerca das 
Tecnologias como componente curricular, apresenta possibilidade de diálogos entre os 
diferentes conhecimentos dos componentes curriculares com as Tecnologias Digitais. 
Como exemplo, tem-se a 5ª Competência Geral para a Educação Básica, pressupondo 
sua importância. 

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 
(BRASIL, 2017, p. 9).
 

O pensamento computacional

 Esse termo aparece com grande frequência no texto da BNCC (BRASIL, 2017) e 
a partir de sua interpretação considerando sua ligação ao campo da Matemática, pode 
ser definido como a tradução de situações-problema na língua materna para outros 
formatos que podem ser entendidos por sistemas digitais. 
 Portanto, apesar de não estar completamente relacionado ao pensamento 
computacional, esse modo de organização do pensamento envolve habilidades 
computacionais na elaboração de um problema e na demonstração de uma solução de 
forma que um computador — humano ou máquina — possa efetivamente realizar.
Além dessa estratégia para resolução de problemas tendo como base a Tecnologia, é 
importante destacar o Algoritmo como uma sequência de passos ordenados para se 
chegar a um determinado fim, e a aplicação de fluxogramas como objetos de estudo e 
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álgebra que mantém estreita relação com o pensamento computacional é a identificação 
de padrões para se estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos” (BRASIL, 
2017, p. 271).
 Desse modo, pode-se organizar em quatro etapas a saber: 

1. Decomposição: dividir a questão em problemas menores e, portanto, mais fáceis.

2. Padrões: identificar o padrão ou os padrões que geram o problema.

3. Abstração: ignorar os detalhes de uma solução de modo que ela possa ser válida para 
diversos problemas.

4. Algoritmo: estipular ordem ou sequência de passos para resolver o problema.

 A BNCC (BRASIL, 2017) considera a potencialidade da Cultura Digital, na medida 
em que concebe a Tecnologia atrelada a uma cultura fortemente ligada à internet e às 
interações em rede sociais. Assim, espera-se que crianças e estudantes desenvolvam um 
senso crítico acerca do uso da tecnologia e saber tirar o maior proveito dela, enxergando 
o meio digital como uma tecnologia que possibilita novos caminhos, estímulo da 
criatividade e práticas pedagógicas, sociais e inovadoras. 
No contexto geral, a relação entre BNCC (BRASIL, 2017) e Cultura Digital, no Ensino 
Fundamental, se baseia em: 

• Utilização de ferramentas digitais: saber usar ferramentas multimídia e 
periféricos para aprender e produzir;
• Produção multimídia: utilizar recursos tecnológicos para desenhar, 
desenvolver, publicar e apresentar produtos (como páginas de web, aplicativos 
móveis e animações, por exemplo) para demonstrar conhecimentos e 
resolver problemas;
• Linguagens de programação: usar linguagens de programação para 
solucionar problemas;
• Domínio de algoritmos: compreender e escrever algoritmos, utilizar 
os passos básicos da solução de problemas por algoritmo para resolver 
questões;
• Visualização e análise de dados: interpretar e representar dados de 
diversas maneiras, inclusive em textos, sons, imagens e números;
• Mundo digital: entender o impacto das tecnologias na vida das pessoas e 
na sociedade, incluindo nas relações sociais, culturais e comerciais;
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S• Uso ético: utilizar tecnologias, mídias e dispositivos de comunicação 
modernos de maneira ética, sendo capaz de comparar comportamentos 
adequados e inadequados.

 
 A seguir serão apresentados os conhecimentos referentes à Tecnologia, dispondo 
primeiramente, quatro Unidades Temáticas que poderão ser organizadas pelos(as) 
professores(as) da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.

UNIDADES TEMÁTICAS 

1 - CULTURA DIGITAL
 Bortolazzo (2016, p. 11) esclarece, a partir das considerações de Gere (2008) 
que a “[...] Cultura Digital é um fenômeno historicamente contingente que emergiu, 
primeiro, como resposta às exigências do capitalismo moderno e, em seguida, combinada 
na contestação à guerra”. Além disso, o autor salienta que o debate acerca da Cultura 
Digital,

[...] se apoia em duas crenças interligadas. Uma delas é a de que tal 
cultura representa uma decisiva ruptura com aquilo que a precedeu 
(no caso aqui a cultura analógica), e a outra é a de que a Cultura 
Digital deriva e é determinada pela existência da tecnologia digital 
(BORTOLAZZO, 2016, p. 11).

 Desse modo, a Cultura Digital segundo Castells (2008), pode ser definida em seis 
tópicos:
1. Habilidade para comunicar ou mesclar qualquer produto baseado em uma linguagem 
comum digital;
2. Habilidade para comunicar desde o local até o global em tempo real e, vice-versa, para 
poder diluir o processo de interação;
3. Existência de múltiplas modalidades de comunicação;
4. Interconexão de todas as redes digitalizadas de bases de dados ou a aplicação de 
hipertexto;
5. Reconfiguração criando um novo sentido nas diferentes camadas dos processo de 
comunicação;
6. Constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho em rede, mediante um conjunto 
de cérebros sem limite algum. Neste ponto, me refiro às conexões entre cérebros em 
rede e a mente coletiva.
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curriculares, tendo um caráter de recurso que promova o aprendizado dinâmico a partir 
da associação de conteúdos específicos de cada componente curricular desse referencial.

2 - TECNOLOGIA DIGITAL
 Na BNCC (BRASIL, 2017), a Tecnologia Digital faz parte de uma competência que 
deve atravessar todos os componentes curriculares no processo de escolarização. O 
campo para se trabalhar com as Tecnologias é vasto, possibilitando o seu uso através 
de inúmeras ferramentas. As Tecnologias mudaram as práticas da sociedade de forma 
profunda, e se apresentam como desafios para a atuação docente orientando uma nova 
postura do(a) professor(a) diante das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 
 Para Almeida e Silva (2011, p. 4), 

A disseminação e uso de tecnologias digitais, marcadamente dos 
computadores e da internet, favoreceu o desenvolvimento de uma 
cultura de uso das mídias e, por conseguinte, de uma configuração 
social pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, 
aprender – viver. E as tecnologias móveis e a web 2.0, principalmente, 
são responsáveis por grande parte dessa nova configuração social do 
mundo que se entrelaça com o espaço digital.

 Nesse panorama é importante considerar as atividades do cotidiano de crianças 
e estudantes para inserção dos recursos tecnológicos como, por exemplo, a utilização do 
correio eletrônico, pesquisa de assuntos na internet, realização de um curso na internet, 
e demais atividades a partir da mediação de professores(as), focalizando às necessidades 
do processo. 
  
3 - PENSAMENTO COMPUTACIONAL
 Conforme já definido nesse referencial, se constitui como um caminho para buscar 
soluções plausíveis a partir de um problema posto, sendo que esta deve ser consciente 
e acessível, criando um conjunto de estratégias a serem representadas através de textos 
e/ou símbolos, a serem executadas por um processador de informações, que poderá ser 
o computador e o ser humano.
 Prevendo o uso em situações de restrição de acesso a internet, tem-se a 
Computação Desplugada como uma alternativa para criação de conhecimentos lógicos/
computacionais, não necessariamente relacionada ao equipamento de informática, mas 
sim, de estratégias diferenciadas. Ainda considerando esse aspecto, Queiroz, Sampaio e 
Santos (2017, p. 109) asseveram que 
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aparentemente difícil de maneira a “transformá-lo” em um que 
saibamos resolver, é prevenir erros e estar pronto para corrigi-los, 
revisando cada etapa realizada na busca pela solução de um problema.

 A Inclusão do ensino de programação e robótica é um ótimo exemplo para o 
desenvolvimento de competências do pensamento computacional, uma vez que propõe 
a solução de problemas que fazem parte do dia a dia dos(as) estudantes por meio da 
Tecnologia, exercitando a o raciocínio lógico e a criatividade. 

4 - COMPUTAÇÃO DESPLUGADA
 Segundo Moreira e Monteiro (2018, p. 547 apud Bell et al., 2009) “[...] as atividades 
desplugadas envolvem a resolução de problemas para alcançar um objetivo e ainda 
auxiliam na compreensão de conceitos fundamentais de Ciência da Computação”. Porém, 
sua utilização nas escolas pode ser aplicada a todas as faixas etárias, incluindo desde a 
Educação Infantil até o Ensino Médio e, também, o Ensino Superior, proporcionando 
diferentes conhecimentos e experiências aos(às) estudantes.

A Computação Desplugada destaca-se como ferramenta alternativa 
para escolas que não possuem condições de ensinar a Computação 
utilizando a ferramenta computador. Entretanto, a técnica pode se 
tornar uma necessidade, já que conceitos abstratos de Computação 
podem ser vistos de forma concreta e lúdica, facilitando o entendimento 
de conteúdos em que há a necessidade do uso de computadores. 
Conceitos fundamentais da Computação, como a ‘Representação 
de Informação’, ‘Algoritmos’ e a ‘Representação de Procedimentos’ 
podem ser explorados de forma dinâmica. Muitas das atividades 
desplugadas podem ser realizadas ao ar livre, o que representa 
diferencial importante em relação aos processos de aprendizagem 
convencionais (SCHULZ; SCHMACHTENBERG, 2017, p. 6).

 A partir dessas quatro Unidades Temáticas apresentamos em seguida a 
organização do conhecimento de forma a auxiliar os(as) professores(as) de Tecnologias 
em seus planejamentos diários. 
 Após a sistematização dos conhecimentos sobre Tecnologias, apresentamos, 
também, um Glossário de termos utilizados na concepção do presente referencial.
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SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS TECNOLOGIAS

REFERENCIAL CURRICULAR DE TECNOLOGIAS

UNIDADES TEMATICAS HABILIDADES TECNOLOGIA OBJETO DE CONHECIMENTO POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

Cultura digital CDEILD01 - Compreender o 
conceito de interface Letramento Digital

Interagindo com dispositivos computacionais e eletrônicos, por 
exemplo, exibindo um vídeo em um telefone celular que permita o 
toque em tela; ou realizando atividades com uso do mouse, como 
desenhos em um computador.

Cultura digital CDEICD01 - Explorar as diferenças 
do mundo digital e real Cidadania Digital

Em atividades que podem ser realizadas no mundo físico e no 
mundo digital, por exemplo, desenhando no papel e desenhando 
no computador.

Cultura digital CDEITS01 - Reconhecer as diferenças 
entre os objetos dotados, ou não, 
de fonte de energia. Tecnologia e Sociedade

1. Descrevendo os comportamentos de objetos, por exemplo, 
identificando brinquedos que se movem empurrados pela criança, 
comparando com brinquedos que usam motores e pilhas;
2. Apresentando a definição de fonte de energia (pilhas, baterias e rede 
elétrica) e identificando-as em dispositivos eletrônicos, por exemplo, 
brinquedos, telefone celular, projetor, computadores, tabletes. 

Tecnologia Digital TDEIRD01 - Identificar e discutir a 
presença de códigos em objetos do 
cotidiano

Representação de Dados

1. Observando a presença de códigos, em diferentes tipos de 
objetos, por exemplo, códigos dos lápis, números das salas, 
existência de números nos produtos com códigos de barras;
2. Discutindo o propósito de um código, por exemplo, identificando 
de forma única um objeto entre uma coleção de objetos 
semelhantes, que podem ser expressos em cores (ex: grupo 
amarelo) ou em nomes (ex: grupo borboleta), além de números 
(ex: sala 101).
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Tecnologia Digital TDEIHS01 - Compreender o 
conceito de computador e 
identificar dispositivos que são 
computadores

Hardware e Software

1. Apresentando a definição de computador como uma máquina 
capaz de obedecer instruções que são programadas pelas pessoas 
para alcançar um fim determinado, por exemplo, criando um 
computador em papel, com ilustrações de ações que o computador 
realiza (exibir um filme, exibir um jogo, ligar, desligar, fazer contas 
etc.) para as crianças escolherem e brincarem de comandar o 
computador;
2. Observando diferentes formas de apresentação de um computador, 
por exemplo, apontando equipamentos ou fotos de revistas de 
computadores, notebooks, tablets, smartphones e outros.

Pensamento Computacional PCEIAB01 - Identificar informações 
importantes e descartar informações 
irrelevantes

Abstração

Procurando, em situações rotineiras, exemplos que podem ser 
convertidos em uma sequência de instruções, por exemplo, 
listando as etapas necessárias para lavar as mãos em uma 
sequência de passos; identificando passos que são relevantes e 
ajudam na resolução do problema (ex. pegar o sabonete), e passos 
irrelevantes, que não colaboram na resolução (ex. pegar a escova 
de dente).

Pensamento Computacional PCEIDE01 - Compreender o conceito 
de decomposição por meio do 
agrupamento de brinquedos, de 
acordo com critérios

Decomposição

Identificando similaridades e diferenças entre brinquedos, por 
exemplo, separando os brinquedos de acordo com critérios como 
peso, tamanho, cor e formato.

Pensamento Computacional PCEIRP01 - Identificar padrões em um 
conjunto de objetos ou sons Reconhecimento de Padrões

Encontrando formas, cores ou melodias que se repetem em um 
conjunto, por exemplo, encontrando semelhanças e diferenças 
entre formas geométricas

Pensamento Computacional PC01DE01 - Exercitar a decomposição, 
por meio da quebra de atividades 
rotineiras em diversos passos ou 
instruções

Decomposição

Utilizando exemplos do mundo real para a criação de um algoritmo 
onde se identifica uma sequência principal e outras menores 
- por exemplo, uma receita culinária como sendo a sequência 
principal; e suas etapas, como separar os ingredientes, misturar 
em determinada ordem, assar, como sendo sequências menores.

Cultura digital CD01CD01 - Reconhecer a relação 
entre idades e usos em meio digital Cidadania digital

Indicando o que pode ou não ser acessado na internet por uma 
pessoa, dependendo da sua idade, por exemplo, apresentando aos 
alunos diferentes sites, demonstrando as exigências de cada um.
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Tecnologia digital TD01CR01 - Utilizar a internet para 
acessar informações

Comunicação em Redes

1. Acessando diferentes websites - por exemplo, usando um 
software para navegar na internet e fornecendo diferentes URLs 
(endereços de sites) para navegar em diferentes websites.
2. Utilizando websites com atividades para a faixa etária - por 
exemplo, jogos e histórias infantis.

Cultura digital CD02TS01 - Realizar pesquisas na 
internet Tecnologia e Sociedade

Utilizando mecanismos de busca para encontrar informações 
e fazer pesquisa, por exemplo, realizando busca sobre temas 
relacionados a poesia, história da matemática, eventos históricos, 
e outros assuntos que estejam sendo trabalhados com os alunos.

Tecnologia digital TD02CR01 - Compreender o 
funcionamento de um mecanismo de 
busca da internet

Comunicação em Rede

1. Realizando pesquisa na internet utilizando palavras-chave, por 
exemplo, pesquisando sobre os rios do município da escola.
2. Identificando a relação entre as palavras pesquisadas e as 
respostas listadas pelo buscador, por exemplo, acessando as 
páginas indicadas e observando a presença das palavras nos 
resultados do buscador.
3. Identificando a existência de uma ordenação (rankeamento) nos 
resultados da pesquisa, por exemplo, comparando os primeiros 
dez resultados com os dez consecutivos e discutindo o critério de 
relevância dos resultados.

Cultural digital CD04LD01 - Agregar diferentes 
conhecimentos para explorar 
linguagens midiáticas Letramento digital

Diferenciando mídias de comunicação e produção de conteúdo 
digital, por exemplo, usando notícia de um jornal para apresentar 
uma resenha em programa de escrita digital colaborativa, 
preferencialmente em grupos, para que os alunos possam construir 
o texto.

Cultural digital CD04LD02 - Usar recursos midiáticos 
para agrupar informações para 
apresentações

Letramento digital
Experimentando a apresentação em meio digital, por exemplo, 
usando um editor de apresentações para um projeto ou atividade.

Cultural digital CD04LD03 - Usar simuladores 
educacionais Letramento digital

Apresentando a definição de simulador educacional e usando 
simuladores em diferentes temas, por exemplo, simulador de voo, 
simuladores de gravidade e outros disponíveis em repositórios de 
recursos educacionais digitais.

Pensamento Computacional PC02RP01 - Identificar, entender 
e explicar em que situações o 
computador pode ou não ser utilizado 
para solucionar um problema

Reconhecimento de Padrões

Identificando situações em que um computador pode ou não 
ajudar na resolução de um problema - por exemplo, trazendo para 
a sala de aula situações em que os computadores auxiliam e outras 
em que a computação não oferece soluções.
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Cultura digital CD03LD02 - Pesquisar, acessar e reter 
informações de diferentes fontes 
digitais para autoria de documentos

Letramento digital

1. Experimentando a coleta de informações em meio digital e a 
autoria de documentos, por exemplo, identificando e guardando 
dados (imagens, textos, vídeos, entre outros) sobre um tema 
específico;
2. Criando documentos de autoria, por exemplo, contando uma 
história sobre suas férias em editor de texto.

Cultura digital CD03LD03 - Usar softwares 
educacionais

Letramento digital

Apresentando a definição de software educacional e utilizando os 
recursos de um software educacional para ampliar a experimentação 
dos recursos multimídia, por exemplo, em softwares que exploram 
coordenação, raciocínio e uso de sons, imagens e textos.

Cultura digital CD04LD01 - Agregar diferentes 
conhecimentos para explorar 
linguagens midiáticas Letramento digital

Diferenciando mídias de comunicação e produção de conteúdo 
digital, por exemplo, usando notícia de um jornal para apresentar 
uma resenha em programa de escrita digital colaborativa, 
preferencialmente em grupos, para que os alunos possam construir 
o texto.

Cultura digital CD04LD02 - Usar recursos midiáticos 
para agrupar informações para 
apresentações

Letramento digital
Experimentando a apresentação em meio digital, por exemplo, 
usando um editor de apresentações para um projeto ou atividade.

Cultura digital CD04LD03 - Usar simuladores 
educacionais

Letramento digital

Apresentando a definição de simulador educacional e usando 
simuladores em diferentes temas, por exemplo, simulador de voo, 
simuladores de gravidade e outros disponíveis em repositórios de 
recursos educacionais digitais.

Cultura digital CD01LD01 - Reconhecer e explorar 
tecnologias digitais

Letramento digital

Trabalhando a definição de tecnologia digital, usando ou brincando 
em meio digital, com o intuito de transferir ou manipular dados, 
por exemplo, usando um tablet para tirar foto de um parente e 
gravando uma entrevista sobre sua história de vida.

Pensamento Computacional PC01AB01 - Compreender que os 
computadores não têm inteligência e 
apenas realizam o que é programado

Abstração

Apresentando a definição de softwares como sendo instruções/
programas criados por pessoas e detalhando aspectos de como são 
produzidos, por exemplo, ilustrando os nomes dos programadores 
que criaram um determinado software (geralmente estão na 
seção “sobre”), e também exibindo trechos de filmes que ilustram 
como programadores criam jogos e outros tipos de softwares. 
Conversando sobre os tipos de softwares e o que eles fazem.
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Cultura digital CD03LD02 - Pesquisar, acessar e reter 
informações de diferentes fontes 
digitais para autoria de documentos Letramento digital

1. Experimentando a coleta de informações em meio digital e a 
autoria de documentos, por exemplo, identificando e guardando 
dados (imagens, textos, vídeos, entre outros) sobre um tema 
específico;
2. Criando documentos de autoria, por exemplo, contando uma 
história sobre suas férias em editor de texto.

Cultura digital CD03CD02 - Compreender as trilhas de 
impressões em meio digital deixadas 
pelas pessoas em jogos on-line, bem 
como a presença de pessoas de várias 
idades no mesmo ambiente

Cidadania digital

1. Explorando a questão de vulnerabilidade na web, por exemplo, 
utilizando um jogo on-line para demonstrar a presença de pessoas 
desconhecidas, com idades diversas, tanto adultos como crianças.
2. Demonstrando de que forma o meio digital marca nossa presença 
constantemente, por exemplo, apresentando nosso histórico de 
acesso nos navegadores.

Cultura digital CD03TS01 - Relacionar o uso 
da tecnologia com as questões 
socioeconômicas, locais e regionais Tecnologia e Sociedade

Analisando cenários e realidades locais, incluindo família, escola, 
trabalho etc. e sua relação com a tecnologia, por exemplo, 
propondo soluções para um problema da sua escola ou bairro 
usando alguma tecnologia.

Cultura digital CD02LD02 - Produzir textos curtos em 
meio digital Letramento digital

Criando textos curtos em meio digital, por exemplo, em um jogo de 
perguntas e respostas.

Pensamento Computacional PC03AL01 - Descrever os algoritmos 
de operações aritméticas simples

Algoritmo

Descrevendo os passos/instruções de operações aritméticas como 
sendo algoritmos, por exemplo, o algoritmo de armar a soma com 
um número abaixo do outro e somar unidades, depois dezenas, 
registrar os excedentes e assim por diante, soluciona qualquer 
soma. Pode-se descrever os algoritmo de outras operações, como 
multiplicação e divisão.

Tecnologia digital TD03RD01 - Caracterizar diferentes 
formatos de informação: número, 
texto, imagem, áudio e vídeo

Representação de dados
Representando uma mesma informação usando diferentes 
formatos, por exemplo, registrando os brinquedos do pátio da 
escola usando texto, códigos, desenhos, sons e vídeo.

Pensamento Computacional PC03AB01 - Compreender a distinção 
entre dado e informação, representando-
os de maneiras alternativas (números, 
instruções ou imagem)

Abstração

Entendendo a maneira como as informações são registradas em 
dispositivos, por exemplo, convertendo um conjunto de números 
em uma imagem e vice-versa.
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Pensamento Computacional PC03AB02 - Entender que o 
computador utiliza números binários 
para representar todos os dados

Abstração
Explorando as representações de números e imagens através de 
números binários, por exemplo, convertendo caracteres e imagens 
para números binários.

Tecnologia digital TD05CR01 - Realizar pesquisas 
avançadas na internet Comunicação em Rede

Realizando pesquisa utilizando critérios avançados como o uso de 
aspas ou a disjunção lógica (OR), por exemplo, fazendo pesquisas 
usando aspas para expressões como "receita de bolo" ou OR para 
tratar sinônimos (escola OR colégio).

Cultura digital CD04CD01 - Demonstrar postura 
apropriada nas atividades de coleta, 
transferência, guarda e uso de dados, 
considerando suas fontes Cidadania digital

1. Compreendendo a questão ética relacionada ao uso da 
tecnologia, por exemplo, ao salvar um texto e usá-lo como 
referência em uma atividade/projeto individual ou coletivo, 
citando-o apropriadamente.
2. Demonstrando de que modo o meio digital marca nossa 
presença constantemente, por exemplo, relacionando a 
impressão digital de nossos dedos ou documentos pessoais (RG) 
com os computadores pessoais e suas identidades na web.

Cultura digital CD04CD02 - Selecionar e visualizar 
vídeos disponíveis na internet Cidadania digital

Utilizando o Youtube ou similar para identificar vídeos disponíveis 
para cada idade, em diferentes canais e suas respectivas indicações 
de idade apropriada.

Cultura digital CD04CD01 - Demonstrar postura 
apropriada nas atividades de coleta, 
transferência, guarda e uso de dados, 
considerando suas fontes Cidadania digital

1. Compreendendo a questão ética relacionada ao uso da 
tecnologia, por exemplo, ao salvar um texto e usá-lo como 
referência em uma atividade/projeto individual ou coletivo, 
citando-o apropriadamente.
2. Demonstrando de que modo o meio digital marca nossa 
presença constantemente, por exemplo, relacionando a 
impressão digital de nossos dedos ou documentos pessoais (RG) 
com os computadores pessoais e suas identidades na web.

Cultura digital CD04TS01 - Expressar-se usando 
tecnologias Tecnologia e Sociedade

Propondo e demonstrando ideias criativas, por exemplo, criando 
apresentações digitais para um projeto ou atividade.

Pensamento Computacional PC05AB02 - Entender que alguns 
problemas não podem ser resolvidos 
com computadores

Abstração
Discutindo sobre situações em que os computadores não 
contribuem para a solução de problemas, por exemplo, em 
profissões que não realizam ações repetitivas.

Pensamento Computacional PC04AB01 - Entender que cada letra, 
número ou símbolo é representado 
por um padrão de caracteres

Abstração
Relacionando e representando os caracteres por um padrão de 
código, por exemplo, escrevendo mensagens codificadas em 
números, padrões de codificação distintos ou código binário.
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Cultura digital CD05CD02 - Citar fontes e materiais 
utilizados, levando em consideração o 
respeito à privacidade dos usuários e 
as restrições pertinentes

Cidadania digital

Indicando, em uma produção individual ou coletiva, as fontes 
ou materiais consultados, por exemplo, em uma redação com 
bibliografia.

Cultura digital CD06CD02 - Apresentar conduta 
e linguagem apropriadas ao se 
comunicar em ambiente digital, 
considerando a ética e o respeito

Cidadania digital

Identificando e refletindo sobre conduta on-line, por exemplo, 
propondo regras de conduta que colaborem para o debate de 
questões éticas em evidência.

Cultura digital CD07CD01 - Demonstrar empatia 
sobre opiniões divergentes na web. Cidadania digital

Demonstrando respeito a diferentes opiniões, por exemplo, em um 
debate sobre escolhas musicais, política, dentre outros.

Cultura digital CD07CD02 - Identificar e refletir sobre 
cyberbullying, propondo ações. Cidadania digital

Abordando e refletindo sobre as características do ciberbullying, 
por exemplo, em um debate a partir de um estudo de caso real, e 
propondo ações para solucionar o problema.

Cultura digital CD08CD01 - Compreender e analisar a 
vivência em redes sociais, em especial 
sobre as responsabilidades e os 
perigos dos ambientes virtuais.

Cidadania digital

Refletindo e analisando o convívio em redes sociais, por exemplo, 
debatendo sobre as similaridades entre o mundo real e o virtual, 
com suas responsabilidades e perigos.

Cultura digital CD08CD03 - Reconhecer e analisar 
problemas de segurança de dados 
pessoais Cidadania digital

Identificando e analisando problemas que existem em relação 
à segurança digital, por exemplo, discutindo um estudo de caso 
sobre invasão de banco de dados on-line, ou o acesso de hackers a 
câmeras de computadores pessoais.

Cultura digital CD08TS01 - Analisar e refletir sobre as 
políticas de termos de uso das redes 
sociais.

Tecnologia e Sociedade
Identificando elementos "polêmicos" dessas políticas, por exemplo, 
identificando aspectos que podem ser melhorados para garantir a 
proteção dos indivíduos.

Cultura digital CD08TS02 - Avaliar a escolha e o uso 
de tecnologias pelo ser humano em 
seu cotidiano

Tecnologia e Sociedade
Refletindo sobre tecnologias no cotidiano, por exemplo, em 
um painel comparativo entre tecnologias de cada época e suas 
aplicações.

Cultura digital CD09CD01 - Analisar e refletir sobre o 
tempo de vivência on-line, em jogos, 
em redes sociais, dentre outros

Cidadania digital

Identificando os problemas acarretados pelo uso excessivo da 
tecnologia, por exemplo, debatendo sobre participação em jogos 
on-line e uso de celular.
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Cultura digital CD09CD02 - Compreender o direito 
digital e suas relações com o cotidiano 
do universo digital

Cidadania digital

Reconhecendo e analisando os aspectos do direito digital, por 
exemplo, realizando estudos e debates sobre responsabilidades, 
direitos e deveres da vivência em meio digital.

Cultura digital CD06LD01 - Aplicar protocolos de 
segurança e privacidade em ambientes 
virtuais. Letramento digital

Analisando dados de segurança, por exemplo, verificando as 
configurações-padrão de privacidade para garantir máxima 
proteção e tomando consciência das técnicas e filtros utilizados na 
escola e em casa.

Cultura digital CD06CD01 - Analisar as tomadas de 
decisão sobre usos da tecnologia e 
suas relações com a sustentabilidade. Cidadania digital

Refletindo e discutindo sobre sustentabilidade e tecnologia, por 
exemplo, identificando formas de economizar energia e outros 
recursos, como desligando os dispositivos ou deixando-os em 
modo de economia de energia.

Cultura digital CD07LD01 - Documentar e sequenciar 
tarefas de uma atividade ou projeto. Letramento digital

Detalhando o processo de documentação de um projeto/atividade, 
por exemplo, organizando uma linha do tempo, dividindo arquivos 
e fazendo backups.

Cultura digital CD08LD01 - Compartilhar informações 
por meio de redes sociais. Letramento digital

Utilizando as redes sociais para compartilhar informações, por 
exemplo, compartilhando com outros colegas um evento ou 
acontecimento.

Cultura digital CD08LD01 - Compartilhar informações 
por meio de redes sociais. Letramento digital

Utilizando as redes sociais para compartilhar informações, por 
exemplo, compartilhando com outros colegas um evento ou 
acontecimento.

Cultura digital CD08CD02 - Distinguir os tipos de 
dados pessoais que são solicitados em 
espaços digitais e os riscos associados Cidadania digital

Identificando as informações pessoais que podem ser tornadas 
públicas, por exemplo, criando uma lista de sites elencando os 
tipos de dados pessoais solicitados (ex: sites de compras, jogos on-
line, redes sociais) e avaliando os riscos envolvidos.

Cultura digital CD08CD01 - Compreender e analisar a 
vivência em redes sociais, em especial 
sobre as responsabilidades e os 
perigos dos ambientes virtuais

Cidadania digital

Refletindo e analisando o convívio em redes sociais, por exemplo, 
debatendo sobre as similaridades entre o mundo real e o virtual, 
com suas responsabilidades e perigos.



670

Cultura digital CD08CD03 - Reconhecer e analisar 
problemas de segurança de dados 
pessoais Cidadania digital

Identificando e analisando problemas que existem em relação 
à segurança digital, por exemplo, discutindo um estudo de caso 
sobre invasão de banco de dados on-line, ou o acesso de hackers a 
câmeras de computadores pessoais.

Cultura digital CD09LD01 - Criar e manter sites e blogs 
com conteúdo individual e/ou coletivo Letramento digital

Desenvolvendo um site ou blog com conteúdo, por exemplo, 
criando um site pessoal ou blog para expressar-se diariamente.

Cultura digital CD09LD03 - Criar documentação, 
conteúdo e propaganda de uma 
solução digital Letramento digital

Propondo uma solução digital que contemple sua documentação, 
conteúdo e propaganda, por exemplo, desenvolvendo um projeto 
de um aplicativo que ajude a resolver um problema/necessidade 
individual ou coletiva.

Cultura Digital CD04TS01 - Expressar-se usando 
tecnologias Tecnologia e Sociedade

Propondo e demonstrando ideias criativas, por exemplo, criando 
apresentações digitais para um projeto ou atividade.

Pensamento computacional PC01AL01 - Compreender o conceito 
de algoritmo como uma sequência 
de passos ou instruções, por meio de 
símbolos, sinais ou imagens, que pode 
ser executada e verificada por meio da 
depuração Algoritmo

1. Compreendendo, executando e alterando algoritmos pequenos 
- por exemplo, escrevendo e executando uma sequência de 
instruções, por meio de símbolos ou palavras pré-definidas pelo 
professor. Uma criança pode executar uma sequência de instruções 
com o próprio corpo, por exemplo, diante do desenho de duas 
setas para frente e uma seta de giro para direita, mais uma seta 
para frente, pode dar dois passos para a frente, girar o corpo 90 
graus à direita (sobre o próprio corpo, sem se deslocar para o lado) 
e andar mais um passo para a frente.
2. Visualizando uma sequência de passos com algum erro e fazendo 
os ajustes necessários - por exemplo, corrigindo o seu próprio 
algoritmo com ajuda do professor ou de seus colegas.

Tecnologia digital TD01CR01 - Utilizar a internet para 
acessar informações

Comunicação e Rede

1. Acessando diferentes websites - por exemplo, usando um 
software para navegar na internet e fornecendo diferentes URLs 
(endereços de sites) para navegar em diferentes websites.
2. Utilizando websites com atividades para a faixa etária - por 
exemplo, jogos e histórias infantis.
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Tecnologia Digital TD01HS01 - Compreender os conceitos 
de hardware e software

Hardware e Software

1. Apresentando a definição de software como instrução/programa 
e apresentando a definição de hardware como máquina que dá 
suporte a essas instruções - por exemplo, criando diferentes formatos 
de computadores em papel e cartões representando programas que 
se encaixam em alguns computadores e, em outros, não.
2.Ilustrando que alguns programas podem funcionar em diferentes 
máquinas - por exemplo, mostrando um exibidor de vídeo em um 
computador e também em um celular.

Pensamento computacional PC02DE01 - Decompor, identificar e 
explicar a função das partes e sensores 
encontrados em dispositivos digitais e 
seus usos em algoritmos Decomposição

1. Apresentando a definição de sensor e citando exemplos de 
aplicações já existentes - por exemplo, um celular que é composto 
por diversos sensores;
2. Brincando de inventar novos sensores para um dispositivo pré-
existente - por exemplo, propondo novos sensores para um celular;
3. Simulando o funcionamento de um dispositivo - por exemplo, 
trabalhando colaborativamente com outros colegas, como se 
fossem um único dispositivo.

Pensamento computacional PC03RP01 - Identificar e propor novas 
maneiras de interação ou interface 
(entrada e saída) em dispositivos 
computacionais

Reconhecimento de Padrões

Identificando diferentes maneiras de interagir com os computadores 
e propondo novas maneiras de interação, por exemplo, por meio 
da criação de protótipos de novos dispositivos explanados com 
desenhos, diagramas e textos.

Cultura digital CD05LD01 - Utilizar compactadores de 
arquivos

Letramento Digital

Conhecendo o propósito de um compactador de arquivos e 
usando-o, por exemplo, para criar um arquivo compactado 
contendo diferentes tipos de arquivos.

Cultura digital CD05LD02 - Integrar os diferentes 
formatos de arquivos Letramento Digital

Identificando e integrando diferentes formatos de arquivos em um 
único documento, por exemplo, salvando um texto com imagem e 
link para vídeo.

Cultura digital CD05LD03 - Experimentar as mídias 
digitais e suas convergências Letramento Digital

Usando recursos de produção de texto, planilhas, apresentações, 
por exemplo, para a produção de um livro digital sobre a vida do(a) 
estudante ou uma viagem de férias.
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Tecnologia Digital TD05HS01 - Conhecer sistemas 
operacionais

Hardware e Software

1. Apresentando a definição de sistema operacional como sendo 
o software que permite o uso de outros softwares, por exemplo, 
explicando que é necessário compreender as diferenças dos 
hardwares para usar os mesmos softwares em dispositivos 
diferentes (computador e tablet).
2. Identificando, em pesquisa, ou no uso de diferentes dispositivos, 
os vários sistemas operacionais, por exemplo, os sistemas dos 
computadores (Windows, Linux), os sistemas dos tablets e os dos 
smartphones.

Pensamento computacional PC06DE01 - Identificar e categorizar 
elementos que compõem a interface 
de um ambiente de programação 
visual (menus, botões, painéis etc.)

Decomposição

Explorando um ambiente de programação visual e seus elementos 
de interface, por exemplo, identificando menus, abas, manipulando 
blocos e criando algoritmos.

Tecnologia Digital TD09HS01 - Produzir animações a 
partir da sobreposição de imagens Hardware e Software

Ilustrando de que modo a sobreposição de imagens produz uma 
animação, por exemplo, usando um software para criação de 
arquivos animados (gif) ou usando programação.

Pensamento Computacional PC04AL01 - Executar algoritmos 
simples, em português estruturado, 
que contenham decisões que utilizam 
operadores relacionais e lógicos

Algoritmos

Criando e executando algoritmos que utilizam condições que 
contêm operações relacionais e lógicas para decisões (desvios 
condicionais), por exemplo, explicando a regra de um jogo de dança 
com cores. Se o professor falar a cor = verde OU a cor = amarela, 
todos giram; caso fale qualquer outra cor, todos saltam, criando 
assim uma coreografia de dança.

Tecnologia Digital TD07HS01 - Compreender princípios 
básicos da interação humano-
computador

Hardware e Software
Analisando diferentes formas de interação com sistemas, por 
exemplo, confrontando a navegação na internet com uso de mouse, 
por toque em tela e usando teclado.

Tecnologia Digital TD07HS02 - Compreender o conceito 
de interface gráfica do usuário

Hardware e Software

Apresentando a definição de interface gráfica do usuário e 
identificando características da organização de diferentes interfaces, 
por exemplo, classificando as características de sites que facilitam 
ou dificultam a navegação e a obtenção de informações, discutindo 
termos como carga de trabalho, densidade de informação e layout.

Cultura digital CD09CD01 - Analisar e refletir sobre o 
tempo de vivência on-line, em jogos, 
em redes sociais, dentre outros

Cidadania Digital
Identificando os problemas acarretados pelo uso excessivo da 
tecnologia, por exemplo, debatendo sobre participação em jogos 
on-line e uso de celular. 
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Cultural digital CD09LD02 - Produzir animações 
digitais Letramento digital

Criando animações digitais, por exemplo, desenvolvendo um jogo 
ou um vídeo curto.

Tecnologia Digital TD01RD01 - Classificar objetos que 
contêm códigos usando diferentes 
critérios

Representação digital

1. Agrupando e contando os objetos que têm códigos de mesma 
natureza, por exemplo, agrupando embalagens de produtos com 
códigos de barras ou livros com ISBN.
2. Agrupando objetos de acordo com as partes de um código - 
por exemplo, agrupando todos os objetos cujo código (numérico, 
código de barras) inicie com o número 1, depois com o número 2, 
e assim por diante.

Pensamento computacional PC02AL01 - Compreender o uso 
de repetição com número fixo de 
iterações

Algoritmos
Criando algoritmos utilizando repetições - por exemplo, criando 
programas simples que utilizem pelo menos uma iteração com 4 
repetições, encontrando e corrigindo os seus erros e ajudando os 
demais colegas.

Pensamento computacional PC02AL02 - Escrever algoritmos 
simples em português estruturado Algoritmos

Escrevendo algoritmos estruturados - por exemplo, descrevendo 
situações rotineiras que podem ser representadas em passos 
usando um vocabulário restrito para as instruções (ex.: português 
estruturado).

Pensamento computacional PC02AL03 - Compreender o que são 
operações relacionais Algoritmos

Compreendendo o que são e a utilidade dos operadores relacionais 
- por exemplo, definindo o valor lógico (verdadeiro ou falso) 
resultante de uma expressão como (5 > 3).

Pensamento computacional PC02AB01 - Reconhecer os diferentes 
tipos de dados Pensamento computacional

Classificando textos, números, valores booleanos em situações 
corriqueiras - por exemplo, indicando em que situações cada um é 
utilizado, e por que essa distinção é necessária.

Pensamento computacional PC03RP02 - Prever o resultado de 
algoritmos e identificar padrões de 
entrada/saída Reconhecimento de Padrões

Executando algoritmos simples, tentando compreender seu 
funcionamento (engenharia reversa), por exemplo, testando o 
efeito de um algoritmo hipotético que, a partir do nome completo 
do aluno, gera a sigla das suas iniciais, prevendo o resultado de 
sua execução e possíveis problemas com nomes que tenham a 
preposição "de".

Pensamento computacional PC03AL01 - Descrever os algoritmos 
de operações aritméticas simples

Algoritmos

Descrevendo os passos/instruções de operações aritméticas como 
sendo algoritmos, por exemplo, o algoritmo de armar a soma com 
um número abaixo do outro e somar unidades, depois dezenas, 
registrar os excedentes e assim por diante, soluciona qualquer 
soma. Pode-se descrever os algoritmo de outras operações, como 
multiplicação e divisão.
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Pensamento computacional PC03AB01 - Compreender a distinção 
entre dado e informação, representando-
os de maneiras alternativas (números, 
instruções ou imagem)

Abstração

Entendendo a maneira como as informações são registradas em 
dispositivos, por exemplo, convertendo um conjunto de números 
em uma imagem e vice-versa.

Pensamento computacional PC03AB02 - Entender que o 
computador utiliza números binários 
para representar todos os dados

Abstração
Explorando as representações de números e imagens através de 
números binários, por exemplo, convertendo caracteres e imagens 
para números binários.

Pensamento computacional PC03AB03 - Criar diagramas/fluxogramas 
para expressar soluções de um problema 
ou facilitar sua compreensão

Abstração
Desenhando o funcionamento de um algoritmo em fluxograma, 
figura ou símbolo, por exemplo, criando um fluxo de execução por 
meio de desenhos de objetos geométricos, flechas e textos.

Pensamento computacional PC03DE01 - Decompor um algoritmo em 
processos menores para representação 
em diagramas (vide PC03AB03)

Decomposição
Identificando passos/etapas e decisões em um algoritmo, 
representando-o por meio de um diagrama, como, por exemplo, 
criando um fluxograma de execução.

Tecnologia Digital TD03CR01 - Compreender a diferença 
entre redes sem fio e cabeadas quanto 
ao tráfego de informações

Comunicação em Redes

1. Identificando a presença de redes sem fio (wi-fi ou 3G/4G) 
e cabeadas, por exemplo, observando os dados recebidos pela 
internet por smartphone ou por computadores em laboratórios.
2. Indicando as diferenças entre as capacidades de tráfego de 
informação, por exemplo, comparando o tempo que uma mesma 
informação leva para ser acessada na internet em redes cabeada e 
sem fio, representando este tempo usando diferentes unidades de 
medida, como segundos, minutos e horas.

Cultura digital CD03LD01 - Investigar e experimentar 
novos formatos de leitura da realidade

Letramento digital

Explorando diferentes formatos para leitura do mundo (ícones, 
imagens, textos, entre outros), por exemplo, apresentando uma 
solução de problema por meio de pesquisa em meio digital, com 
vídeos, imagens, entre outros.

Tecnologia Digital TD03HS01 - Identificar os componentes 
de um dispositivo computacional 
classificando-os em entrada, 
processamento e saída Hardware e software

1. Observando a diferença entre dispositivos de entrada e de saída, 
por exemplo, entrada: teclado, toque de tela, mouse ou voz; e saída: 
som ou ilustração na tela. Categorizando, contando e listando os 
dispositivos classificados.
2. Ilustrando a ocorrência do processamento, por exemplo, a 
resposta de um dispositivo (computador, tablet, celular) entre uma 
entrada (informação fornecida) e uma saída (ilustração na tela ou 
exibição de filmes).
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Pensamento computacional PC03AL02 - Compreender o conceito 
de variável e usar algoritmos para 
modificar seus valores Algoritmos

Apresentando o conceito de variável e ilustrando a operação de 
alteração de valores de uma variável (atribuição) em um algoritmo, 
por exemplo, ilustrando/simulando a operação de atribuir a uma 
variável um número inteiro (x <- 1) ou o resultado de uma operação 
aritmética (x <- 2 + 3) e ainda a possibilidade de uma varável ter 
diferentes valores ao longo da execução de um algoritmo.

Tecnologia digital TD04RD01 - Conhecer o sistema de 
numeração binário Representação de dados Relacionando números decimais com números binários, por 

exemplo, fazendo a relação e progressão de 1 (001) até 7 (111).

Tecnologia digital TD04RD02 - Compreender o conceito 
de bit e byte

Representação de dados

Apresentando a definição de binário, bit e byte e reconhecendo o 
bit e o byte como unidades de medida da informação, por exemplo, 
mostrando a associação entre bytes e caracteres (letras, espaços, 
pontos) e realizando cálculos sobre quantos bits e bytes tem uma frase 
como "Bom dia senhora". Identificar a regularidade entre bits e bytes 
(um byte tem 8 bits) e saber que textos terão sempre a quantidade de 
bits representadas em múltiplos do número natural 8.

Pensamento Computacional PC04AL01 - Executar algoritmos 
simples, em português estruturado, 
que contenham decisões que utilizam 
operadores relacionais e lógicos

Algoritmos

Criando e executando algoritmos que utilizam condições que 
contêm operações relacionais e lógicas para decisões (desvios 
condicionais), por exemplo, explicando a regra de um jogo de 
dança com cores. Se o(a) professor(a) falar a cor = verde OU a cor 
= amarela, todos giram; caso fale qualquer outra cor, todos saltam, 
criando assim uma coreografia de dança.

Pensamento Computacional PC04DE01 - Classificar dispositivos 
digitais de acordo com suas 
características, usos ou funcionalidades

Decomposição
Encontrando semelhanças e diferenças entre dispositivos e 
categorizando-os conforme seus atributos, por exemplo, dividindo-
os em grupos de acordo com tamanho, utilidade, funções etc.

Pensamento Computacional PC04RP01 - Identificar semelhanças e 
diferenças em situações que se repetem 
e aplicar iteração em um conjunto de 
passos ou instruções

Reconhecimento de Padrões

Identificando situações no mundo real em que seja possível utilizar 
iterações na execução de tarefas, por exemplo, encontrando 
situações reais do dia a dia em que se possa executar uma sequência 
de passos em comum.

Tecnologia digital TD04RD03 - Compreender que as 
informações digitais são representadas 
em bytes

Representação de dados
Reconhecendo que os arquivos do computador são mensurados 
em bytes, por exemplo, mostrando o tamanho dos arquivos em um 
sistema gerenciador de arquivos.

Pensamento Computacional PC04AB02 - Compreender que dados 
podem ser estruturados em tabelas para 
torná-los úteis e mais fáceis de manipular

Abstração
Inserindo dados em uma tabela de acordo com alguns quesitos, por 
exemplo, uma lista de compras separadas por setores do mercado.
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Pensamento Computacional PC04AL02 - Compreender o conceito 
de vetores e matrizes bidimensionais

Algoritmos

Apresentando a definição de matriz e exercitando seu uso por 
meio de desenhos e alocação de elementos em uma estrutura uni 
ou bidimensional, por exemplo, criando um pequeno vetor para 
registrar o nome de um colega (string) ou criando uma matriz 1x4 e 
inserindo as letras C, A, S, A em cada um dos espaços.

Pensamento Computacional PC05AL01 - Conhecer e utilizar 
algoritmos com repetições Algoritmos

Executando e criando algoritmos que usam condições para 
controlar o número de repetições, por exemplo, um algoritmo de 
contagem regressiva para o lançamento de um foguete.

Pensamento Computacional PC05DE01 - Identificar e decompor 
operandos, operações e prioridades 
em expressões aritméticas Decomposição

1. Analisando expressões aritméticas com vários termos, por 
exemplo, decompondo-as na tríade (operando, operação, 
operando) para aferir se está bem formada e identificando a 
prioridade de cada operação.
2. Utilizando parênteses para alterar a prioridade de operações, 
por exemplo, comparando o resultado de 5 + 7 * 4 com (5+7) * 4.

Tecnologia digital TD05RD01 - Conhecer as medidas 
usuais de informação digital (byte, 
Kilobyte, Megabyte, Terabyte)

Representação de dados

1. Distinguindo os diferentes tamanhos de arquivos em um 
computador, por exemplo, montando uma tabela com os nomes e 
tamanhos de arquivos em uma pasta.
2. Relacionando as medidas de milhar, por exemplo, o quilobyte 
com o quilômetro ou com o quilograma.
3. Reconhecendo que uma informação pode assumir quantidades 
(volumes) grandiosas, por exemplo, representando quantos 
quilobytes tem um arquivo de filme com mais de 1 Gigabyte.

Pensamento Computacional PC05RP01 - Reconhecer um padrão 
em um algoritmo e converter em uma 
função sem retorno Reconhecimento de Padrões

Encontrando um conjunto de instruções ou comandos que se 
repetem em um algoritmo, substituindo-o pela execução de um 
subalgoritmo, por exemplo, reconhecendo que o procedimento 
"escovar os dentes" é composto com um subalgoritmo que pode 
ser reaproveitado diariamente.

Cultural digital CD05CD03 - Reconhecer e refletir 
sobre os jogos on-line e as informações 
do usuário

Cidadania digital
Analisando a relação do tempo que se gasta jogando on-line e os 
perigos do vício, por exemplo, criando uma rotina diária de tarefas 
e relacionando com a quantidade de tempo jogando.

Pensamento Computacional PC06AB01 - Interpretar um algoritmo 
em pseudolinguagem e transpor para 
uma linguagem de programação visual 
e vice-versa

Abstração

Compreendendo um algoritmo e transpondo para outra linguagem, 
por exemplo, criando um algoritmo em uma linguagem visual 
baseado em um algoritmo escrito em português.
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Pensamento Computacional PC06AL01 - Experienciar e construir 
algoritmos com desvios condicionais 
utilizando uma linguagem de 
programação visual (blocos)

Algoritmos

Programando algoritmos com desvios condicionais utilizando 
ambiente de programação com blocos, por exemplo, usando 
algoritmos para criar um teste com respostas do tipo sim e não.

Pensamento Computacional PC06AL02 - Encontrar e solucionar 
problemas em programas (depurar) 
utilizando uma linguagem de 
programação visual (blocos)

Algoritmos

Identificando e corrigindo erros em algoritmos existentes, por 
exemplo, fazendo alterações em fluxogramas

Pensamento Computacional PC06RP01 - Identificar padrões de 
instruções que se repetem em um 
algoritmo e utilizar um módulo ou função 
para representar estas instruções

Reconhecimento de Padrões

Analisando algoritmos e reconhecendo a presença de instruções 
que se repetem, por exemplo, nas instruções que exibem 
mensagens para orientação do usuário.

Pensamento Computacional PC07AL01 - Experienciar e construir 
diferentes algoritmos com repetições, 
utilizando uma linguagem de 
programação textual, identificando 
as semelhanças com a linguagem de 
programação visual (blocos)

Algoritmos

Criando e testando algoritmos, por exemplo, desenvolvendo um 
algoritmo para realizar um somatório de uma lista de números.

Pensamento Computacional PC07RP01 - Identificar elementos que 
se repetem em diferentes softwares 
e compreender a modularização ou 
reuso de algoritmos

Reconhecimento de Padrões

Utilizando diferentes softwares e reconhecendo elementos ou 
rotinas em comum entre eles, por exemplo, os elementos de 
interface de um aplicativo.

Pensamento Computacional PC07AB01 - Conhecer o conceito 
de grafo e identificar instâncias do 
mundo real e digital que podem ser 
representadas por um grafo

Abstração

Ilustrando problemas do mundo real que podem ser representado 
por grafos, por exemplo, os servidores da internet ou as amizades 
em uma rede social.

Pensamento Computacional PC07AL01 - Experienciar e construir 
diferentes algoritmos com repetições, 
utilizando uma linguagem de 
programação textual, identificando 
as semelhanças com a linguagem de 
programação visual (blocos)

Algoritmos

Criando e testando algoritmos, por exemplo, desenvolvendo um 
algoritmo para realizar um somatório de uma lista de números.
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Pensamento Computacional PC07AL01 - Experienciar e construir 
diferentes algoritmos com repetições, 
utilizando uma linguagem de 
programação textual, identificando 
as semelhanças com a linguagem de 
programação visual (blocos)

Algoritmos

Criando e testando algoritmos, por exemplo, desenvolvendo um 
algoritmo para realizar um somatório de uma lista de números.

Pensamento Computacional PC07AB02 - Identificar o uso da recursão 
nas diferentes áreas (artes, literatura, 
matemática etc.)

Abstração
Compreendendo a necessidade e os efeitos do uso da recursividade, 
por exemplo, analisando obras de arte que fazem uso de 
recursividade ou a estrutura de galhos de uma árvore.

Pensamento Computacional PC08DE01 - Compreender o conceito 
de paralelismo, identificando ações em 
algoritmos que podem ser executadas 
simultaneamente.

Decomposição

Entendendo que algumas tarefas não precisam esperar o término 
da anterior, por exemplo, fazendo um paralelo com a ida de 
diversos alunos simultaneamente para a escola, utilizando diversos 
meios de transporte.

Tecnologia digital TD08RD01 - Realizar consultas e/ou 
aplicar filtros em tabelas de bancos de 
dados

Representação de dados

1. Utilizando clientes de bancos de dados para selecionar porções 
dos dados a partir de algum critério pré-definido, por exemplo, 
filtrando, em um uma tabela de cidades, apenas as que têm mais 
de 5 mil habitantes.
2. Calculando percentuais a partir de dados filtrados, por 
exemplo, calculando o percentual de cidades com menos de 5 mil 
habitantes.

Pensamento Computacional PC08AB01 - Interpretar um algoritmo 
em linguagem natural e convertê-lo 
em linguagem de programação Abstração

Analisando uma sequência de instruções descritas em linguagem 
natural, por exemplo, fazendo o cálculo de uma nota média e 
descrevendo-o em linguagem de programação.

Pensamento Computacional PC08AL01 - Experienciar e construir 
algoritmos de média complexidade 
utilizando uma linguagem de 
programação

Algoritmos

Desenvolvendo algoritmos para problemas diversos, por exemplo, 
descobrindo se um número pertence a um determinado intervalo.

Pensamento Computacional PC08AL02 - Usar e manipular estruturas 
de dados diversas

Algoritmos

Entendendo de que forma os dados podem ser armazenados em 
estruturas e acessados a partir de determinadas instruções, por 
exemplo, determinando uma repetição que procura se o número 
11 consta em um vetor ou matriz.
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Pensamento Computacional PC09DE01 - Compreender o que 
são programas modulares e por que 
incentivar sua reusabilidade, inclusive 
utilizando orientação a objetos

Decomposição

Criando um módulo independente, por exemplo, reutilizando o 
mesmo módulo em dois algoritmos diferentes.

Pensamento Computacional PC09AB01 - Compreender e identificar 
em um algoritmo a necessidade de 
utilizar a recursividade para solucionar 
um problema

Abstração

Criando soluções por meio de algoritmos que façam uso de 
recursão, por exemplo, procurando arquivos dentro de uma 
estrutura de diretórios.

Pensamento Computacional PC09AL01 - Desenvolver algoritmos que 
utilizem recursão, compreendendo os 
efeitos do escopo de uma variável Algoritmos

Criando programas que façam uso de funções que se chamem a si 
mesmas, usando e respeitando as chamadas locais, globais e por 
parâmetros, por exemplo, o algoritmo da sequência de Fibonacci.

Tecnologia Digital TD02HS02 - Compreender o conceito 
de aplicativos como diferentes tipos 
de software Hardware e Software

Apresentando a definição de aplicativo, listando diferentes tipos de 
software aplicativo, por exemplo, aplicativos de celular, editores de 
texto, navegadores de internet, editores de desenhos, entre outros. 
Relacionar com as formas não digitais de produzir imagens e textos.

Pensamento computacional PC02DE01 - Decompor, identificar e 
explicar a função das partes e sensores 
encontrados em dispositivos digitais e 
seus usos em algoritmos Decomposição

1. Apresentando a definição de sensor e citando exemplos de 
aplicações já existentes - por exemplo, um celular que é composto 
por diversos sensores;
2. Brincando de inventar novos sensores para um dispositivo pré-
existente - por exemplo, propondo novos sensores para um celular;
3. Simulando o funcionamento de um dispositivo - por exemplo, 
trabalhando colaborativamente com outros colegas, como se 
fossem um único dispositivo.

Cultura digital CD02LD01 - Interagir com as diferentes 
mídias Letramento Digital

Explorando as mídias, por exemplo, procurando e agrupando 
informações sobre tipos de animais, utilizando diferentes recursos 
como foto, vídeo, texto.

Cultura digital CD07TS01 - Compreender os impactos 
ambientais do descarte de peças de 
computadores e eletrônicos, bem como 
sua relação com a sustentabilidade de 
forma mais ampla.

Tecnologia e Sociedade Refletindo sobre o descarte de computadores e suas peças, 
por exemplo, realizando estudo sobre o impacto das toxinas 
químicas quando os hardwares dos computadores são expostos e 
descartados de forma indevida.
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Cultura digital CD07TS02 - Analisar o papel da 
industrialização e dos avanços 
tecnológicos e sua relação com as 
mudanças na sociedade.

Tecnologia e Sociedade

Reconhecendo a relação entre industrialização, avanços 
tecnológicos e as mudanças na sociedade contemporânea, por 
exemplo, avaliando os impactos da automatização das indústrias 
no trabalho e emprego.

Pensamento computacional PC07AB02 - Identificar o uso da 
recursão nas diferentes áreas (artes, 
literatura, matemática etc.)

Abstração

Compreendendo a necessidade e os efeitos do uso da recursividade, 
por exemplo, analisando obras de arte que fazem uso de 
recursividade ou a estrutura de galhos de uma árvore.

Tecnologia Digital TD02CR01 - Compreender o 
funcionamento de um mecanismo de 
busca da internet

Comunicação em Rede

1. Realizando pesquisa na internet utilizando palavras-chave, por 
exemplo, pesquisando sobre os rios do município da escola.
2. Identificando a relação entre as palavras pesquisadas e as 
respostas listadas pelo buscador, por exemplo, acessando as 
páginas indicadas e observando a presença das palavras nos 
resultados do buscador.
3. Identificando a existência de uma ordenação (rankeamento) nos 
resultados da pesquisa, por exemplo, comparando os primeiros 
dez resultados com os dez consecutivos e discutindo o critério de 
relevância dos resultados.

Cultura digital CD03TS01 - Relacionar o uso 
da tecnologia com as questões 
socioeconômicas, locais e regionais Tecnologia e Sociedade

Analisando cenários e realidades locais, incluindo família, escola, 
trabalho etc. e sua relação com a tecnologia, por exemplo, 
propondo soluções para um problema da sua escola ou bairro 
usando alguma tecnologia.

Cultura digital CD05TS01 - Expressar-se crítica e 
criativamente na compreensão das 
mudanças tecnológicas no mundo 
do trabalho e sobre a evolução da 
sociedade.

Tecnologia e Sociedade

Reconhecendo as mudanças no mundo do trabalho com a evolução 
da tecnologia, por exemplo, discutindo e analisando profissões que 
surgiram na última década.

Tecnologia Digital TD05CR02 - Compreender os critérios 
de ordenação dos resultados de 
buscadores da internet

Comunicação e Redes

Analisando a ordenação dos resultados de uma busca para 
compreender o critério de ordenação e sua importância, por 
exemplo, analisando quantas vezes as palavras buscadas ocorrem 
em um website, em que locais do website ocorrem e também a 
existência de resultados patrocinados e como estes afetam a 
ordenação.
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Pensamento Computacional PC05AB01 - Conhecer representações 
concretas para listas, filas e pilhas

Abstração

Apresentando a definição de listas, filas e pilhas; e procurando 
conceitos do mundo real e digital que possam ser representados 
por estas, por exemplo, relacionando a entrada e saída das pessoas 
em filas de supermercado e uma pilha de jornal ou a uma estrutura 
hierárquica país-estado-cidade-bairro.

Cultura digital CD06TS01 - Analisar problemas sociais 
de sua cidade ou estado a partir de 
ambientes digitais, propondo soluções. Tecnologia e Sociedade

Apresentando propostas/soluções para problemas de sua cidade 
ou bairro, por exemplo, usando um fórum ou um recurso digital 
aberto para expressar suas ideias.

Cultura digital CD07TS01 - Compreender os impactos 
ambientais do descarte de peças de 
computadores e eletrônicos, bem como 
sua relação com a sustentabilidade de 
forma mais ampla.

Tecnologia e Sociedade

Refletindo sobre o descarte de computadores e suas peças, 
por exemplo, realizando estudo sobre o impacto das toxinas 
químicas quando os hardwares dos computadores são expostos e 
descartados de forma indevida.

Cultura digital CD07TS02 - Analisar o papel da 
industrialização e dos avanços 
tecnológicos e sua relação com as 
mudanças na sociedade.

Tecnologia e Sociedade

Reconhecendo a relação entre industrialização, avanços 
tecnológicos e as mudanças na sociedade contemporânea, por 
exemplo, avaliando os impactos da automatização das indústrias 
no trabalho e emprego.

Pensamento computacional PC07AB02 - Identificar o uso da 
recursão nas diferentes áreas (artes, 
literatura, matemática etc.)

Abstração

Compreendendo a necessidade e os efeitos do uso da recursividade, 
por exemplo, analisando obras de arte que fazem uso de 
recursividade ou a estrutura de galhos de uma árvore.

Cultura digital CD07TS02 - Analisar o papel da 
industrialização e dos avanços 
tecnológicos e sua relação com as 
mudanças na sociedade.

Tecnologia e Sociedade

Reconhecendo a relação entre industrialização, avanços 
tecnológicos e as mudanças na sociedade contemporânea, por 
exemplo, avaliando os impactos da automatização das indústrias 
no trabalho e emprego.

Cultura digital CD08TS02 - Avaliar a escolha e o uso 
de tecnologias pelo ser humano em 
seu cotidiano Tecnologia e Sociedade

Refletindo sobre tecnologias no cotidiano, por exemplo, em 
um painel comparativo entre tecnologias de cada época e suas 
aplicações.
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Cultura digital CD09TS01 - Reconhecer a influência 
dos avanços tecnológicos no 
surgimento de novas atividades 
profissionais

Tecnologia e Sociedade

Analisando o surgimento de novas profissões a partir dos avanços 
tecnológicos e os impactos socioeconômicos derivados, por 
exemplo, realizando um estudo sobre as profissões que existiram 
no passado e as que existem hoje, e criando conjecturas sobre 
profissões que deverão se extinguir devido à automatização, além 
de novas profissões que poderão surgir no futuro.

Tecnologia Digital TD01CR01 - Utilizar a internet para 
acessar informações

Comunicação em Rede

1. Acessando diferentes websites - por exemplo, usando um 
software para navegar na internet e fornecendo diferentes URLs 
(endereços de sites) para navegar em diferentes websites.
2. Utilizando websites com atividades para a faixa etária - por 
exemplo, jogos e histórias infantis. 

Cultura digital CD02CD01 - Reconhecer e analisar a 
apropriação da tecnologia pela família 
e pelos alunos no dia a dia

Cidadania Digital
Refletindo sobre o uso da tecnologia no cotidiano, por exemplo, 
pesquisando sobre as tecnologias usadas em casa e como cada um 
na sua família as utiliza, apresentando e discutindo as diferenças.

Cultura digital CD02CD02 - Analisar e refletir sobre as 
trilhas de impressões em meio digital

Cidadania Digital

Reconhecendo a vulnerabilidade de se utilizar dados como 
endereço e nome completo na web, por exemplo, criando um jogo 
em que os alunos identifiquem os perigos de usar dados pessoais 
em meio digital.

Cultura digital CD03CD01 - Apresentar julgamento 
apropriado quando da navegação em 
sites diversos

Cidadania Digital
Explorando a compreensão ética relacionada ao uso da tecnologia, 
por exemplo, criando uma tabela de sites que devem ser evitados, 
como chats, jogos inapropriados, entre outros.

Cultura digital CD03TS01 - Relacionar o uso 
da tecnologia com as questões 
socioeconômicas, locais e regionais Tecnologia e Sociedade

Analisando cenários e realidades locais, incluindo família, escola, 
trabalho etc. e sua relação com a tecnologia, por exemplo, 
propondo soluções para um problema da sua escola ou bairro 
usando alguma tecnologia.

Cultura digital CD04TS02 - Reconhecer e refletir 
sobre direitos autorais Tecnologia e Sociedade

Apresentando a definição de direito autoral e explorando questões 
relacionadas a esse tema, por exemplo, discutindo sobre download 
de músicas e filmes na web.
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Tecnologia Digital TD04CR01 - Compreender o tráfego de 
informações e o conceito de largura de 
banda Comunicação em Rede

1. Comparando o tempo para transmissão de diferentes tipos 
de informação, por exemplo, o tempo da carga de um texto ao 
comparar com o carregamento de um vídeo.
2. Apresentando a definição de largura de banda e identificando 
as velocidades de tráfego das redes, por exemplo, explorando 
diferenças em anúncios publicitários sobre serviços de internet.

Cultura digital CD05CD01 - Distinguir informações 
verdadeiras e falsas, conteúdos bons 
dos prejudiciais, e conteúdos confiáveis

Cidadania Digital
Propondo a reflexão de valores e atitudes responsáveis relacionadas 
ao uso de dados em ambiente digital, por exemplo, trabalhando 
com fake news.

Cultura digital CD06TS02 - Comparar sistemas de 
informação do passado e do presente, 
considerando questões de sustentabilidade 
econômica, política e social.

Tecnologia e Sociedade

Discutindo as diferenças entre os sistemas de informação do 
passado e do presente, por exemplo, relacionando aspectos de 
sistemas de informação do século XX e XXI.

Cultura digital CD07TS02 - Analisar o papel da 
industrialização e dos avanços 
tecnológicos e sua relação com as 
mudanças na sociedade.

Tecnologia e Sociedade Reconhecendo a relação entre industrialização, avanços 
tecnológicos e as mudanças na sociedade contemporânea, por 
exemplo, avaliando os impactos da automatização das indústrias 
no trabalho e emprego.

Cultura digital CD09CD02 - Compreender o direito 
digital e suas relações com o cotidiano 
do universo digital

Cidadania Digital
Reconhecendo e analisando os aspectos do direito digital, por 
exemplo, realizando estudos e debates sobre responsabilidades, 
direitos e deveres da vivência em meio digital.

Tecnologia Digital TD09CR01 - Compreender o conceito 
de criptografia e sua aplicação para 
segurança no tráfego de informações 
em redes

Comunicação em Rede

1. Apresentando o conceito de criptografia, por exemplo, usando 
algoritmos simples de criptografia para que os estudantes 
codifiquem textos e frases e troquem mensagens criptografadas 
com os colegas.
2. Discutindo a importância do tráfego de informações 
criptografadas nas redes, por exemplo, em relação a dados como 
senhas e informações bancárias das pessoas.
3. Discutindo o papel histórico da criptografia, por exemplo, na 
comunicação de informações sigilosas durante a Segunda Guerra 
Mundial.
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GLOSSÁRIO

Letramento Digital
Diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em 
ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em plataformas 
como e-mails, redes sociais na web, entre outras (CEALE, UFMG).

Cidadania digital
É o uso da tecnologia de forma responsável. É direito e dever de todos saber usar corretamente as inovações tecnológicas 
que surgem ao nosso redor. Para o especialista Mike Ribble, caberia aos professores e líderes de tecnologia conscientizar 
e preparar os usuários para utilizar as tecnologias de maneira ética e segura.

Ciberativismo
Utiliza as redes como Facebook, Twitter, YouTube, e-mail e podcasts para propagar ideias como instrumento de ativismo 
digital sobre determinado tema.

Tecnologia assistiva
Agrupa dispositivos, técnicas e processos para prover assistência, reabilitação e melhorar a qualidade de vida de pessoas 
com deficiência.

Direitos autorais
São os direitos de reprodução de um trabalho e ou a geração de licença da sua própria criação e ou trabalho, respeitando a 
propriedade de quem criou. Muitas vezes os alunos copiam imagens e ou textos de sites sem citar a fonte como referência.

Alfabetização digital

Tem sido usado para designar um tipo de aprendizado da escrita que envolve signos, gestos e comportamentos 
necessários para ler e escrever no computador e em outros dispositivos digitais. No caso da alfabetização digital, se 
entrecruzam o uso do instrumento de registro, os usos sociais da escrita, os sistemas de representação (letras, sinais 
gráficos, ícones, cores, sonoridades, imagens fixas e em movimento) no mesmo suporte – e estas formas interferem 
mutuamente no gesto de escrever e no pensamento sobre o funcionamento da escrita (CEALE, UFMG).

Tecnologia digital

É um conjunto de tecnologias que permite, principalmente, a transformação de qualquer linguagem ou dado em 
números, isto é, em zeros e uns (0 e 1). Uma imagem, um som, um texto, ou a convergência de todos eles, que 
aparecem para nós na forma final da tela de um dispositivo digital na linguagem que conhecemos (imagem fixa ou 
em movimento, som, texto verbal), são traduzidos em números, que são lidos por dispositivos variados, que podemos 
chamar, genericamente, de computadores (CEALE, UFMG).

Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação (TDIC)

Utiliza-se esse termo, novas tecnologias e tecnologias digitais indistintamente para nos referirmos a computador, tablet, 
celular, smartphone e qualquer outro dispositivo que permita a navegação na internet.
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