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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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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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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.
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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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