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Apresentação 

 

 

 

 ano letivo de 2021 iniciou muito diferente dos anos anteriores. Estamos vivendo 

a pior pandemia mundial dos últimos 100 anos! A pandemia causada pelo 

Coronavírus que se alastrou pelo globo terrestre acometendo a população com a doença 

Covid-19. 

 As aulas presenciais foram interrompidas em diferentes países. E no Brasil, não foi 

diferente. Especialmente em nossa Juiz de Fora quando, desde o dia 17 de março de 

2020, as aulas presenciais foram suspensas.   

 Neste cenário, entendemos que essa realidade desafiadora nos provoca, ainda mais, 

principalmente com relação à garantia dos direitos de aprendizagens das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos matriculados em nossa rede de ensino. Em prol deste 

direito, instituímos a Política Pública Educacional do Município “Anunciar: tempo de 

cuidar, aprender e transformar”. 

 Desde o ano de 2012, a rede municipal de ensino de Juiz de Fora vem se debruçando em 

torno da elaboração de um Referencial Curricular que seja produzido com a participação 

de diversos profissionais da educação. 

 Já no ano de 2020, após um estudo comparativo entre o Referencial Curricular da rede 

e a Base Nacional Comum Curricular, foi instituída a atual versão do Referencial 

Curricular de Juiz de Fora.  

 A partir dessa iniciativa e em diálogo com o Grupo de Trabalho dos componentes 

curriculares, constituído por técnicas e técnicos da Secretaria de Educação, 

coordenadoras e coordenadores pedagógicos, professoras e professores da rede e da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, propomos orientações curriculares para o nosso 

município nestes tempos de excepcionalidade. 

O 



 

 

 

 Tomamos como currículo todas as práticas experienciadas no cotidiano escolar. 

Portanto, faz-se mister ressaltar que cada escola terá autonomia para ressignificar as 

proposições curriculares, uma vez que acreditamos que esta Proposta Curricular 

provoca a escola a se reinventar. Não se trata do estabelecimento de um currículo único 

e padronizado, mas de uma proposição, um chamamento às escolas quanto à garantia 

dos direitos de aprendizagem de todos e todas. 

 Assim, nasceu a Proposta Curricular de 2021, que ora anunciamos a esta rede municipal 

de ensino.  

 

Graciele Fernandes Ferreira Mattos 

Subsecretária de Articulação das Políticas Educacionais 

 

Nádia de Oliveira Ribas 

Secretária de Educação  

 

Março de 2021 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
2º período avaliativo: 02/03/2021 à 03/05/2021 

FASES INICIAIS – I A IV 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ÁREA DO CONHECIMENTO 

Unidades, objetos e habilidades trabalhadas numa perspectiva inter e/ou transdisciplinar 

 
 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR – EJA: 

 
CIDADANIA E CULTURA 

 
A comunidade onde 

vivo e suas 
manifestações culturais 

(Do nível macro ao 
micro) 

 
 
 
 

MUNDO 
PAÍS 

ESTADO 
REGIÃO 
CIDADE 
BAIRRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar e descrever 
práticas, papéis sociais e 
culturais que as pessoas 
exercem em diferentes 
comunidades; 
 
 
 
 
• Identificar diferentes 
figuras de destaque, no 
contexto das 
manifestações culturais, 
nos diversos níveis; 

Habilidades (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos 
das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.(p. 201)  

ARTE 
 

Explorar formatos e contextos de 
elementos culturais 

(EFO6HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de 
tempo. 
● Partir do presente para o passado. 
● Desenvolver as categorias temporais de sucessão, 
simultaneidade e duração. 
● Operações de Memória: lembrar e esquecer e suas 
intencionalidades.  

 
HISTÓRIA 

 
Manifestações culturais e suas 
diferentes acepções no corredor 
temporal 

 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de 
vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças 
entre esses lugares. 
(EF01GE01JF) Identificar-se como parte de diferentes grupos: da turma, 
da escola e da família 
(EF01GE03JF) Comparar fotos de diferentes famílias (antigas e atuais). 
🡪Nessa perspectiva, visualizar famílias de diferentes regiões, a fim de 
abordar hábitos culturais diferenciados. 
(EF04GE01XMG) Identificar e selecionar, em seus lugares de vivência e 
em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas 
culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-
americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em 
cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, 
regional e brasileira. 
 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 

Propor experienciações que 
conduzam os sujeitos a se 

identificarem como seres suscetíveis 
a mudanças, no que se refere às 

variáveis tempo e espaço. 
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* Identificar figuras 
existentes na 
comunidade em que 
vivem, atuantes em 
ações culturais, 
projetando os 
significados de suas 
ações, suas 
especificidades e sua 
importância. 

ORALIDADE 
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a 
palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário 
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea 
presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor. 
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as rimas. 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 
literários lidos pelo professor 

ESCRITA 
(EF12LP01JF) Transcrever textos breves, mantendo suas características e 
voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição 
gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. 
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida na 
comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Propiciar interatividades – orais e 
escritas – que conduzam ao 
desenvolvimento cognitivo e 

aprimorem as formas de expressão 
do público da EJA 

(EF01MA23MG) Relacionar a história da Matemática na construção do 
número e sua importância no contexto social.  
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou 
de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em 
que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de 
identificação. 
(EF01MA05JF) Descrever e representar espaços, trajetos e localização de 
objetos e pessoas por meio de maquetes e desenhos representados em 

 
 

MATEMÁTICA 
 

Estimular a visão Matemática, que 
consolidem o letramento na área, 

como base necessária nas 
interlocuções cotidianas dos sujeitos 
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malhas quadriculadas ou em outras representações gráficas.  
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à 
esquerda, em frente, atrás.  
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a 
utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, 
em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 

(EF01CI01XJF) Comparar características de diferentes materiais presentes 
em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são 
descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. 
Identificar objetos e materiais que podem ser reciclados ou reutilizados 
bem como os símbolos relativos a esses processos. 
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos 
diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e 
anos. 
(EF01CI06XJF) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites 
orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres 
vivos, utilizando também calendários, situando-os nos 

 
 

 
CIÊNCIAS 

 
Propiciar o entendimento de que as 

Ciências não se restringem aos 
laboratórios, mas estão presentes em 

nossos espaços de convivência, nas 
mais  diversas situações diárias. 

 períodos de tempo. 
(EF02CI01XMG) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) 
são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses 
objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado, 
sua importância da reutilização como forma de reciclagem. --> 
Oportunidade de se reportar a objetos do mundo da cultura. 
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FASES FINAIS – V A VIII 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ÁREA DO CONHECIMENTO 

Unidades, objetos e habilidades trabalhadas numa perspectiva inter e/ou transdisciplinar 

 
 
 

 
EIXO TEMÁTICO 

INTEGRADOR – EJA: 
 

CIDADANIA E 
CULTURA 

 
A comunidade onde 

vivo e suas 
manifestações 

culturais 
(Do nível macro ao 

micro) 
 
 
 

MUNDO 
PAÍS 

ESTADO 
REGIÃO 
CIDADE 
BAIRRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Identificar e 
descrever práticas, 
papéis sociais e 
culturais que as 
pessoas exercem em 
diferentes 
comunidades; 
 
 
* Identificar 
diferentes figuras de 
destaque, no contexto 
das manifestações 
culturais, nos diversos 
níveis; 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, 
movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas 
(p.207). 
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado, abordando, criticamente, o 
desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e 
contemporânea. (p. 207). 
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de 
recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções 
e práticas diversas de composição/ criação, execução e apreciação 
musicais (p. 209). 

 
ARTE 

 
Explorar formatos e contextos de 
elementos culturais, enfocando 
diferentes expressões artísticas. 

(EFO6HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção 
de tempo. 
● Partir do presente para o passado  
● Desenvolver as categorias temporais de sucessão, 
simultaneidade e duração 
● Operações de Memória: lembrar e esquecer e suas 
intencionalidades.  
● Seleções de memória: Memória Coletiva e Memória 
Histórica e sua reação com jogos de poder e hegemonia.  
● Memória e narrativa: elos geracionais, ideia de mudança. 
● Objetos de memória  
● Memória e formação identitária: História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena - Lei 11645 
 (EF03HI01) identificar os grupos populacionais que formam a 
cidade e o município, as relações estabelecidas entre eles e os 

 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 

Manifestações culturais e suas 
diferentes acepções no corredor 

temporal 
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* Identificar figuras 
existentes na 
comunidade em que 
vive, atuantes em 
ações culturais, 
projetando os 
significados de suas 
ações, suas 
especificidades e sua 
importância. 

eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos 
migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, 
estabelecimentos de grandes empresas etc.  
 (EF03HI02) Selecionar, por meio de consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo 
do tempo na cidade em que vive. 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de 
vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e 
diferenças entre esses lugares. 
(EF01GE01JF) Identificar-se como parte de diferentes grupos: da 
turma, da escola e da família 
(EF01GE03JF) Comparar fotos de diferentes famílias (antigas e 
atuais) 🡪Sob tal prisma, visualizar famílias de diferentes regiões, a 
fim de abordar hábitos culturais diferenciados. 
(EF04GE01XMG) Identificar e selecionar, em seus lugares de 
vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, 
elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de 
outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 
valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição 
para a formação da cultura local, regional e brasileira. 
(EF07GE01AMG) Reconhecer aspectos da formação territorial do 
Brasil, com destaque para as questões histórico-geográficas, 
processos migratórios e diversidade étnico-cultural nas diferentes 
paisagens e regiões. 
(EF07GE03BMG) Selecionar argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades 
remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, 
de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da 
cidade, como direitos legais dessas comunidades. 
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população 
brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, 
africana, européia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 

Perspectivar questões relativas ao 
sujeito e seu lugar no mundo 
Propor experienciações que 
conduzam os sujeitos a se 
identificarem como seres 

suscetíveis a mudanças, no que 
se refere às variáveis tempo e 

espaço. 
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e idade nas regiões brasileiras. 
(EF67GEMG) Descrever e localizar, no meio urbano e rural do 
estado de Minas Gerais, os aspectos relevantes do regionalismo 
mineiro manifestado em sua sociodiversidade. 
(EF07GE05XMG) Identificar e analisar fatos e situações 
representativas das alterações ocorridas entre o período 
mercantilista (expansão ultramarinha) e o advento do capitalismo, 
no Brasil e no mundo. 

ORALIDADE 
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 
(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs 
argumentativos sobre produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, 
com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo 
de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. 
(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de 
dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF69LP10XMG) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, 
podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, 
jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos 
a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de 
apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de 
opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Propiciar interatividades – orais e 

escritas – que permitam o 
desenvolvimento cognitivo e 

aprimorem as formas de 
expressão do público da EJA. 
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contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros e do 
uso da linguagem oral. 
(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ redesign (esses três últimos quando não 
for situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação aos contextos em que foram 
produzidas, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e variedade linguística empregada, os 
elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os 
elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e 
gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com 
plateia etc. 
(EF69LP25 XMG) Posicionar-se de forma consistente e sustentada 
em uma discussão, debates, seminários, assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de agremiações e outras situações de 
apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as 
opiniões contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses 
e propostas claras e justificadas 

ESCRITA 
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/ para quem escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 
suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou 
digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à 
produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 
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concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 
pontuação do discurso direto, quando for o caso. 
(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 
instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se destinam. 
(EF67LP30AMG) Criar narrativas ficcionais, tais como contos 
populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 
observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e 
narrador. 
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica 
pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações. 
(EF69LP08JF) Fazer a revisão do seu próprio texto ou do colega, 
considerando o grau de legibilidade e aceitabilidade; adequação da 
linguagem, ortografia, coerência e coesão, tipo de interlocução 
estabelecida. 
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(EF01MA23MG) Relacionar a história da Matemática na construção 
do número e sua importância no contexto social.  
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e 
reconhecer situações em que os números não indicam contagem 
nem ordem, mas sim código de identificação. 
(EF01MA05JF) Descrever e representar espaços, trajetos e 
localização de objetos e pessoas por meio de maquetes e desenhos 
representados em malhas quadriculadas ou em outras 
representações gráficas.  
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à 
direita, à esquerda, em frente, atrás.  
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no 
espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo 
que, para a utilização de termos que se referem à posição, como 
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o 
referencial. 
(EF05MA27MG) Reconhecer o uso da porcentagem no contexto 
diário. (EF05MA05JF) Interpretar e utilizar o símbolo %. 
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 
100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três 
quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de 
educação financeira, entre outros 
No contexto do eixo temático: 
(EF05MA10JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-
problema (velocidade e tempo, quantidade e preço, ingredientes de 
receitas e rendimento). (EF05MA11JF) Identificar o padrão de 
proporcionalidade presente em uma situação-problema (dobrando 
os ingredientes de uma receita, dobra-se o rendimento; triplicando 
os ingredientes de uma receita, triplica-se o rendimento etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Estimular a visão Matemática 
como base necessária nas 

interlocuções diárias dos sujeitos, 
consideradas as questões 

contextuais 
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(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um 
resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados 
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 

(EF01CI01XJF) Comparar características de diferentes materiais 
presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os 
modos como são descartados e como podem ser usados de forma 
mais consciente. Identificar objetos e materiais que podem ser 
reciclados ou reutilizados bem como os símbolos relativos a esses 
processos. 
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os 
períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 
(EF01CI06XJF) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e 
noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de 
outros seres vivos, utilizando também calendários, situando-os nos 
períodos de tempo. 
(EF02CI01XMG) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro 
etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, como 
esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos 
no passado, sua importância da reutilização como forma de 
reciclagem.--> Oportunidade de se reportar a objetos do mundo da 
cultura. 
(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem 
propriedades físicas dos materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade 
etc.), entre outras. 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais 
consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado 
e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola 
e/ou na vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS 
 

Propiciar o entendimento de que 
as Ciências não se restringem aos 
laboratórios, mas estão presentes 

em nossos espaços de 
convivência e em diversas 

situações diárias. 
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(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como 
obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e jovens a partir da 
análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.)--> Relacionar a hábitos culturais 
(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no 
corpo humano e discutir a diversidade humana, bem como os 
estereótipos e preconceitos associados às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões culturais de beleza e saúde. 
Funcionamento do corpo humano e seus sistemas. 
(EF07CI07.11JF) Relacionar e classificar estruturas e 
comportamentos dos seres vivos as chances de sobrevivências 
nestes ambientes e sua importância. 
(EF07CI07.13JF) Reconhecer e observar os principais 
representantes dos cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Plantae e 
Animalia) a partir de representações figurativas, com o olhar 
pautado no processo evolutivo. 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu 
papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, 
discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial 
(queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) 
e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle 
desse quadro. 

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.  
(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e 
respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. 
(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas 
do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em 
textos orais sobre temas familiares. 
(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de 
si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e 
características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. 

 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
 

Desenvolver o ensino da segunda 
língua, de forma interativa e 

contextualizada. 
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(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a 
escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. 
(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue 
(impresso e/ou on-line) para construir repertório lexical. 
(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar 
as atividades em sala de aula, de forma respeitosa e colaborativa, 
trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. 
(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os 
interlocutores em textos orais presentes no cinema, na internet, na 
televisão, entre outros. 
(EF07LI05) Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos, 
acontecimentos e personalidades marcantes do passado. (E 
também do presente) 
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3º período avaliativo - 04/05/2021 – 30/06/2021 
 

FASES INICIAIS – I A IV 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ÁREA DO CONHECIMENTO 

Unidades, objetos e habilidades trabalhadas numa perspectiva inter e/ou transdisciplinar 

 
EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR: 

 
CIDADANIA E CULTURA 
 

A comunidade onde 
vivo e suas 

manifestações culturais 
(Do nível macro ao 

micro) 
 

 
MUNDO 

PAÍS 
ESTADO 
REGIÃO 
CIDADE 
BAIRRO 

 

 
Identificar e descrever 
práticas, papéis sociais e 
culturais que as pessoas 
exercem em diferentes 
comunidades; 
 
Identificar diferentes 
figuras de destaque, no 
contexto das 
manifestações culturais, 
nos diversos níveis; 
 
Identificar figuras 
existentes na 
comunidade em que 
vive, atuantes em ações 
culturais, projetando os 
significados de suas 
ações, suas 
especificidades e sua 
importância. 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 
ARTE 

Ampliar a visão sobre o 
espectro da arte, estabelecendo 

correlações contextuais. 
 

(EFO6HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de 
tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades e 
rupturas). 
● Partir do presente para o passado. 
● Desenvolver as categorias temporais de sucessão, 
simultaneidade e duração. 
● Operações de Memória: lembrar e esquecer e suas 
intencionalidades.  

 
HISTÓRIA 

Manifestações culturais e suas 
diferentes acepções no corredor 

temporal – abordagem de 
memórias, com 

aprofundamento de questões e 
visões comparativas. 

(EF01GE02XMG) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras de diferentes etnias, épocas e lugares, enfatizando o resgate 
no grupo familiar e social.(consideradas as peculiaridades do público 
jovem, adulto e idoso) 
(EF01GE02JF) Observar os diversos espaços da escola (salas de aula, 
pátio, biblioteca, cantina, etc.) e ressaltar os seus diferentes usos e as 
pessoas que os ocupam. 
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do 
espaço público (praças, parques) para o lazer e diferentes manifestações. 
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, 
contos literários, histórias inventadas e brincadeiras 
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações 
inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças. 
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas 

 
 

 
GEOGRAFIA 

Avançar nas abordagens de 
experienciações, aprofundando 
as análises, que conduzam os 

sujeitos a se identificarem como 
seres suscetíveis a mudanças, 
no que se refere às variáveis 

tempo e espaço. 
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relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes 
lugares. 
(EF03GE03XMG) Reconhecer e valorizar os diferentes modos de vida de 
povos e comunidades tradicionais em distintos lugares, tomando como 
referência as comunidades mineiras, tais como os indígenas, 
quilombolas, populações campesinas, geraizeiros, ribeirinhos, entre 
outros. 
(EF03GE02JF) Diferenciar os grupos da escola e da comunidade e 
identificar as relações de afetividade/pertencimento com o lugar de 
vivência. 
(EF04GE06XMG) Identificar e descrever territórios étnico-culturais 
existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da 
demarcação desses territórios, com destaque para a realidade mineira. 
(EF04GE10XMG) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas 
características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças, 
permitindo o desenvolvimento do raciocínio espacial. 

ORALIDADE 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que 
possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em 
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, (re) contagens de histórias, poemas e outros textos 
versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras 
e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-
literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Propiciar interatividades – orais 
e escritas – que conduzam ao 
desenvolvimento cognitivo e 

aprimorem as formas de 
expressão do público da EJA, 

aprofundando as abordagens e 
dinamizando práticas 

interativas. 



 

20 

 

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programa de culinária e, a partir 
dele, planejar e produzir receitas em áudio ou vídeo. 
(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as 
rimas e obedecendo ao ritmo e à melodia. 
(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura 
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

ESCRITA 
(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas 
produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. 
(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 
(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, 
álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, 
digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos 
da escola ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva e 
elementos textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) 
adequados ao gênero, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e 
a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para 
sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de 
personagens. 
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(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria 
desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações 
de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam 
em meios impressos ou digitais. 

(EF01MA02XMG) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando 
diferentes estratégias como o pareamento, a linguagem oral, a notação 
numérica e/ou registros não convencionais e outros agrupamentos.  
(EF01MA03XMG) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, utilizando estratégias próprias, 
como desenhos e materiais manipuláveis. 
(EF01MA02JF) Compreender em contextos relevantes os diferentes 
significados da adição: juntar e acrescentar, bem como os diferentes 
significados da Subtração: subtrair, comparar e completar. 
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações 
por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. 
(EF01MA07JF) Interpretar dados expressos em tabelas e gráficos e 
discutir decisões (com o auxílio do professor) a partir dessas leituras 
envolvendo contextos do universo ‘dos jovens, adultos e idosos’.  
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas 
simples. 
(EF01MA05JF) Descrever e representar espaços, trajetos e localização de 
objetos e pessoas por meio de maquetes e desenhos representados em 
malhas quadriculadas ou em outras representações gráficas. 
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à 
esquerda, em frente, atrás. 

 
 

 
 

MATEMÁTICA 
Estimular a visão Matemática, 
que consolida o letramento na 
área, como base necessária nas 

interlocuções cotidianas dos 
sujeitos, buscando aprofundar 

as relações desencadeadas 
inicialmente. 
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(EF01CI02JF) Perceber e identificar os benefícios dos bons hábitos 
alimentares, relacionados com a vida cotidiana e com o dia a dia da 
escola. 
(EF01CI03XJF) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do 
corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, 
o nariz e as orelhas etc.) e higiene ambiental (manutenção da sala e da 
escola, destino correto do lixo, higiene alimentar e etc.) são necessários 
para a manutenção da saúde. 
(EF04CI08XJF) Propor, a partir do conhecimento das formas de 
transmissão de alguns microrganismos em situações do cotidiano (vírus, 
bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para prevenção 
de doenças associadas. 

 
 

CIÊNCIAS 
Aprofundar o entendimento de 

que as Ciências não se 
restringem aos laboratórios, 

mas estão presentes em nossos 
espaços de convivência, nas 

mais diversas situações diárias. 
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FASES INICIAIS – V A VIII 

UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ÁREA DO CONHECIMENTO 

Unidades, objetos e habilidades trabalhadas numa perspectiva inter e/ou transdisciplinar 

 
EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR: 

 
CIDADANIA E CULTURA 
 

A comunidade onde 
vivo e suas 

manifestações culturais 
(Do nível macro ao 

micro) 
 

 
MUNDO 

PAÍS 
ESTADO 
REGIÃO 
CIDADE 
BAIRRO 

 

 
Identificar e descrever 
práticas, papéis sociais e 
culturais que as pessoas 
exercem em diferentes 
comunidades; 
 
Identificar diferentes 
figuras de destaque, no 
contexto das 
manifestações culturais, 
nos diversos níveis; 
 
Identificar figuras 
existentes na 
comunidade em que 
vive, atuantes em ações 
culturais, projetando os 
significados de suas 
ações, suas 
especificidades e sua 
importância. 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
2.2.1.1 Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, 
contextualização e identidade pessoal: •estudo da obra e vida de artistas; 
•estudo diante do produto artístico, ou seja, analisar trabalhos 
coreográficos diversos; •estudo dos próprios trabalhos; •estudo dos 
espaços arquitetônicos, patrimônio artístico-cultural material e imaterial; 
•visita a espaços culturais com apresentações e exposições; •encontro 
com artistas; •visita a locais de trabalho de artistas; •áreas de atuação do 
artista; •outros (CONTEXTUALIZANDO À NOVA REALIDADE REMOTA, A 
PRINCÍPIO) 

 
 
 
 

ARTE 
Explorar formatos e contextos 

de elementos culturais, 
enfocando diferentes 

expressões artísticas, buscando 
ampliar as abordagens para 

diferentes vertentes. 
 

(EFO6HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de 
tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades e 
rupturas). 
● Partir do presente para o passado. 
● Desenvolver as categorias temporais de sucessão, 
simultaneidade e duração. 
● Operações de Memória: lembrar e esquecer e suas 
intencionalidades. 
● Seleções de memória: Memória Coletiva e Memória Histórica e 
sua reação com jogos de poder e hegemonia.  
● Memória e narrativa: elos geracionais, ideia de mudança. 
● Objetos de memória  
● Memória e formação identitária: História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena - Lei 11645 

 
HISTÓRIA 

Enfoque mais aprofundado 
sobre as manifestações culturais 

e suas diferentes acepções no 
corredor temporal. 
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(EF03HI01) identificar os grupos populacionais que formam a cidade e o 
município, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam 
a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida 
urbana), desmatamentos, estabelecimentos de grandes empresas etc.  
(EF03HI02) Selecionar, por meio de consulta de fontes de diferentes 
naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na 
cidade em que vive. 
(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes 
na produção das identidades no Brasil do século XIX. 
OBJETO DE CONHECIMENTO: A produção do imaginário nacional 
brasileiro: cultura popular, representações visuais, letras e o Romantismo 
no Brasil. 
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações 
urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na 
produção das desigualdades regionais e sociais. 
�  Trabalhar sob a perspectiva de aprofundamento das questões 
que envolvam as diferentes compreensões do tempo. 

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do 
espaço público (praças, parques) para o lazer e diferentes manifestações. 
(EF69GEMG) Identificar e discutir o papel das redes virtuais na vida dos 
adolescentes e analisar a exclusão digital. 
(EF67GEMG) Descrever e localizar, no meio urbano e rural do estado de 
Minas Gerais, os aspectos relevantes do regionalismo mineiro 
manifestado em sua sociodiversidade. 
(EF06GE11XMG) Identificar e analisar distintas interações das sociedades 
com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-
naturais e populacionais, incluindo as transformações da biodiversidade 
local e do mundo. 
(EF06GE13XMG) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das 
práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor, aquecimento 
global, chuva ácida etc.). 
(EF07GE03AMG) Reconhecer características socioespaciais e identitárias 
dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta e demais 
grupos sociais do campo e da cidade que vivem no Brasil. 
(EF67GEMG) Descrever e localizar, no meio urbano e rural do estado de 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
Perspectivar questões relativas 

ao sujeito e seu lugar no mundo 
Propor experienciações que 
conduzam os sujeitos a se 
identificarem como seres 

suscetíveis a mudanças, no que 
se refere às variáveis tempo e 

espaço, aprofundando as 
abordagens já enfocadas. 
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Minas Gerais, os aspectos relevantes do regionalismo mineiro 
manifestado em sua sociodiversidade. 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive 
utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e 
econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. 
(EF08GE02XMG) Relacionar fatos e situações representativas da história 
das famílias do Município em que se localiza a escola, considerando a 
diversidade e os fluxos migratórios da população nacional e mundial. 
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina 
(movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de 
expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região. 
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 
distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, 
tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 
denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

 

ORALIDADE 
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes 
variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e 
rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com 
apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação comunicativa 
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da 
turma e/ ou de relevância social. 
(EF69LP01JF) Escutar ativamente diferentes textos produzidos na 
comunicação direta ou mediada por telefone, rádio, ou televisão, 
atribuindo significado, identificando a intencionalidade explícita do 
produtor, de tal forma que possa realizar tarefas: ler em voz alta textos 
diversos, de cuja compreensão dependerá a realização de tarefas , como 
fazer uma resumo, responder um questionário, jogar determinado jogo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Propiciar interatividades – orais 

e escritas – que permitam o 
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superar determinado obstáculo numa gincana, montar ou fazer funcionar 
um aparelho, etc. 
(EF69LP05JF) Adequar a linguagem às situações comunicativas mais 
formais que acontecem na escola: narrar casos e histórias da cultura 
popular (variedade coloquial cotidiana), expor oralmente o resultado de 
trabalhos individuais ou em grupo (linguagem formal), dar recados ou 
avisos, justificar opinião sobre determinada questão polêmica, saber 
contar oralmente histórias, com base em sequência cronológica de 
imagens etc 
(EF69LP15XMG) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala e opiniões divergentes, na participação em 
discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 
(EF89LP13AMG) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato 
noticiado, especialistas etc., como forma de obter dados e informações 
sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutida ou temáticas 
em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto de produção, 
partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre 
a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a 
relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 
(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que 
envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa 
do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do 
mercado publicitário etc., como forma de criar familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. -, 
de maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for 
necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das 
leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo. 
(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, 
quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públicos, como diante dos representados). 
 
 

desenvolvimento cognitivo e 
aprimorem as formas de 

expressão do público da EJA. 
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ESCRITA 
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os 
verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da 
oração. 
(EF69LP50XMG) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de 
romances, contos, mitos, lendas locais reconstruídos a partir da ajuda de 
familiares, narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias 
romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a 
caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de 
ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de 
narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, 
registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática para 
interagir com a cultura local e comunidade. 
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotos denúncias, 
fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, 
infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 
apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros 
próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 
podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros em 
várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de 
comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e 
vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, 
levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e 
autor, de consumidor e produtor. 
(EF69LP11JF) Reconhecer finalidade de gêneros textuais diversos que 
circulam na sociedade, compreendendo para que servem e qual sua 
função comunicativa. 
(EF69LP17JF) Depreender o significado contextualizado de palavras e 
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expressões usuais e não usuais. 
(EF69LP07BMG) Avaliar textos para, com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, 
ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentado/ alterando efeitos, 
ordenamentos, etc 
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 
questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou 
comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou 
evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio 
ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão que serão utilizadas etc 
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de 
produção dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos e 
contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem relações de 
oposição, contraste, exemplificação, ênfase. 
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar 
prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam contribuir 
para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar 
demanda/necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por 
meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o 
caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes pertinentes 
diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e 
fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de 
propostas, projetos culturais e ações de intervenção. 
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em 
versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, 
microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o 
uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos 
de palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e 
distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos 
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de sentido. 
(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas 
visuais, mini contos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre 
outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos 
sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos 
gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 
ferramentas de escrita colaborativa. 
(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a 
uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando 
sites e serviços de checadores de fatos. 
(EF69LP20BMG) Analisar, tendo em vista o contexto de produção, efeitos 
de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e expressões que indicam circunstâncias, como 
advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 
como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o 
caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de 
regulamentação. 

(EF05MA02XMG) Ler, escrever, comparar e ordenar números racionais na 
forma decimal com compreensão das principais características do 
sistema de numeração decimal. 
(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a 
unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte 
de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. 
(EF05MA05BJF) Relacionar números racionais na forma decimal e na 
fracionária a pontos da reta numérica. 
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e 
um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre 
outros. 
(EF05MA31MG) Resolver situações-problema que envolvem o uso da 
porcentagem no contexto diário, como 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. 
(EF05MA10JF) Identificar as grandezas envolvidas em uma situação-
problema (velocidade e tempo, quantidade e preço, ingredientes de 
receitas e rendimento).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Estimular a visão Matemática 

como base necessária nas 
interlocuções diárias dos 
sujeitos, consideradas as 

questões contextuais, de forma 
a aprofundar os olhares 

previamente lançados sob tal 
perspectiva. 
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(EF05MA11JF) Identificar o padrão de proporcionalidade presente em 
uma situação-problema (dobrando os ingredientes de uma receita, 
dobra-se o rendimento; triplicando os ingredientes de uma receita, 
triplica-se o rendimento etc.). 
(EF05MA14XMG) Utilizar e compreender diferentes representações para 
a localização de objetos no plano, como mapas, malhas quadriculadas, 
células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de 
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. 
(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando 
lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, 
tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros 
(EF06MA51MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de 
massa. 
(EF07MA40JF) Resolver problemas que envolvam relações entre 
unidades de medida de mesma grandeza (Por exemplo: metro e 
centímetro, quilograma e grama, minuto e segundo etc.). 
(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas 
a uma reta no plano cartesiano. 
(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma 
pesquisa em classes, de modo que resumamos dados de maneira 
adequada para a tomada de decisões. 
(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma 
técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os 
gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando 
aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as 
conclusões. 
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a 
utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, 
em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 
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(EF05CI08JF) Organizar um cardápio equilibrado com base na análise a a 
partir da nova Pirâmide Alimentar de 2013, considerando as 
características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas 
necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a 
manutenção da saúde do organismo. 
(EF05CI10XJF) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de 
recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os 
períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite (localização 
no espaço a partir da observação dos astros).  
(EF05CI13JF) Projetar e construir dispositivos para observação à distância 
(luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, 
microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e 
discutir usos sociais desses dispositivos, relacionando a importância dos 
mesmos para a ciências – mostrando a importância de contextualizar a 
história de ciência. 
(EF06CI10.10JF) Reconhecer a Ética como princípio necessário à 
produção do conhecimento considerando o impacto do seu progresso e 
suas aplicações na vida na sociedade e na cultura de cada pessoa. 
(EF07CI01XJF) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas 
simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas 
mecânicas cotidiano. (alavancas, roldanas, engrenagens, plano 
inclinado). 
(EF019CI02.01JF) Perceber e identificar as diferenças inscritas no corpo 
humano e discutir a diversidade humana, bem como os estereótipos e 
preconceitos associados às diferenças corporais, relacionadas aos 
padrões culturais de beleza e saúde. Funcionamento do corpo humano e 
seus sistemas. 
(EF07CI16.15JF) Compreender o efeito das queimadas na perda da 
diversidade microbiana do solo, seus efeitos sobre fertilidade, 
permeabilidade e processos de desertificação do solo, compreendendo 
a importância da agroecologia como forma de recuperação ambiental e 
de sustentabilidade da agricultura familiar na Zona da Mata Mineira. 
(EF019CI11XMG) Selecionar argumentos com bases científicas que 
evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, 
sociocultural, afetiva e ética). 

 
 

CIÊNCIAS 
Propiciar o entendimento de 

que as Ciências não se 
restringem aos laboratórios, 

mas estão presentes em nossos 
espaços de convivência e em 

diversas situações diárias, 
enfocando aspectos diversos 
relacionados a esse contexto, 

abrangendo ainda mais as 
interlocuções. 
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(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear 
magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia óptica a 
laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando 
os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), 
as populações humanas e as atividades a eles relacionadas. 
EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, 
tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do 
desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e 
informatização). 
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou 
estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde 
(como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e 
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e 
dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde 
pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua 
no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da 
saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não 
entendeu e o significado de palavras ou expressões desconhecidas. 
(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do 
contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais 
sobre temas familiares. 
(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso 
e/ou on-line) para construir repertório lexical. 
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir 
repertório lexical na língua inglesa.  
(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias 
sobre o que o texto informa/comunica. 
(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir 
seu sentido global. 
(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, 

 
 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
Desenvolver o ensino da 
segunda língua, de forma 

interativa e contextualizada. 
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lidos na sala de aula ou em outros ambientes. 
(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, 
mensagens instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, 
blogues, entre outros), com o uso de estratégias de escrita 
(planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), apontando 
sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou 
do planeta). 
(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da 
persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao 
contexto de circulação (produção e compreensão). 
(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, 
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre 
temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento 
crítico. 
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4º e 5º períodos avaliativos - 03/08/2021 a 23/12/2021 
 

FASES INICIAIS – I A IV 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ÁREA DO CONHECIMENTO 

Unidades, objetos e habilidades trabalhadas numa perspectiva inter e/ou transdisciplinar 
 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR: 

 
CIDADANIA E 

TRABALHO 
 

  

Perspectivar a 

temática TRABALHO 

em suas diversas 

vertentes, 

estabelecendo 

correlações e seu 

papel na conquista 

da cidadania 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Identificar e descrever 

práticas, papéis sociais e 

culturais que as pessoas 

exercem em diferentes 

comunidades, dada sua 

relação de trabalho, no 

contexto micro 

(comunidade onde vive) e 

no contexto macro (cidade, 

Estado, país e mundo); 

  

  

 

  

  

 
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento, etc.). 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, 
movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

(EF15AR03X) Reconhecer a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas manifestações das culturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais. 
 
(EF15AR03B) Analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturas das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 
 
(EF15AR04MG) Realizar experimentações com materiais e/ou meios 
(tinta, argila, sucata, folhas, pedras, etc.) encontradas no cotidiano. 
 
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, etc.) fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos, e técnicas convencionais e não convencionais. 
 
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e 
vídeo, fotografia, etc.) nos processos de criação artística. 
 

 
ARTE 
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EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR: 

 
CIDADANIA E 

TRABALHO 
 

• Identificar as atividades 

laborais dos alunos e 

trabalhar na perspectiva do 

impacto dessa atuação no 

meio social e seu papel na 

construção da cidadania; 

  

  

  

* Enfocar abordagens sobre 
as diversas profissões e seus 
desdobramentos no 
contexto das relações 
sociais. 

 
CONHECIMENTO/TEMPORALIDADE/MEMÓRIA 

 
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam o bairro, 
a cidade e o município, as relações estabelecidas entre eles e os 
eventos que marcam a formação da cidade, como vida rural/urbana e  
o trabalho desses grupos, etc. 
 
(EF03HI02) Selecionar, por meio de consulta de fontes de variadas 
naturezas, e registrar acontecimentos e atividades laborais ao longo 
do tempo na cidade em que vive, na zona urbana e rural. 
 
(EF03HI03) identificar e comparar pontos de vista em relação a 
eventos significativos do local onde vive, aspectos relacionados a 
condições sociais, ao trabalho e à presença de diferentes grupos 
sociais e culturais, com destaque especial para as culturas afro-
brasileiras, indígenas e migrantes. 
 
(EF03HI08) identificar modos de vida na cidade e no campo no 
presente, comparando-os com os do passado 
 

 
HISTÓRIA 

 

 
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia 
a dia da sua comunidade. 
 
(EF04GE07XMG) Comparar as características do trabalho no campo e 
na cidade, percebendo as evidências de exploração e desrespeito às 
leis trabalhistas. 
 
(EF04GE08XMG) Identificar, descrever e discutir o processo de 
produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo 
de diferentes produtos, provenientes das atividades econômicas 
(agropecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços) em Minas 
Gerais e no Brasil. 
 

 
GEOGRAFIA 
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(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho 
e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços. 
 
(EF05GE07XMG) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados 
na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das 
populações, reconhecendo as fontes renováveis e alternativas de 
energia e sua importância para o ambiente. 
 
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e 
tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. 
 
(EF04GE10XMG) Comparar tipos variados de mapas, identificando 
suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e 
semelhanças, permitindo o desenvolvimento do raciocínio espacial. 
 
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 
identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, 
entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano 
da cidade e do campo. 
(EF04GE11XMG) Identificar as características das paisagens naturais 
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) e antrópicas no ambiente em que 
vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas 
áreas. 
 
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental 
e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos 
(esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.). 
 
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que 
ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 
poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo 
soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 
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(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de 
participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria 
da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, 
moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por 
esses órgãos que afetam a comunidade em que vive. 
 

(EF03GE03XMG) Reconhecer e valorizar os diferentes modos de vida 
de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares, tomando 
como referência as comunidades mineiras, tais como os indígenas, 
quilombolas, populações campesinas, geraizeiros, ribeirinhos, entre 
outros. 
 

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da 
água na agricultura e na geração de energia de modo a garantir a 
manutenção do provimento de água potável. 
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e 
rurais sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos 
provenientes do uso de ferramentas e máquinas. 
 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições 
para a formação da sociedade brasileira. 
 

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público 
municipal e canais de participação social na gestão do Município, 
incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais. 
 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade 
da Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e 
condições de infraestrutura. 
 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e 
desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. 
 

(EF02GE05XMG) Analisar mudanças e permanências, comparando 
imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos, tendo como 
referência o espaço vivido (bairro, cidade, etc.), relacionando essas 
mudanças às ações humanas. 
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(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na 
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus 
lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. 
 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos 
cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de 
trabalho em diferentes lugares. 
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência 
do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de 
informações, de ideias e de pessoas. 
 

(EF04GE06XMG) Identificar e descrever territórios étnico-culturais 
existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da 
demarcação desses territórios, com destaque para a realidade 
mineira. 
 

(EF05GE01JF) Identificar as inter-relações estabelecidas entre Juiz de 
Fora e demais municípios de Minas Gerais. 
 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu 
crescimento. 
 

ORALIDADE  

(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 

com entonação adequada e observando as rimas. 

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, slogans e peça de campanha de conscientização destinada 

ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 
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(EF02LP19) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, notícias curtas para público infantil, para compor 

jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, 

em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto texto. 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, 

com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas 

etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 

adequando a linguagem à situação comunicativa. 

 ESCRITA 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda 

do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas 

de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros 

gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto/finalidade do texto. à ADAPTAÇÃO: Destinados ao 

público da EJA (jovens, adultos e idosos) 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou digital. 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, 

para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis. 

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso 

e/ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade 

do texto. 

(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de 

processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as 

características do gênero, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia, dentre outros gêneros do campo 

investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação 

(por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de 

coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações 

de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com 

nível suficiente de informatividade. 
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(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, 

utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de 

tempo, espaço e de fala de personagens. 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, 

para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis. 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

 

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade 

ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer 

situações em que os números não indicam contagem nem ordem, 

mas sim código de identificação. 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 

unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, 

em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da 

sala de aula, entre outros. 

(EF01MA05XBMG) Representar e comparar números naturais de até 

duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta 

numérica. 

(EF01MA03JF) Identificar padrões figurais em objetos da natureza, 

obras de arte e em elementos sociais. 

 
MATEMÁTICA 
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(EF01MA04JF) Identificar padrões e regularidades em sequências 

numéricas. 

(EF01MA13XMG) Reconhecer e relacionar figuras geométricas 

espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos 

familiares do mundo físico, sem uso obrigatório de nomenclatura. 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis 

categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e 

organizar dados por meio de representações pessoais. 

(EF02MA07) Resolver e Elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 

4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias 

e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens 

e/ou material manipulável. (EF02MA32MG) Construir fatos básicos da 

multiplicação (por 2, 3, 4 e 5). 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências 

repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos 

ou desenhos. 

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns, 

em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos 

geométricos. 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e 

cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações 

cotidianas. 
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(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever 

diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números 

naturais que resultem na mesma soma ou diferença. 

 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais 

apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como 

entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em 
locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as 
variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas 
eletrônicas. 

(EF03CI03XJF) Discutir hábitos necessários para a manutenção da 

saúde auditiva e visual considerando as condições do ambiente em 

termos de som e luz. Reconhecer e identificar situações que tornam a 

saúde das pessoas vulnerável e adotar medidas preventivas e 

protetivas. 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a 

dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, 

resfriamento, luz e umidade).  

(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por 

aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças 

de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo e 

queima do papel, etc.). 

 

 
CIÊNCIAS 
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FASES INICIAIS – V A VIII 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTOS 

HABILIDADES ÁREA DO CONHECIMENTO 

Unidades, objetos e habilidades trabalhadas numa perspectiva inter e/ou transdisciplinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR: 

 
CIDADANIA E 

TRABALHO 
 

Perspectivar a 

temática TRABALHO 

em suas diversas 

vertentes, 

estabelecendo 

correlações e seu 

papel na conquista 

da cidadania 

 

  
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, 
movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas 

(EF69AR01MGA) Pesquisar formas distintas de artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros, (locais 
e regionais) e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
 
(EF69ARO1MGB) Apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros (locais 
e regionais) e estrangeiros de diferentes épocas  e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
 
(EF69AR01MGC) Analisar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas mineiros, 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 
ARTE 
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EIXO TEMÁTICO 
INTEGRADOR: 

 
CIDADANIA E 

TRABALHO 
 

(EF69AR05MGA) Experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance 
etc.). explorando práticas tradicionais (locais e regionais) de produção 
artística. 

(EF69AR08MG) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor 
cultural, curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre 
os profissionais locais, regionais e nacionais do sistema das artes 
visuais. 

 
TEMPORALIDADE 

 
(EF06H101) identificar diferentes formas de compreensão da noção de 
tempo e periodização dos processos históricos (Continuidade e 
rupturas), comparando objetos e formas de vida e trabalho do passado 
e do presente. 
 

CONHECIMENTO 
 

(EF06H108) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 
culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e 
dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras 
 

CONHECIMENTO/MEMÓRIA/TEMPORALIDADE 
 

(EF06H13) Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e 
espaços 
 
(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo 
antigo. 
 
                                      

 
HISTÓRIA 
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 CONHECIMENTO/TEMPORALIDADE 
 

(EF07H101) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 
inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 
  
                         CONHECIMENTO/MEMÓRIA/TEMPORALIDADE 
 
(EF07H103) Identificar aspectos e processos específicos das 
sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, 
com destaque para as formas de organização social e o desenvolvendo 
de saberes e técnicas 
 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas 
distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval 
 

           CONHECIMENTO/TEMPORALIDADE         
                      

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução industrial na produção 
e circulação de povos, produtos e culturas. 
 

CONHECIMENTO 
 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América 
portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com 
processos ocorridos na Europa e nas Américas. 
 

(EF08H106) Aplicar conceitos de Estado, nação, território, governos, 
país para entendimento de conflitos e tensões.             
 

(EF09H101) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos da emergência da república no Brasil. 
 

                                             CONHECIMENTO/MEMÓRIA 
 

(EF09H103) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na 
sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados, levando 
em conta a integração/exclusão do negro na sociedade. 
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CONHECIMENTO/TEMPORALIDADE 
 

(EF09H105) identificar os processos de urbanização e modernização 
da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e impactos na 
região em que vive. 
 

CONHECIMENTO 
 

Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, 
social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, 

cidade, comunidade). 
 

 
(EF06GE01XMG) Descrever e comparar modificações das paisagens 
rurais e urbanas nos lugares de vivência e os usos desses lugares em 
diferentes tempos. 
 
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana 
pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos 
da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-
naturais associados à distribuição da população humana pelos 
continentes. 
 
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina 
(movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de 
expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região. 
 
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das 
organizações econômicas mundiais na vida da população em relação 
ao consumo, à cultura e à mobilidade. 
 
(EF06GE05XMG) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 
formações vegetais (biomas) no Brasil e no mundo. 
 
(EF69GEMG) Identificar e discutir o papel das redes virtuais na vida 
dos adolescentes e analisar a exclusão digital. 
 

 
GEOGRAFIA 
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(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 
contemporâneas. 
 

(EF07GE03BMG) Selecionar argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades 
remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de 
ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da 
cidade, como direitos legais dessas comunidades. 
 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 
distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, 
tendo como referência os Estados Unidos da América e os países 
denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 
 

(EF08GE12AMG) Compreender e descrever os objetivos e o papel dos 
blocos econômicos na integração regional no continente americano. 
 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos 
sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros 
movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 
 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração 
mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes 
interpretações: globalização e mundialização. 
 

(EF09GE06XMG) Associar o critério (geográfico, religioso e cultural) de 
divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial 
implantado pelas potências europeias. 
 

(EF06GE06XMG) Identificar e analisar as características das paisagens 
transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da 
agropecuária e do processo de industrialização. 
 

(EF06GE07XMG) Explicar as mudanças na interação humana com a 
natureza a partir do surgimento das cidades, enfatizando as 
transformações do espaço percebido. 
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(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas 
regiões brasileiras. 
 
(EF07GE05XMG) Identificar e analisar fatos e situações 
representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista 
(expansão ultramarina) e o advento do capitalismo, no Brasil e no 
mundo. 
 
(EF07GE06XMG) Identificar e discutir em que medida a produção, a 
circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos 
ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, nas 
relações de trabalho formais e informais em diferentes lugares. 
 
(EF07GE08XMG) Estabelecer relações entre os processos de 
industrialização e inovação tecnológica com as transformações 
socioeconômicas do território brasileiro, no campo e na cidade. 
 
(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e 
tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos 
espaços urbanos e rurais da América e da África. 
 
(EF08GE14XMG) Reconhecer e analisar os processos de 
desconcentração, descentralização e recentralização das atividades 
econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes 
regiões no mundo, com destaque para o Brasil. 
 
(EF08GE15XMG) Analisar a importância dos principais recursos 
hídricos da América Latina (Aquífero Guarani, Aquífero Alter do Chão, 
Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens 
na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios 
relacionados à gestão e comercialização da água. 
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(EF08GE16XMG) Analisar as principais problemáticas comuns às 
grandes cidades latino-americanas, particularmente aquelas 
relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às 
condições de vida e trabalho, buscando formas de combate ao 
trabalho escravo e infantil. 
 
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes 
urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, 
alagados e zona de riscos. 
 
(EF09GE10XMG) Identificar e analisar os impactos do processo de 
industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na 
Europa, na Ásia e na Oceania. 
 
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes 
do processo de industrialização com as transformações no trabalho 
em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 
 
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações 
da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao 
papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com 
destaque para o Brasil. 
 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações 
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando 
padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 
 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de 
setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das 
regiões brasileiras. 
 

(EF08GE18XMG) Elaborar e interpretar mapas ou outras formas de 
representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas 
urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo 
de vida e usos e ocupação de solos da África e América. 
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(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, 
mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas 
para analisar, sintetizar e apresentar dados, informações sobre 
diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas 
mundiais. 
 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com 
base em informações populacionais, econômicas e socioambientais 
representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 
cartográficas. 
 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de 
terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos 
hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), 
bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e 
lugares. 
 

(EF06GE11XMG) Identificar e analisar distintas interações das 
sociedades com a natureza, com base na distribuição dos 
componentes físico-naturais e populacionais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo. 
 

(EF06GE12XMG) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso 
das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando 
as transformações nos ambientes urbanos e rurais. 
 

(EF06GE13XMG) Analisar consequências, vantagens e desvantagens 
das práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor, 
aquecimento global, chuva ácida etc.). 
 

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da 
América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e 
econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na 
espoliação desses povos. 
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(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da 
América Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima 
e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do 
Mercosul. 
 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países 
latino-americanos (como exploração mineral na Venezuela; 
agricultura de alta especialização e exploração mineira no Chile; 
circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-
de açúcar em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e 
plantações de soja no centro oeste; maquiladoras mexicanas, entre 
outros). 
 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação 
e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes 
fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e 
nuclear) em diferentes países. 
 

ORALIDADE 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características 

linguístico expressivas e composicionais (conversação espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou 

na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos 

no rádio e TV, aula, debate etc.). 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de 

escuta de exposições, apresentações e palestras. 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes 

variedades linguísticas, identificando características regionais, 

urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades 

linguísticas como características do uso da língua por diferentes 
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grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de 

críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir dele, 

planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. à 

ADAPTAÇÃO: Assistir a documentários e longa metragens que 

abordem temáticas ligadas à temática “TRABALHO” e, a partir destes, 

planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. 

(EF69LP02JF) Desenvolver a capacidade de interagir verbalmente 

segundo as regras de convivência dos diferentes ambientes e 

instituições, manifestando experiências, sentimentos, ideias de forma 

clara e ordenada. 

(EF69LP11XMG) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, 

discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais 

etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles de forma clara, sem 

utilizar expressões ou gestos preconceituosos ou que firam os direitos 

humanos. 

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao 

vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e hierarquizando as informações 

principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou outros objetivos em questão. 

 

(EF69LP15XMG) Apresentar argumentos e contra-argumentos 
coerentes, respeitando os turnos de fala e opiniões divergentes, na 
participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 
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ESCRITA 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor 

e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e 

pontuação. 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto 

de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso 

direto, quando for o caso. 

(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/ vídeo), tendo em vista as condições de produção, 

do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de 

circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser noticiado (de 

relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de 

dados e informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas com 

envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de 

documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas 

informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a 

utilizar etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de 

publicação em sites ou blogs noticiosos). 

(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de paráfrases e citações. 

(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda na escola – regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do âmbito da atuação das crianças e 
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jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais etc.) – e 

de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola – 

campeonatos, festivais, regras de convivência etc., levando em conta 

o contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que 

requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 

reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou 

algum de seus membros e examinar normas e legislações. 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas os principais temas/ subtemas abordados, 

explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; 

em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. 

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, objetivos, ações previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de produção e as características dos gêneros em 

questão. 

 
 

(EF05MA27MG) Reconhecer o uso da porcentagem no contexto diário. 

(EF05MA05JF) Interpretar e utilizar o símbolo %. 

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e 
um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, 
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cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, 
entre outros.   

(EF05MA11JF) Identificar o padrão de proporcionalidade presente em 
uma situação-problema (dobrando os ingredientes de uma receita, 
dobra-se o rendimento; triplicando os ingredientes de uma receita, 
triplica-se o rendimento etc.) 

(EF05MA19) Resolver e Elaborar problemas envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais 
usuais em contextos socioculturais. 

(EF05MA20JF) Reconhecer paralelismo e/ou perpendicularismo e/ou 
concorrência entre os lados de um polígono. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um 
resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis 
têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 

(EF06MA41MG) Reconhecer, no contexto social, diferentes significados 
dos números racionais. 

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às 
ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 
equivalentes. 

(EF06MA08JF) Representar frações utilizando diferentes linguagens 
(figuras, gráficos e tecnologia). 

(EF06MA13) Resolver e Elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso 
da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. 
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(EF06MA46MG) Relacionar o metro com seus múltiplos e submúltiplos. 

(EF06MA47MG) Realizar conversões entre unidades de medidas de 
comprimento. 

(EF06MA48MG) Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e 
submúltiplos. 

(EF06MA28JF) Diferenciar população e amostra. 

(EF06MA29JF) Diferenciar variáveis qualitativas de quantitativas. 

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos 
constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes 
tipos de gráficos. 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de 
pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 
consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em 
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para 
descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou 
não equivalentes. 

(EF07MA32JF) Definir ângulos complementares, suplementares e 
replementares. 

(EF07MA33JF) Nomear ângulos formados por retas paralelas cortadas 
por uma transversal. 

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado 
de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, 
calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do 
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conjunto de dados. 

(EF09MA38JF) Reconhecer que as imagens de uma figura construída 
por uma transformação homotética são semelhantes. 

(EF09MA01JF) Compreender que o conjunto dos números reais tem a 
reta numérica real como sua representação. 

(EF09MA06AJF) Compreender as funções como relações de 
dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações 
numérica, algébrica e gráfica. 

(EF09MA42JF) Recordar, em experimentos aleatórios, eventos 
independentes e dependentes. 

(EF06CI10XJF) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso 

pode ser afetado por substâncias psicoativas (uso indevido de 

medicamentos, drogas lícitas e ilícitas e compreensão de seus efeitos 

sobre o organismo). Identificar as vulnerabilidades como maneira de 

gatilho para uso de drogas. 

(EF07CI05XJF) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e 

máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões 

econômicas e problemas socioambientais utilização sustentável 

causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. 

(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade 
ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde 
(como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e 
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) 
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

(EF08CI07XJF) Identificar e comparar diferentes processos 

reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos 
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adaptativos e evolutivos. 

(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na 

puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do 

sistema nervoso. 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos 

métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 

responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado 

à prevenção da gravidez precoce e indesejada e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST). 

(EF08CI10XJF) Identificar os principais sintomas, modos de 

transmissão e tratamento de algumas IST (com ênfase na AIDS), e 

discutir estratégias e métodos de prevenção. Identificar as relações 

sociais, culturais, comportamentais e vulnerabilidade e risco. 

 

 

ORALIDADE 
 

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando 
iniciativa para utilizar a língua inglesa. 
 
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de 
notas. 
 
(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em 
textos orais sobre temas de interesse social e coletivo. 
 

LEITURA 
 
(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em 
língua inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas 
gráficas.  
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60 

 

 
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua 
organização textual e palavras cognatas.  
 
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.  
 
(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue 
(impresso e/ou on-line) para construir repertório lexical.  
 
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir 
repertório lexical na língua inglesa.  
 

ESCRITA 
 
(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, 
finalidade, layout e suporte). 
 

(EF07LI13) Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de 
organização gráfica, de suporte e de formato do texto. 
 

(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto 
de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e 
pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os 
argumentos, organizando-os em sequência lógica. 
 

(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, 
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) 
sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem 
posicionamento crítico. 
 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de 
palavras da língua inglesa e da língua materna e/ou outras línguas 
conhecidas. 
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(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com 
o contexto de uso. 
 

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para 
descrever habilidades (no presente e no passado). 
 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogs, mensagens 
instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita 
(abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e 
números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na 
constituição das mensagens. 
 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, 
have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou 
obrigação e probabilidade. 
 

DIMENSÃO INTERCULTURAL 
 

(EF06LI24) Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como 
língua materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua). 
 

(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na sociedade 
brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de 
circulação e consumo) e seu significado. 
 

(EF06LI26) Avaliar, problematizando elementos/produtos culturais de 
países de língua inglesa absorvidos pela sociedade 
brasileira/comunidade. 
 

(EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como manifestação de 
formas de pensar e expressar o mundo. 
 

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua 
inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de 
identidades no mundo globalizado. 

 


