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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Documento Orientador do território Municipal de São José do Hortêncio foi 

construído coletivamente entre professores, coordenadores pedagógicos, Secretaria 

de Educação e profissionais da área da educação, a partir da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC e do Referencial Curricular Gaúcho – RCG. Ele apresenta as 

concepções que envolvem a educação e o processo de ensino aprendizagem, 

considerando a realidade local de nosso município e suas características.   

Motivados pelo evento da Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 

2017, que mobilizou todos os Sistemas de Ensino a avaliar seus currículos em 2018 

e 2019, bem como considerando as diretrizes propostas neste documento normativo 

legal, os profissionais participaram de diferentes momentos de formação continuada. 

Nesses momentos, procurou-se revisitar os Planos de Estudos existentes para o 

Ensino Fundamental e propor novos olhares para  a prática pedagógica atual.  

Cabe destacar que este Documento foi elaborado contemplando os objetivos 

de  aprendizagem propostos pela BNCC, bem como, as competências e habilidades 

a serem  desenvolvidas. Ainda neste documento são apresentadas as concepções 

norteadoras para o currículo escolar de São José do Hortêncio. 

Este é um documento orientador para as práticas pedagógicas, a fim de buscar um  

trabalho alinhado às concepções que acreditamos. Entendemos que a base da 

formação humana em nossa sociedade contemporânea inicia na Educação Infantil, 

dando continuidade no Ensino Fundamental. Os três primeiros anos desta etapa de 

Ensino são destinados à consolidação do processo de alfabetização integral, 

principalmente os processos de leitura e escrita. Já as etapas posteriores, visam 

aprimorar a construção dos conhecimentos básicos para garantir o desenvolvimento 

integral aos estudantes.  

Além do currículo nacional e estadual pré estabelecidos,  existe o histórico 

municipal da educação que mobiliza todos os envolvidos com esse  processo 

educacional a exigirem alicerces de qualidade oferecidos pelas instituições que  

atendem aos nossos cidadãos – nossas crianças e adolescentes. 

Assim, este documento contempla a educação de território, trazendo as 

marcas e subjetividades do município para uma Educação Integral. Ademais, a 

valorização da cultura local é um diferencial na educação do município, com foco na 

preservação do patrimônio histórico e cultural, sendo alguns desses aspectos: a 
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alimentação, as festividades, a música, a dança e a Língua Alemã, a conservação 

dos espaços históricos. 

Assim, para a realização de todo o trabalho pedagógico, é importante a 

utilização de metodologias diversificadas para o processo ensino aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o Documento Orientador apresenta uma organização curricular a 

ser trabalhada de forma flexível e variada, visando a uma aprendizagem 

significativa, com vistas ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

Dessa forma, a formação continuada do professor é um aspecto que merece 

atenção, pois entendemos que o aprimoramento pedagógico refletirá na prática 

diária em sala de aula.  

Diante do exposto, apresenta-se, a seguir, o Documento Orientador Municipal 

de São José do Hortêncio. 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO 

 

São José do Hortêncio é um município pertencente à região do Vale do Rio 

Caí, distante 60 km de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. Faz 

divisa com Linha Nova, Portão, Feliz, São Sebastião do Caí, Presidente Lucena e 

Lindolfo Collor. 

Sua população é de 4.865 habitantes, conforme dados do Censo de 2020 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O nome de São José do Hortêncio provém do nome São José em 

homenagem ao padroeiro da Igreja Católica e Hortêncio em homenagem a 

Hortêncio Leite, um luso que tinha terras localizadas na via de acesso à localidade. 

De acordo com dados encontrados, em 1826 formou-se o primeiro núcleo de 

moradores, com a vinda de imigrantes alemães. 

O município de São José do Hortêncio valoriza muito os costumes e as 

tradições dos antepassados. As tradicionais festas de Kerb, bailes, grupos de 

Danças, Corais e Orquestra são algumas das formas de demonstração desses 

costumes e tradições. A Festa Municipal do Aipim, que acontece a cada dois anos, é 

uma festa tradicional do município. 

O município faz parte da "velha colônia" alemã, e surgiu a partir da "interiorização" 

do processo de colonização alemã, iniciada na Feitoria do Linho Cânhamo, em São 

Leopoldo, em 25 de julho de 1824. Em 1826, com a vinda das primeiras levas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
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imigrantes alemães, foi formado o primeiro núcleo de moradores. Esses imigrantes 

se estabeleceram e começaram a trabalhar a terra, cultivando-a e extraindo dela sua 

subsistência, o que fez a localidade se desenvolver com o passar dos anos. 

Até 1988, o município fazia parte de São Sebastião do Caí. O município de 

São José do Hortêncio foi criado pela Lei Estadual n° 8576 de 29 de abril de 1988. 

O município está localizado na microrregião de Montenegro, no estado do Rio 

Grande do Sul. Sua Localização privilegiada se deve ao fato do município estar 

localizado no Vale do Caí, entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Serra 

Gaúcha, que juntas formam o pólo econômico do estado. Faz parte do Conselho 

Regional de Desenvolvimento Vale do Caí (Corede Vale do Caí). 

 

3 ASPECTOS DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 

 

O sistema municipal de educação do município segue as legislações federais 

e estaduais vigentes, logo, a Educação Básica é composta pelas seguintes etapas: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Já a etapa do Ensino Médio é contemplada 

pelo sistema estadual de ensino que também possui uma instituição escolar no 

município.  O Ensino Fundamental é a fase que marca a saída da Educação Infantil. 

Nessa fase, a criança participa de atividades lúdicas que favorecem o seu 

desenvolvimento motor, cognitivo, social, entre outros aspectos. É durante os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental que é dado sequência ao processo de alfabetização 

iniciado na educação Infantil. É nesse processo que os alunos trazem outras 

possibilidades de relação com o conhecimento, pois os mesmos passam a ter uma 

visão maior do todo e da complexidade de muitos assuntos e tem um olhar mais 

amplo sobre a aprendizagem.  

Outro aspecto que interferiu e evoluiu na educação foi a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) é um documento que não só envolve os objetos de 

aprendizagem/conteúdos, mas também habilidades e competências que devem ser 

desenvolvidas ao longo de todos os anos escolares, é um projeto que contribui na 

sociedade para a formação dos cidadãos. Suas Diretrizes vêm exigindo alterações 

nos currículos pedagógicos e nas formações de professores de todo país. É 

desafiador para a educação brasileira tratar-se de um objetivo onde um país de 

vasta desigualdade, levando em conta essa mudança que passa pelos alunos 

buscando caminhar junto e seguir a mesma lógica de seu crescimento. Com essa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Ca%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Montenegro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Ca%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Regional_de_Desenvolvimento_Vale_do_Ca%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Regional_de_Desenvolvimento_Vale_do_Ca%C3%AD
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nova forma de ver tais mudanças, a escola caminha para Consolidação das 

aprendizagens anteriores e a ampliação das práticas de linguagem a partir de 

atividades cada vez mais desafiadoras e complexas. 

 

4 CONCEPÇÕES 

 

As concepções aqui expostas foram construídas em conjunto com os 

profissionais da rede municipal de educação, inspirados pelos documentos 

norteadores do sistema educacional brasileiro.  

 

4.1 Ser humano 

 

Compreendemos como ser humano, o sujeito social, que estabelece as suas 

relações com os outros indivíduos em diferentes níveis da sociedade. Este aprende 

e ensina e é capaz de influenciar tanto de forma positiva quanto negativa o espaço 

em que vive. Tal atuação participativa é concebível através de uma organização 

política, bem como o autogoverno do homem, do qual, de forma autônoma consegue 

argumentar a respeito de sua realidade. 

 

A existência humana não pode ser mudada, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novos pronunciamentos. Não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão. (FREIRE, 1987, p.78) 

 

A concepção de homem e de educação que nos referimos, é a de que 

prepara o aluno para ser um sujeito ativo de sua vida, protagonista de sua história, 

que cria, recria, adquire valores e saberes, tornando-se capaz de coletivamente 

tomar decisões de maneira democrática.  

Portanto, consideramos necessário formarmos seres humanos capazes de 

adquirir autonomia e princípios indispensáveis para o convívio social, 

especificamente: o respeito mútuo, solidariedade e afetividade. Pré-requisitos esses 

fundamentais para que os seres ao serem formados, tomem posse do seu papel na 
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história, sendo protagonistas na construção do seu mundo, interagindo com a 

realidade de forma crítica, clara e proveitosa.  

 

4.2 Educação 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu artigo 22, define a 

educação básica como: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996). 

Nossa escola compreende que a educação é um direito de toda pessoa, 

independente de sua situação financeira ou outra questão distinta. Sabe-se que a 

escola, lugar institucionalizado, é um ambiente formador, capaz de traçar influências 

no desenvolvimento integral do ser humano, seus valores, de torná-lo um cidadão 

conhecedor de seus direitos e deveres, mais atuante na comunidade, um sujeito 

mais crítico e participativo. Sendo assim, é preciso entender que um dos objetivos 

da educação é formar seres humanos críticos que assumam seus deveres e saibam 

lutar pelos seus direitos, que sejam autônomos, com princípios morais e culturais 

contribuindo de forma positiva para a vida em sociedade. 

Considerando o contexto de transformação constante em que estamos 

inseridos e aliada a necessidade de se adequar às situações em que somos 

expostos, acredita-se que levar em consideração a realidade em que estamos 

inseridos, é o caminho para o sucesso no processo de aprendizagem. Libâneo 

fortalece o papel da escola: “um conteúdo não pode se dissociar da realidade social, 

porque a escola é parte integrante da sociedade, portanto, agir dentro dela é 

também agir no rumo da transformação”. (LIBÂNEO, 1994, p. 39). 

Paulo Freire, educador brasileiro, defende a importância de uma educação 

libertadora, onde o diálogo, a escuta, a exposição de argumentos fazem parte da 

concepção de educação e do processo de ensino aprendizagem. Freire 

complementa: 

 

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
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que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não 
valem. (FREIRE, 1987, p.44) 

 

Nessa perspectiva, nossa escola acredita que a educação se faz na 

interação, na vivência, na história de cada pessoa, na bagagem cultural de cada 

indivíduo, que estão em constantes transformações. Freire (1987, p.48) ressalta que: 

“Seria, realmente, uma violência, como de fato é, que os homens, seres históricos e 

necessariamente inseridos num movimento de busca, com outros homens, não 

fossem o sujeito de seu próprio movimento”. 

Na visão de Paulo Freire a educação compreende o homem como um ser 

autônomo, com capacidade de contribuir para a transformação do mundo. Logo, 

somos 

 

seres transformadores e criadores que os homens, em suas 
permanentes relações com a realidade, produzem, não somente os 
bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as 
instituições sociais, suas ideias, suas concepções. Através de sua 
permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, 
simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais. 
(FREIRE, 1987, p. 59). 

 

Portanto, entendemos a educação como a prática social responsável pelo 

processo de humanização.  

 

4.2.1 Educação integral 

 

A BNCC e o RCG trazem a educação integral como objetivo de uma formação 

e desenvolvimento humano integral, não privilegiando a dimensão intelectual em 

detrimento à afetiva, à cultura, à dimensão ética e social, mas entendendo todas 

como importantes na formação do sujeito.  

O conceito de Educação Integral relaciona-se ao desenvolvimento de 

processos educativos com intencionalidade pedagógica, que proporcionem a 

construção de aprendizagens significativas e que vão ao encontro das necessidades 

e interesses dos estudantes, considerando também os desafios constantes de nossa 

sociedade.  

Assim, a BNCC propõe um trabalho interdisciplinar e por competências, 

buscando a superação do conhecimento fragmentado e a aplicação do mesmo na 
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vida real, fomentando o protagonismo do estudante tanto em sua aprendizagem, 

quanto na construção de seu projeto de vida.  

Buscamos uma Educação Integral que promova mudanças positivas em 

nossos sujeitos aprendentes no presente, mas que impacte no seu futuro, tanto 

profissional, como pessoal. Através da construção dos conhecimentos, fornecemos 

ao estudante ferramentas que despertem e desenvolvam habilidades e 

competências, para que este indivíduo seja capaz de fazer uma análise do mundo a 

sua volta e o prepare para o seu desempenho na sociedade de forma íntegra, ética 

e solidária. Além disso, o apoio na construção dos seus projetos de vida. 

 

4.2.2 Educação inclusiva 

 

A proposta de Educação Inclusiva não é específica para alunos e alunas com 

deficiência ou outro termo equivalente. “Como processo contínuo, dialético e 

complexo, a educação inclusiva diz respeito a qualquer aluno que, por direito de 

cidadania, deve frequentar escolas de boa qualidade, onde aprenda a aprender, a 

fazer, a ser e onde participe, ativamente” (CARVALHO, 2005, p.1).  

Dessa forma, entendemos a inclusão em um sentido amplo, pois todos somos 

diferentes, com talentos e limitações e, nesse sentido, somos todos incluídos. Nessa 

perspectiva, educação inclusiva pode ser definida como: 

 

[...] caracteriza-se como um novo princípio educacional, cujo conceito 
fundamental defende a heterogeneidade na classe escolar, como 
situação provocadora de interações entre crianças com situações 
pessoais das mais diversas. Além desta interação, muito importante 
para o fomento das aprendizagens recíprocas, propõe-se uma 
pedagogia que se dilate frente às diferenças do alunado. (BEYER, 
2006, p.73).  

 

  A educação inclusiva tem como proposta romper barreiras para que a 

aprendizagem aconteça. Além disso, todos os alunos devem participar levando em 

consideração as especificidades de cada sujeito, entendendo que todos possuem 

capacidade de aprender, cada um a seu jeito, seu tempo e dentro de seus limites. 

  Outro aspecto importante é que a escola não deve apenas pensar no acesso 

da criança à instituição de ensino, mas sim garantir condições de permanência dela 

na escola. Isso inclui adaptações físicas, curriculares, a clareza da intencionalidade 

pedagógica com cada criança que possui uma deficiência ou necessidade 
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específica, além de envolver a comunidade escolar no processo de educação 

inclusiva, pois esse processo só acontecerá com sucesso a partir do envolvimento e 

participação de todos. 

  Nessa perspectiva, em 2015, foi lançada a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, que 

visa assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais à pessoa com deficiência, visando a sua inclusão 

social e da cidadania. Para aplicação dessa lei, considera-se a acessibilidade, a 

tecnologia assistiva ou ajuda técnica, profissional de apoio escolar, eliminação de 

barreiras de qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, a liberdade de expressão, dentre outros 

aspectos assegurados na referida lei.  

Por fim, é importante ressaltar que o município conta com serviço de apoio de 

reforço escolar especializado e sala de recursos multifuncionais para alunos com 

necessidades específicas ou deficiência, que é oferecido na Escola Municipal São 

José para todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. 

 

4.2.2.1 Atendimento Educacional Especializado 

 

          O Atendimento Educacional Especializado (AEE), como proposta de apoio ao 

ensino comum, passa a complementar ou suplementar o ensino dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ̸ 

superdotação, caracterizando o público-alvo desse atendimento, oferecido no contra 

turno escolar, sem alterações da carga horária estabelecida para o ensino comum.  

O AEE é organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento 

e à participação dos alunos com deficiência e dos demais que são público-alvo da 

Educação Especial, nas escolas comuns. Considerando as necessidades e 

potencialidades dos alunos público-alvo, é de responsabilidade da professora 

habilitada para exercer a docência com formação específica na educação especial, 

iniciada ou continuada, a organização do atendimento nas salas de recursos 

multifuncionais que tratam: do horário no contra turno escolar, entrevistas com os 

familiares, entrevista com os professores do ensino comum, diálogo com os 

profissionais da área da saúde que atendem os alunos encaminhados ao AEE, 

escolha dos recursos pedagógicos de acordo com o estilo cognitivo de 
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aprendizagem de cada aluno diagnosticado, bem como, a orientação durante a 

elaboração da adaptação curricular, responsabilidade de cada docente, quando 

necessária e solicitada pelos professores do ensino regular comum.  

As adaptações curriculares se caracterizam pelos ajustes necessários das 

estratégias educativas, promovendo a aprendizagem do aluno através de 

flexibilização do currículo escolar. Estas flexibilizações devem contemplar a 

diversidade de interesses, necessidades, potencialidades e ritmos de aprendizagem. 

Aos alunos matriculados no AEE que apresentam especificidades nas condições de 

funcionalidade, são disponibilizados os monitores, responsáveis por auxiliar e 

desenvolver a autonomia dos mesmos, dentro das reais possibilidades. Sendo 

profissionais de apoio às atividades de locomoção, higiene e alimentação, prestam 

auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com 

independência. Não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades 

educacionais diferenciadas ao aluno público alvo da educação especial, e nem 

compete a responsabilidade em ensinar conteúdos escolares.  

O ensino e a avaliação são de responsabilidade docente. O planejamento 

diário e a adaptação curricular competem ao professor regente do ensino regular 

comum. Ao tratar do âmbito pedagógico, define-se a avaliação como processo 

permanente de análise das variáveis que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem, para identificar potencialidades e necessidades educacionais dos 

alunos e as condições da escola para responder a essas necessidades. Para sua 

realização, deverá ser formada, no âmbito da própria escola, uma equipe de 

avaliação que conte com a participação de todos os profissionais que acompanham 

o aluno, mediante parecer descritivo ou nota, previsto na adaptação curricular. A 

participação dos encontros e reuniões de planejamento, bem como, os conselhos de 

classe para orientar, acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem do 

aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; atendidos no AEE, são relevantes e necessitam do apoio 

pedagógico de todos os profissionais da educação. 

 

4.2.2.2 Reforço escolar especializado 

 

A aprendizagem é inerente a qualquer ser humano a qual envolve aspectos 

afetivos, cognitivos e motores. O ser humano é constantemente influenciado por 
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condições internas e externas como pessoas, experiências, estímulos e relações 

interpessoais. Para que o processo de aprendizagem ocorra de maneira eficaz, 

quem aprende, deve ser visto na sua totalidade. É extremamente importante 

entender o que se aprende, como e por que, considerando todas as variáveis deste 

processo.  

Para atuação no reforço escolar especializado, o professor deve ter 

experiência em sala de aula, formação inicial em licenciatura plena, pós-graduação 

em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, ou cursos de formação na área das 

dificuldades de aprendizagens e desenvolvimento infantil. Deverá atender alunos 

matriculados na rede municipal de ensino, que apresentem características ou 

tenham diagnóstico de TDAH, dislexia, discalculia, disgrafia. Poderão ser atendidas 

crianças e/ou adolescentes com falta de concentração, problemas de atenção e 

memória e que lidam com questões crônicas de dificuldades de aprendizagem, 

mesmo depois que o professor regente, tenha usado todas as formas, para que 

estes aprendam. Poderá realizar um trabalho preventivo para diminuir a “frequência 

dos problemas de aprendizagem”. Orientará os estudantes com dificuldade de seguir 

rotinas e organizar-se. Auxiliar famílias e alunos a compreender o processo do 

ensino aprendizagem e criar estratégias para superar as dificuldades. Poderá usar o 

conteúdo como uma estratégia para ajudar o estudante a ter domínio de si próprio e 

de seu desenvolvimento cognitivo. Prestar assistência aos professores, monitor 

(caso tenham) e às famílias, para obter informações a respeito da conduta do 

estudante na classe e em casa, para orientar ou reorientar a intervenção que 

realizam e a parceria (escola/família). Dialogar a respeito dos métodos e das 

técnicas mais eficientes para os estudantes, de forma a contemplar os diversos 

estilos de aprendizagem, para diminuir a repetência e retenção. Analisar as 

abordagens avaliativas mais adequadas às dificuldades do aluno na turma. O 

professor titular da turma, depois de avaliar e refletir junto com a coordenação 

pedagógica da escola e/ou direção, deverá notificar os pais ou responsáveis e 

encaminhar o estudante para uma avaliação com o professor do reforço escolar 

especializado. Os pais ou responsáveis deverão ser notificados e convocados para 

uma reunião, onde receberão as informações e orientações necessárias do 

atendimento e assinarão um termo de compromisso da participação de seu filho ou 

assumirão a responsabilidade, caso não estejam de acordo com o atendimento. 
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 A sala de reforço escolar especializado deverá ser organizada e preparada, 

para atender um ou até três alunos, conforme o caso ou necessidade. Deverá ser 

ampla, e com materiais (jogos, brinquedos, livros e materiais variados) para que 

possa ser exploradas e aplicadas diferentes técnicas de avaliação, diagnóstico e 

atividades para ajudar o estudante no seu processo de ensino aprendizagem.  

Os atendimentos devem ser semanais ou quinzenais, conforme a 

necessidade. Será oferecido no contraturno da turma regular onde o estudante está 

matriculado. As atividades serão planejadas pelo professor especialista responsável, 

conforme as características e necessidades do estudante. O professor deverá 

registrar e apresentar avaliações e/ou pareceres, onde constarão melhoras e 

mudanças, no processo de aprendizagem e sugestões e orientações para o 

professor regente, as famílias e coordenação da escola. 

 

4.2.3 Educação em Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz em seu artigo 1º que 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade” (BRASIL, 2009, p.4). Logo, o ambiente escolar deve ser um 

propulsor dessa ideia. É extremamente importante salientar que os direitos humanos 

não são apenas no plano teórico, mas também no prático. Os alunos devem 

perceber o quanto o professor valoriza os direitos humanos em suas práticas, assim 

sendo, devemos servir de exemplo. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2006), todas as culturas possuem 

concepção sobre dignidade humana, pois todas são incompletas, com necessidade 

de interação entre elas, uma vez que nenhuma cultura dá conta por completo do ser 

humano. Assim, aumentar a consciência de incompletude cultural é uma das tarefas 

prévias à construção de uma concepção emancipadora e multicultural dos direitos 

humanos” (SANTOS, 2006, p.446).  

Nessa linha de pensamento, o Plano Nacional em Direitos Humanos (BRASIL, 2018) 

destaca que o processo formativo pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da 

alteridade, o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias, bem como o 

respeito, a promoção e valorização da diversidade. Assim, deve garantir-se no 
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espaço educacional a igualdade de oportunidades, o exercício da participação e a 

autonomia aos membros da comunidade escolar.  

A educação em direitos humanos não é apenas um tema a ser tratado em 

sala de aula, mas sim um modo de vida, mais do que falar é preciso vivenciar.  

Um dos compromissos da escola é formar cidadãos sensíveis aos princípios e 

valores, que reconheçam a dignidade humana como fundamento da vida social. É 

necessário considerar o aluno como cidadão, proporcionando que participe 

ativamente através da sua livre expressão. O aluno precisa sentir-se valorizado, 

respeitado e acolhido no ambiente escolar, dando a ele segurança para poder se 

desenvolver de maneira saudável e feliz. Assim como os demais funcionários e 

profissionais deste ambiente. 

O ambiente escolar deve proporcionar a todos os envolvidos, a capacidade de 

se expressar, de opinar, de argumentar, além de refletir sobre suas próprias ações. 

Os direitos de ir e vir, de lazer, de educação, de discriminação, igualdade, assim 

como os demais citados anteriormente, poderão ser trabalhados no ambiente 

escolar de forma interdisciplinar em sala de aula e através das ações de todos os 

profissionais, visando que o exemplo da ação possa servir de ensinamento aos 

discentes. Proporcionar aos discentes e docentes a oportunidade de mesclar 

culturas através de apresentações, danças, visitações, conversas, palestras e 

discursos em que possam ser percebidos os direitos humanos universais dentro do 

ambiente escolar, disseminando o respeito e a valorização do “outro”. 

 

4.2.4 Educação das relações étnicas raciais e indígenas 

 

As questões étnico-raciais e indígenas devem estar presentes no currículo 

escolar, na prática diária, no diálogo, nas discussões sobre valores e princípios para 

uma formação humana.  

De acordo com a BNCC “[...] a escola, como espaço de aprendizagem e de 

democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não descriminação, 

não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.” (BRASIL, 2018, p.14). 

Como objetivos, a educação das relações étnico-raciais devem possibilitar o 

reconhecimento de pessoas negras na cultura brasileira, a partir de seu próprio 

ponto de vista, promover o conhecimento da população brasileira sobre a história do 

Brasil com a visão de mundo da população negra. 
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A discriminação sofrida pelos indígenas no Brasil remonta à época da 

chegada dos colonizadores portugueses, que não reconheceram e nem respeitaram 

os homens que aqui viviam e que eram donos das terras e de um saber e culturas 

diferentes da europeia. Os portugueses não aceitavam o modo diferente de viver 

dos povos indígenas, procurando sempre moldá-los e catequizá-los conforme a 

cultura da Europa. 

Essa situação de discriminação e racismo também se aplica aos sentimentos 

dos africanos que foram trazidos para cá como escravos, comercializados como 

mercadorias em condições sub-humanas, para servirem de mão de obra barata. 

No atual cenário escolar em que vivemos torna-se emergente a aceitação do 

outro. Apesar da miscigenação presente na formação do povo brasileiro, a 

segregação, o racismo e os pré-conceitos ainda permeiam fortemente as 

comunidades, mais evidente em comunidades de origem europeia.  

Paixão (2006) coloca que o enfrentamento das questões originadas das 

relações étnicas e raciais está entre os maiores desafios da humanidade no século 

XXI. Nesse sentido, Araújo e Giugliani (2014) acrescentam que a escola e os 

profissionais que nela atuam são chamados a intervir, se posicionar e mediar a 

interação entre os diferentes sujeitos e culturas presentes nos diversos ambientes 

educacionais. Sendo assim, mesmo a escola sendo um lugar de formação para a 

cidadania e diversidade e o professor como mediador do conhecimento ainda não 

está comprometida com a educação das relações étnico-raciais, como orientam as 

políticas educacionais vigentes. 

A Constituição Federal de 1988, art. 5º diz que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. Lei essa que deveria garantir a tal igualdade, mas que 

na prática, pouco se cumpriu, muito se encobriu, sendo assim, sentiu-se a 

necessidade de criar algo mais específico que além de garantir e respeitar esse 

legado construído historicamente, ressaltando a sua importância, dentro do âmbito 

escolar brasileiro. 

Para tanto, na tentativa de efetivar a legitimação e o cumprimento das 

garantias citadas, prevista em lei, mas não cumpridas de forma eficaz, e que de fato 

saísse do papel, criou-se Lei nº 10.639/03 que dispõe sobre a educação, relações 

étnico-raciais, que altera o texto da LDB definindo que: 
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O governo federal sancionou, em março de 2003, a Lei nº 10.639/03-
MEC, que altera a LDB (Lei Diretrizes e Bases) e estabelece as 
Diretrizes Curriculares para a implementação da mesma. A 10.639 
instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos 
africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Essa 
decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na 
construção e formação da sociedade brasileira. (Diretrizes 
Curriculares Nacionais, 2003, p.8) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana orientam que 

“[...] o planejamento, execução e avaliação da Educação [...] têm por meta, promover 

a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil [...]” (BRASIL, 2004, p.31), a fim de proporcionar relações 

étnico-sociais positivas para a construção de uma ação democrática. Ainda, as 

Diretrizes,  

 

Têm por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, 
história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 
reconhecimento de igualdade de valorização das raízes africanas da 
nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 
(BRASIL, 2004, p.31) 

 

Sendo assim, a inserção da temática étnico-racial na educação visa garantir 

uma educação que supere o racismo e as desigualdades geradas por ele formando 

assim cidadãos conscientes e que respeitam essas diferenças. Acredita-se que a 

escola consiga se soltar das amarras construídas historicamente e de certa forma 

quebrar os paradigmas, deixando de reproduzir as desigualdades sociais, e 

produzindo novas relações raciais e sociais pautadas no princípio da igualdade. Que 

essa temática seja explorada pelos professores em sala de aula através de 

conteúdos, competências, atitudes e valores assim cumprindo o papel que lhe 

compete, criando mecanismos de acesso ao conhecimento e ascensão social, ao 

emprego e a minimização das desigualdades sociais, a todos, sem distinções. Sobre 

a atuação dos professores, as palavras de Gonçalves e Silva são pontuais:  

 

Professores, fazemos parte de uma população culturalmente afro-
brasileira, e trabalhamos com ela; portanto, apoiar e valorizar a 
criança negra não constitui em mero gesto de bondade, mas 
preocupação com a nossa própria identidade de brasileiros que têm 
raiz africana. Se insistirmos em desconhecê-la, se não a assumimos, 
nos mantemos alienados dentro de nossa própria cultura, tentando 
ser o que nossos antepassados poderiam ter sido, mas nós já não 
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somos. Temos que lutar contra os preconceitos que nos levam a 
desprezar as raízes negras e também as indígenas da cultura 
brasileira, pois, ao desprezar qualquer uma delas, nos desprezamos 
a nós mesmos. Triste é a situação de um povo, triste é a situação de 
pessoas que não admitem como são, e tentam ser, imitando o que 
não são. (GONÇALVES, SILVA, 1996, p.175) 

 

Nesse sentido, Silva aponta que, “reconhecer o passado histórico e a cultura 

dos diversos povos é um passo importante para o acolhimento das diferenças, no 

sentido de permitir uma participação ativa desses povos nos bens econômicos e de 

prestígios, na nação onde estão situados” (SILVA, 2010, p. 55). 

 

4.3 Conceito de criança e infância 

 

O conceito de criança e infância passou por mudanças ao longo da história, 

uma vez que possui relação direta com as transformações sociais, culturais e 

econômicas, inseridas em um tempo e um lugar.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define a criança como “pessoa 

até os doze anos de idade incompletos”(BRASIL, 1990). Ou seja, é um período de 

crescimento do ser humano. Cada criança é única a qual carrega uma história, com 

ideias, representações e valores. É um ser em construção. Cada criança tem suas 

potencialidades e limitações, diferentes formas de ser, agir e aprender. 

No que se refere ao conceito de infância, há muitas concepções, desde os 

primórdios, quando se via a criança como um adulto em miniatura, até o momento 

em que se considerou a infância como uma etapa que deve ser vivida com suas 

próprias características. A infância não está relacionada apenas a uma etapa 

cronológica ou psicológica, mas sim a uma história. 

As infâncias são diferentes, dependendo do contexto em que as crianças 

estão inseridas. As diferentes personalidades, identidades e autonomia se 

constroem com base na realidade em que vivem, a partir das interações e do 

convívio com o outro. Esse convívio se dá de forma mais intensa e regular no âmago 

do ambiente escolar, onde as crianças aprendem a lidar melhor com as diversidades 

e adversidades, descobrindo que há outras realidades além das suas. Cabe à 

escola, portanto, possibilitar às crianças outros laços afetivos e novas interações que 

as fazem perceber que são seres sociais. 
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Cabe a escola também compreender a diferença entre criança e estudante, 

uma vez que a criança possui direitos a serem garantidos, como se desenvolver e 

aprender vivendo sua infância. É necessário entender, conforme o Referencial 

Curricular Gaúcho, que a criança deve ser o centro do planejamento curricular, 

sujeito com direitos e cujas interações, relações e práticas cotidianas apresentam 

características próprias. Nesse sentido, deve a escola proporcionar aos estudantes 

um ambiente social, onde vivenciaram as noções básicas para enfrentar desafios, 

desenvolver autoconfiança e a habilidade de se relacionar com os outros, 

fortalecendo sua personalidade, levando em conta suas diferenças e o seu tempo de 

aprendizagem. 

 

4.4 Aprendizagem 

 

Com o intuito de consolidar o conhecimento, procura-se a ampliação de uma 

concepção de ensino no qual, docente e educando sejam sujeitos ativos na 

construção da aprendizagem, em razão da necessidade de mediação das vivências 

e conhecimentos dos mesmos. 

O papel do professor nessa concepção é de proporcionar ao estudante 

atividades que o direcione ao progresso de suas capacidades, tornando nítido seu 

desenvolvimento potencial, portanto, é função do docente mediar as atividades. Ao 

desempenhar o seu papel, o professor identifica a necessidade de criar contextos 

onde seja possível que o discente seja motivado a pensar e ir em busca do 

conhecimento, através de situações no qual ele precise tomar decisões, à frente das 

dificuldades que surgem repentinamente. Portanto,  

 

A identificação dos estilos de aprendizagem e sua relação com a 
melhoria no processo de ensino e aprendizagem,  incita a ligação 
entre o ensinar e o aprender” sustenta o fato de que “quando se 
conhecem e respeitam os diferentes estilos de aprendizagem e o ato 
de ensinar é adaptado a esse fato [...] (GIVEN & REID 2000 [s/p], 
apud NATEL; de TARCIA e SIGULEM 2013, p.145)   

 

Freire enfatiza também que é muito importante o ambiente da escola 

acolhedor onde a relação professor-aluno seja sempre através do diálogo, 

respeitando sempre a bagagem que o outro traz com suas vivências passadas. O 

autor ainda destaca que a escola é um lugar de descobertas, de curiosidades de 
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criar e recriar. Além disso, a Educação é um processo humanizante, social, político, 

ético, histórico, cultural e afirma: o docente não deve se limitar ao ensinamento dos 

conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar é não estarmos 

demasiado certos de nossas certezas”. (FREIRE, 1996, p. 28).  

Segundo ele, enquanto escola também acreditamos que a relação professor-

aluno é de extrema importância e que ambos aprendem uns com os outros, não 

havendo só a verdade do professor, mas sim também tudo aquilo que o aluno já traz 

de conhecimentos, vivências e  experiências para juntos então construírem novas 

aprendizagens. O fazer pensar, raciocinar permite aos alunos se posicionarem como 

sujeitos históricos de modo que conheçam o mundo no qual estão inseridos, 

interagindo e interferindo quando precisam. 

 

4.5 Currículo 

 

De acordo com o RCG, o currículo é entendido como “as experiências 

escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações 

sociais, e que contribuem para a construção das identidades dos estudantes”(RS, 

2018, p.26). O currículo é entendido como flexível e deve estar a serviço da 

aprendizagem. Para tanto, os professores trabalham de forma inter e transdisciplinar 

e com clareza de suas intencionalidades pedagógicas. Para além de pensar o 

currículo como apenas conhecimento cientificamente sistematizado, faz-se 

necessário pensá-lo também a partir da cultura e da pluralidade cultural que se tem 

no mundo, o que pode gerar, por vezes, conflitos e desafios. No entanto, ao mesmo 

tempo, o professor poderá oportunizar o repensar das práticas pedagógicas e suas 

possibilidades de intervenção.  

Silva (2003) explica que o currículo não pode ser construído apenas a partir 

de conceitos como ensino, eficiência, lista de conteúdos, uma vez que ele constitui-

se em um território político, inclui processos centrados na raça, etnia, no gênero, na 

sexualidade e na diversidade cultural e humana. Nesse sentido, a escola enfatiza a 

importância dos planejamentos pedagógicos, com propostas diferenciadas para o 

processo de ensino e de aprendizagem, com vistas à construção do sujeito-aluno, 

reafirmando a função humanizadora, civilizatória e cultural da escola 

contemporânea. Destaca-se ainda que a escola, atendendo a concepção de 

educação inclusiva, realiza adaptação curricular para os estudantes que possuem 
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alguma deficiência ou necessidade específica. Os professores, juntamente com a 

equipe pedagógica e profissionais que atendem esses estudantes, devem elencar as 

aprendizagens necessárias, significativas e possíveis para essas crianças, dentro de 

suas possibilidades, documentando as adaptações realizadas.   

Um dos elementos centrais do currículo é o conhecimento escolar e sua 

aprendizagem, sendo este, condição para que os conhecimentos socialmente 

produzidos possam, sistematicamente, ser apreendidos, criticados e reconstruídos. 

Nesse sentido, a escola concebe o currículo escolar como todas as experiências que 

se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais que 

contribuem para as construções das identidades dos estudantes que, para tanto, 

requer um conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 

educativas. Portanto, a centralidade do currículo escolar é na aprendizagem ativa do 

estudante como protagonista da sua aprendizagem.  

Além disso, o currículo está alicerçado nos pressupostos filosóficos e éticos, 

socioantropológicos, epistemológicos e psicopedagógicos, observados os princípios: 

  

I. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturas, identidades e singularidades; 

II. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à ordem democrática; 

III. Estéticos: sensibilidade, criatividade, ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
(BRASIL, 2010, p.16). 

 

O currículo da escola tem o compromisso de desenvolver as dez 

competências gerais previstas na BNCC (BRASIL, 2018) quais sejam: 

conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; 

comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania. 

 

4.6 Competências gerais 

 

Conforme Perrenoud (1999), competência é a capacidade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos, a fim de solucionar de forma eficaz algumas 
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situações. Assim, o sujeito, para ser competente, deve, além de dominar 

conhecimentos, mobilizá-los e aplicá-los de maneira adequada em cada situação.  

No século atual, a partir das transformações sociais, culturais e tecnológicas, 

outras competências, para além das cognitivas, passam a ser ainda mais 

necessárias. Conforme o RCG, “as competências pessoais e sociais estão 

organizadas em autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de 

relacionamento e tomada de decisão responsável”.  Todas essas competências 

devem transcorrer na formação dos sujeitos em todos os componentes curriculares e 

áreas do conhecimento, em um movimento espiralado.  

As dez competências da BNCC tem como objetivo garantir uma formação 

integral que deve ser trabalhada de forma interdisciplinar envolvendo todos os 

componentes curriculares. 

A seguir, as competências gerais da Educação Básica descritas na BNCC: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas; 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural; 

4. Utilizar diferentes linguagens- verbal (oral ou visual-motora), 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital-, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva; 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade; 
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7. Argumentar, com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta; 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas; 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza; 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. (BRASIL, 2017, p. 9-10) 

 

4.7 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

 

A partir do Referencial Curricular Gaúcho e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 

devem primar pela transversalidade do conhecimento nos diferentes componentes 

curriculares, proporcionando a interlocução entre os saberes e as mais variadas 

formas do conhecimento, rompendo a lógica do conteúdo isolado. Dessa forma, 

organizar o currículo interdisciplinarmente significa promover o diálogo entre os 

conhecimentos e, para isso, pressupõe também o diálogo entre os professores. 

A interdisciplinaridade tem como objetivo promover a interação entre as 

disciplinas, tornando o conhecimento mais significativo, deixando de ser 

fragmentado, possibilitando ao aluno ver de diferentes formas um mesmo fato. 

A transdisciplinaridade tem como objetivo alcançar a unificação dos saberes, 

relacionando diversas disciplinas de modo que possam amparar-se mutuamente e 

preservar as suas singularidades. 

 

No contexto escolar, a interdisciplinaridade é a capacidade de utilizar 
diferentes conhecimentos para resolver um fenômeno apresentado 
(social, político, cultural, ambiental, entre outros). É importante 
sublinhar que a interdisciplinaridade pressupõe um eixo integrador, 
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que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação 
ou um plano de intervenção. (RGC, 2018, p.30)  

 

Nesse sentido, o professor atua como um mediador do processo de ensino e 

de aprendizagem, auxiliando os estudantes a aprender conteúdos relacionados. “O 

professor desempenha papel fundamental na organização de atividades e na 

formulação de situações que propiciem aos estudantes oportunidades de 

compreensão das aprendizagens significativas”. (RS, 2018, p.30,31).  

A transdisciplinaridade, mesmo sendo um desafio, acredita-se que é possível 

avançar nas práticas pedagógicas, buscando cada vez mais a qualidade na 

educação e a aprendizagem com significado. A inter e a transdisciplinaridade se faz 

na prática, não se aprende, não tem um conceito fechado, mas acontece a partir da 

experiência e da prática diária.  

Acredita-se que essa integração deve ser colocada em prática a partir da 

metodologia de aprendizagem baseada em projetos, construindo e vivenciando 

atitudes e valores de cooperação e cidadania para uma educação integral. Outra 

forma de colocar em prática é através dos temas contemporâneos, mencionados no 

RCG (2018), constituído de questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio 

Ambiente, da Educação Alimentar e Nutricional, da Saúde e da Orientação Sexual e 

as Transformações da Tecnologia no Século XXI, entre outros temas que poderão 

ser elencados de acordo com os interesses e as necessidades da escola e dos 

estudantes. 

 

4.8 Ciência e tecnologia aplicadas à educação do século XXI 

 

Considerando a era do conhecimento digital, vive-se em um século com 

muitos desafios para escola, pois surge a necessidade de qualificar-se para 

trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação, renovando as práticas 

pedagógicas, de forma a acompanhar as transformações no século XXI e atribuir 

cada vez mais significada às aprendizagens. 

 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido 
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em 
decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de 
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior 
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, 
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os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não 
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez 
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente em novas formas de interação multimidiática e 
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo 
cada vez mais ágil. (BRASIL, 2018, p.61) 

 

  Nesse sentido, a cultura digital impõe desafios à escola no que se refere ao 

seu papel na formação das novas gerações. Cabe aos professores ajudar as 

crianças a selecionar as informações e transformá-las em conhecimento, 

fomentando uma postura crítica em relação ao conteúdo e às múltiplas ofertas 

midiáticas e digitais. “Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a 

escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o 

compartilhamento de significados entre professores e estudantes”. (BRASIL, 2018, 

p.61). 

  A escola deve utilizar os diferentes e modernos métodos de aprendizagem, 

integrando tecnologias novas e antigas, de maneira que o estudante seja 

protagonista de seu processo de aprendizagem. Vale destacar que a utilização dos 

recursos tecnológicos deve ter intencionalidades pedagógicas. Junto às tecnologias 

surgem novas metodologias que promovem 

 

[...] a participação efetiva dos estudantes, a humanização dos 
processos escolares e a implantação de metodologias ativas, nas 
quais o projeto pedagógico contemple a nova realidade escolar, com 
inúmeras alternativas de interações, conexões, experiências, ensino 
pela pesquisa, descobertas e desafios. (RS, 2018, p.32) 
 

  Nessa perspectiva, os estudantes não são mais telespectadores, mas sim 

sujeitos em constante interação com o conhecimento. O professor, por sua vez, não 

é mais o detentor do saber, mas um mediador do processo ensino aprendizagem e 

deve fomentar a formação de sujeitos curiosos, reflexivos, pesquisadores, críticos, 

criativos, autores e protagonistas. 

4.9 Avaliação 

 

A avaliação desempenha um papel de grande importância na prática escolar e 

precisa ser vista como uma ação que possibilita analisar, pensar e rever vários 

aspectos, a fim de que possamos alcançar melhores resultados. É preciso entendê-
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la como um instrumento de análise do processo pedagógico de cada educando, 

onde se busca verificar as evoluções ocorridas, perceber as dificuldades para que 

possam ser superadas. É uma ação permanente que envolve acompanhamento, 

observação por parte de todos os envolvidos, aluno, professor e família.  

Esse deve ser o verdadeiro sentido da avaliação: observar o que precisa ser 

reformulado, o que precisa ser repensado, para propor mudanças e favorecer a 

aprendizagem dos alunos, encontrando novas formas que estimulem os educandos. 

Ventiles (2007, p. 76) diz que “[...] a avaliação deve ter como objetivo principal ações 

pedagógicas transformadoras capazes de contribuir no processo de aprendizagem e 

superação [...]”. 

A LDB (1996) dispõe que a avaliação deverá ser contínua e que os aspectos 

qualitativos terão mais relevância do que os quantitativos, enfatizando que “a 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais;” Sendo assim, deve-se considerar todo o 

caminho percorrido pelo aluno, mesmo que o progresso seja inferior ao esperado. 

Por muito tempo, a avaliação desempenhou apenas um papel classificatório, 

sendo uma forma de amedrontar os educandos, em que se priorizava apenas a 

atribuição de notas aos alunos. Essa forma de avaliar, felizmente, vem sendo 

deixada no passado, pois é primordial olhar para cada estudante individualmente, 

observar o contexto em que está inserido, percebendo com atenção suas 

necessidades e dificuldades, para que seja possível traçar metas para o avanço, 

progresso em seu processo de aprendizagem. 

Conforme o RCG (2018), a formação de quem avalia, no caso, a do professor, 

é que confere legitimidade técnica à avaliação. Assim, as concepções de avaliação 

priorizadas são aquelas em que se podem avaliar os estudantes de maneira que a 

avaliação não represente uma punição, seleção ou classificação, mas sim, um 

diagnóstico das aprendizagens e não aprendizagens, bem como da prática do 

próprio professor. Ela deve servir de subsídio para uma reflexão e para o 

redimensionamento, se for o caso, da ação docente. 

Hoffmann (1998, p. 21) ressalta:  

 

Para compreender cada aluno, portanto, é necessário recorrer à sua 
história e às condições concretas de sua existência, uma vez que as 
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interações de cada pessoa com o meio abrangem significações de 
caráter bio fisiológico, afetivo, cognitivo e social, o que representa a 
crescente e evolutiva individualidade de cada um a partir de sua 
capacidade de autotransformação para a adaptação às necessidades 
exteriores. 

 

Cabe destacar que as crianças, jovens e adultos aprendem de diferentes 

formas e em diferentes tempos. Por isso a importância de considerar a singularidade 

de cada sujeito, não comparando o desenvolvimento de um com o outro, mas sim 

fazendo uma reflexão dos avanços de cada estudante em relação a ele mesmo. De 

acordo com o RCG, “o foco da avaliação é fornecer informações acerca das ações 

de aprendizagem, ela diz respeito à construção da autonomia por parte do 

estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel ativo em seu processo de 

aprendizagem". (RS, 2018, p.34-35). Assim, a avaliação deve ocorrer em uma 

perspectiva interacionista e dialógica, comprometendo todos os segmentos da 

comunidade escolar em relação ao processo de construção e avaliação do 

conhecimento. Nesse sentido, entendemos que o sucesso do estudante não 

depende exclusivamente dele ou do professor, mas também da responsabilidade da 

família e do contexto social em que está inserido. Para tanto, ao elaborar seu 

planejamento, o professor deve prever os indicadores, instrumentos e critérios claros 

como sistemática de avaliação, diversificando os instrumentos avaliativos.  

 

4.10 Formação continuada dos profissionais da Educação 

 

A formação continuada de cada professor e dos demais profissionais da 

Educação é um aspecto muito importante a ser considerado, pois ao escolher essa 

área, assume-se o compromisso de ser um eterno estudante, de acompanhar as 

transformações do mundo contemporâneo e de estar aberto para renovar o fazer 

pedagógico. Essa formação também acontece no dia a dia da escola, a partir das 

experiências e da prática educativa. Para isso, compreende-se o professor como um 

sujeito reflexivo, crítico e investigador de sua própria prática, pensando em 

estratégias e redimensionando sua ação pedagógica quando necessário. 

Ser professor atualmente exige  

 

[...] mais do que um conjunto de habilidades cognitivas, sobretudo se 
ainda for considerada a lógica própria do mundo digital e das mídias 
em geral, o que pressupõe a aprender a lidar com os nativos digitais. 
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Além disso, lhe é exigida como pré-requisito para o exercício da 
docência, a capacidade de trabalhar cooperativamente, em equipe, e 
de compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos 
produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e 
organizativa. (BRASIL, 2013, p. 59) 

 

Nesse sentido, acreditamos que a formação continuada de professores da 

educação deve ser  um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos 

saberes necessários à atividade dos educadores para renovar as práticas 

pedagógicas e as metodologias utilizadas com os estudantes, com vista ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.  

Diante desse exposto, salienta-se que o município promove, no início do ano 

e durante o decorrer do ano letivo, formações aos docentes, atendentes, monitores e 

demais profissionais da Educação, através de seminários relacionados à prática 

docente, palestras motivadoras, congressos, a partir de temas de interesse ou de 

necessidades que surgem do dia a dia da escola. O município também participa de 

formações oferecidas por parceiros de educação.  

Pimenta (2000) destaca que a formação permanente é entendida como 

ressignificação da identidade do professor, porque ele trabalha com o conhecimento 

em uma sociedade multimídia, globalizada, multicultural, cujos estudantes estão em 

permanente processo de transformação cultural, de valores, interesses e 

necessidade.  

 

5 ESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS 

INICIAIS 

 

O Documento Orientador Municipal foi estruturado seguindo as orientações 

do sistema Federal de Ensino, contemplando as prescrições da BNCC e do RCG, 

tendo como pressuposto o desenvolvimento de competências , nas respectivas 

áreas de conhecimento: área de Linguagens, de Matemática, de Ciências da 

Natureza, de Ciências Humanas e de Ensino Religioso. 

De acordo com a BNCC o Ensino Fundamental está organizado em cinco 

áreas de conhecimento, sendo elas a área de Linguagens é composta pelos 

componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Alemã 

nos Anos Iniciais e Anos Finais a Língua Inglesa. Na área da Matemática, temos o 

componente da Matemática. Na área de Ciências da natureza, temos o componente 
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de Ciências e o componente de Iniciação Científica. A área de Ciências Humanas é 

composta pelos componentes de História e Geografia. E na área de Ensino 

Religioso, temos o componente de Ensino Religioso. 

O documento dos Anos Iniciais está dividido em cinco cadernos, sendo um 

caderno para cada ano, contemplando as cinco áreas de conhecimento. Cada 

caderno é composto pelo texto inicial, composto pelas concepções iniciais do 

sistema municipal de ensino, seguido do texto inicial (o qual foi reproduzido na 

íntegra do RCG) e a tabela que compõe cada área de conhecimento. 

 As tabelas a seguir foram organizadas em cinco colunas, sendo as três 

primeiras colunas contemplam a BNCC, a quarta coluna faz referência ao RCG, 

sendo acrescentada a quinta coluna com as peculiaridades do território do município 

de São José do Hortêncio. Após a análise dos professores, as tabelas foram 

divididas em três trimestres contemplando a organização curricular do ano letivo.  

As tabelas apresentam as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e 

as habilidades definidas para cada ano, cada habilidade é identificada por um código 

alfanumérico cuja composição é a seguinte: 
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O ano letivo para o Ensino Fundamental é dividido em três trimestres. Para as 

turmas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental a expressão dos resultados será 

realizada trimestralmente, através de parecer descritivo, onde o professor relata o 

processo de desenvolvimento do aluno, ainda enriquecendo o mesmo com o 

portfólio construído através das atividades realizadas pelos estudantes. 

Já do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental a avaliação será através de nota 

trimestral por componente curricular tendo como parâmetro os critérios a seguir: 

1º trimestre: mínimo 18 pontos para se aprovado e máximo 30; 

2º trimestre: mínimo 18 pontos para se aprovado e máximo 30; 

3º trimestre: mínimo 24 pontos para ser aprovado e máximo 40. 

Para as turmas do 3º ao 9º ano é realizado o somatório dos três trimestres do 

ano letivo, devendo o estudante alcançar o mínimo de 60 pontos para ser aprovado 

em cada componente curricular, tendo como nota máxima 100 pontos. Se o 

estudante que não atingir a média de 60 pontos em um dos componentes 

curriculares, o mesmo terá a oportunidade de repetir a mesma etapa de ensino no 

ano seguinte para alcançar o resultado esperado. O resultado é entregue aos 
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responsáveis dos estudantes de forma presencial ou virtual, conforme decisão da 

equipe diretiva da escola. 

Quando o professor julgar necessário, poderá ser acrescentado à nota 

trimestral um parecer descritivo ou, em casos de necessidades educacionais 

especiais, a avaliação também deverá ser expressa através de parecer descritivo, 

conforme previsto em lei.  

Ao final do processo/ano letivo, constará no parecer descritivo 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental a indicação da continuidade de estudos no ano seguinte, pois 

conforme organização curricular vigente, nestas etapas de ensino o estudante tem a 

progressão continuada. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O componente curricular Língua Portuguesa traz uma proposta que assume a 

centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-

discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos 

de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso da linguagem em atividades 

de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e diferentes linguagens.  

Os conhecimentos sobre os gêneros, os textos, a língua, a norma-padrão e as 

diferentes linguagens devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das 

capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens. Essas, por sua vez, 

devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas 

de diferentes esferas/campos de atividades humanas.  

Cabe, então, ao componente curricular Língua Portuguesa proporcionar aos 

estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de 

forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. A 

demanda que se coloca para a escola é contemplar de forma crítica essas novas 

práticas de linguagem e produções, não só na perspectiva de atender às muitas 

demandas sociais que convergem para um uso qualificado e  ético das tecnologias 

digitais da informação e comunicação (TDIC), mas de também fomentar o debate e 

outras demandas sociais que cercam essas práticas e usos.  

Os eixos de integração são aqueles já consagrados nos documentos 

curriculares da área, correspondentes às práticas de linguagem: oralidade, 

leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica 

(que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita e da língua e a 

norma-padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os 

elementos de outras semioses), devendo estar envolvidos em práticas de reflexão 

que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da 

língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas de linguagem. 

 O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da 

interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 

multissemióticos e de sua interpretação. Leitura é tomada em um sentido mais 

amplo, referindo-se não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas 

(foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, 
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vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros 

digitais.  

Serão destacadas as habilidades de leitura, oralidade e escrita de forma 

contextualizada pelas práticas, gêneros e diferentes objetos do conhecimento em 

questão. A demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar 

progressivamente desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino 

Médio.  

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem 

relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e 

multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos. Da mesma forma 

que na leitura, não se deve conceber que as habilidades de produção sejam 

desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio de situações 

efetivas de produção de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos 

campos de atividade humana.  

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em 

situação oral com ou sem contato face a face. Envolve também a oralização de 

textos em situações socialmente significativas, interações e discussões envolvendo 

temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de 

atuação.  

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e 

estratégias (meta) cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os 

processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das 

materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se 

refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, 

escritos e multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se refere aos 

estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que 

diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos 

dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos 

textos, influenciadas pela organização típica (forma de composição) do gênero em 

questão.  

As práticas de leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e 

multissemióticos oportunizam situações de reflexão sobre a língua e as linguagens 

de uma forma geral. Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança 
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linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico, e que 

podem ser observados em quaisquer níveis de análise.  

O que seria comum em todas essas manifestações de linguagem é que elas 

sempre expressam algum conteúdo ou emoção – narram, descrevem, subvertem, 

(re) criam, argumentam, produzem sensações, – veiculam uma apreciação 

valorativa, organizando diferentes elementos e/ou graus/intensidades desses 

diferentes elementos, dentre outras possibilidades.  

A organização das práticas de linguagem (leitura e produção de textos, 

oralidade e análise linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a 

importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas 

práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser 

situadas em contextos significativos para os estudantes.  

São cinco os campos de atuação considerados: Campo da vida cotidiana 

(somente anos iniciais), Campo artístico-literário, Campo das práticas de estudo e 

pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo de atuação na vida pública, sendo 

que esses dois últimos aparecem fundidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

com a denominação Campo da vida pública. Compreende-se que a divisão por 

campos de atuação tem também, no componente Língua Portuguesa, uma função 

didática de possibilitar a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na 

prática escolar e na vida social, contribuindo para a necessária organização dos 

saberes sobre a língua e as outras linguagens, nos tempos e espaços escolares.  

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências 

gerais da Educação Básica e com as competências específicas da área de 

Linguagens, o componente curricular Língua Portuguesa deve garantir aos 

estudantes o desenvolvimento de competências específicas. Vale ainda destacar 

que tais competências perpassam todos os componentes curriculares do Ensino 

Fundamental e são essenciais para a ampliação das 35 possibilidades de 

participação dos estudantes em práticas de diferentes campos de atividades 

humanas e de pleno exercício da cidadania (BRASIL, 2018b).
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1º TRIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

HABILIDADES 

SJH 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Construção do  

sistema alfabético e 

da   ortografia 

(EF04LP01) Grafar 

palavras utilizando regras 

de correspondência 

fonema-grafema 

regulares diretas e 

contextuais. 

(EF04LP01RS-1) Registrar, com 

autonomia, palavras, usando regras 

de correspondência fonema-grafema 

(sons parecidos) regulares diretas e 

contextuais (em que o contexto da 

palavra determina  que letra usar: 

R/RR, M/N, NH). 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Construção do  

sistema alfabético e 

da  ortografia 

(EF04LP02) Ler e 

escrever, corretamente, 

palavras com sílabas 

VV e CVV em casos nos 

quais a combinação      VV 

(ditongo) é reduzida na 

língua oral (ai, ei, ou). 

(EF04LP02RS-1) Ler e escrever, 

corretamente, palavras com sílabas 

VV e CVV em casos nos quais a 

combinação VV (ditongo) é reduzida 

na língua oral (ai, ei, ou), 

desenvolvendo sua apropriação em 

práticas de leitura e escrita. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Conhecimento do 

alfabeto do 

português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Poliss 

emia 

(EF04LP03) Localizar 

palavras no dicionário para 

esclarecer significados, 

reconhecendo o 

significado mais plausível 

para o contexto que deu 

origem à consulta. 

(EF04LP03RS-1) Localizar

 palavras no dicionário para 

esclarecer dúvidas/significados, 

escolhendo a acepção adequada para 

o contexto do texto e reconhecendo os 

diversos significados que a mesma

 palavra pode ter. 
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Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Conhecimento das 

diversas   grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF04LP04) 

Usar acento gráfico (agudo 

ou circunflexo) em 

paroxítonas terminadas 

em - i(s), -l, -r, -ão(s). 

(EF04LP04RS-1) Reconhecer sinais 

gráficos como o acento agudo (para 

vogais abertas) e circunflexo (para 

vogais fechadas), em paroxítonas 

terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s), 

empregando-os na produção textual. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a 

função na leitura e usar, 

adequadamente, na 

escritaponto final, de 

interrogação, de 

exclamação, dois- pontos e 

travessão em diálogos 

(discurso direto), vírgula 

em enumerações e em 

separação de vocativo e 

de aposto. 

(EF04LP05RS-1) Identificar a função 

na leitura e na escrita, do uso do 

ponto final, de interrogação,       de 

exclamação, dos dois pontos e do 

travessão em diálogos (discurso 

direto), da vírgula em enumerações e 

em separações de vocativos e 

aposto, de modo que o uso adequado 

desses sinais nas produções possam 

garantir legibilidade e provocar os 

efeitos de sentido desejados. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer e 

grafar, corretamente, 

palavras derivadas com os 

sufixos - agem, -oso, -eza, 

-izar/-isar (regulares 

morfológicas). 

  

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão  em 

leitura 

(EF04LP09) Ler e 

compreender, com 

autonomia, boletos, 

faturas e carnês, dentre 

outros gêneros do campo 

(EF04LP09RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, boletos, 

faturas e carnês, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana 

(organização interna; marcas 
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da vida cotidiana, de acordo 

com as  convenções do 

gênero (campos, itens 

elencados, medidas

 de consumo, código   

de barras) e considerando 

a situação comunicativa e 

a finalidade do texto. 

linguísticas; conteúdo temático) e

 dos textos específicos a 

serem lidos, comparando-os entre 

textos do mesmo gênero e de gêneros

 diferentes, estabelecendo 

semelhanças  e diferenças. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão   em 

leitura 

(EF04LP10) Ler e 

compreender, com 

autonomia, cartas pessoais 

de reclamação, dentre 

outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de acordo 

com as  convenções do  

gênero carta e 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

(EF04LP10RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

identificando  a organização interna, as 

marcas linguísticas, e o conteúdo

 temático, considerando a 

situação comunicativa. 

 

Produção de  

textos (escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF04LP11) Planejar e 

produzir, com autonomia, 

cartas pessoais de 

reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo 

com as convenções do 

gênero carta e com a 

(EF04LP11RS-1) Planejar e 

produzir, com autonomia, cartas 

pessoais e de reclamação, 

considerando situação/tema ou 

assunto/finalidade. 
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estrutura própria desses 

textos (problema, opinião, 

argumentos), 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão  em 

leitura 

(EF04LP14) Identificar, em 

notícias, fatos, 

participantes, local e 

momento/tempo da 

ocorrência do fato 

noticiado. 

(EF04LP14RS-1) Identificar as 

características de  uma  notícia 

(organização interna; marcas 

linguísticas; conteúdo temático), 

analisando como é feita a construção 

de informações, a inferenciação e a 

ativação no  repertório prévio. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão   em 

leitura 

(EF04LP15) 

Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em 

textos (informativos, 

jornalísticos, publicitários 

etc.). 

(EF04LP15RS-1) Distinguir fatos

 de opiniões/sugestões em 

textos (informativos, jornalísticos, 

publicitários  etc.), considerando a 

organização interna, as marcas 

linguísticas e o conteúdo temático, 

também identificando os valores 

éticos e/ou políticos no texto, a 

situação comunicativa e o espaço de 

circulação. 

 

Produção de  

textos (escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF04LP16) Produzir 

notícias sobre fatos 

ocorridos no universo 

escolar, digitais ou 

(EF04LP16RS-1) Produzir notícias 

sobre fatos ocorridos no universo      

escolar, digitais ou impressas, a 

partir da organização das ideias e a 
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impressas, para o jornal da 

escola, noticiando os fatos e 

seus atores e comentando 

decorrências,    de acordo 

com as convenções do 

gênero notícia  e 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto do  texto. 

utilização de informações coletadas

 por pesquisa        (como fatos

 socialmente relevantes que 

aconteceram  na escola ou 

comunidade), considerando a situação 

comunicativa  e o tema/assunto 

do  texto. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão      em 

leitura 

(EF04LP19) Ler e 

compreender textos 

expositivos de divulgação 

científica para  

crianças, considerando a 

situação comunicativa e 

o  tema/assunto do  texto. 

(EF04LP19RS-1) Ler e compreender 

textos expositivos de divulgação 

científica para crianças, de forma 

colaborativa, identificando as 

características do  gênero. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Imagens analíticas

 em 

textos 

(EF04LP20) Reconhecer a 

função de gráficos, 

diagramas e tabelas em 

textos, como forma de 

apresentação de dados e 

informações. 

(EF04LP20RS-1) Reconhecer que os 

textos podem ser compostos por 

diferentes recursos, que servem para 

uma melhor compreensão da 

questão neles  expostas. 

 

Produção de  

textos (escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Produção de  textos 

(EF04LP21) Planejar e 

produzir textos sobre temas 

de interesse, com base

 em resultados     de 

observações e pesquisas         

em fontes de informações 

(EF04LP21RS-1) Planejar e produzir 

textos sobre temas de interesse, com 

base em resultados de observações e 

pesquisas em fontes de         

informações impressas ou eletrônicas, 

utilizando gráficos ou tabelas para a 
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impressas ou eletrônicas, 

incluindo, quando 

pertinente, imagens e 

gráficos ou tabelas simples, 

considerando a situação 

comunicativa e o  

tema/assunto do  texto. 

análise de dados, considerando a 

situação comunicativa, o 

tema/assunto do texto, construindo 

registros que possam repertoriar a 

produção. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF04LP25) Representar 

cenas de textos 

dramáticos, reproduzindo 

a fala das personagens, 

de acordo com as rubricas 

de interpretação e 

movimentos indicados pelo  

autor. 

(EF04LP25RS-1) Representar cenas 

de textos dramáticos, a partir da leitura 

e estudos prévios do texto a ser 

representado, enfatizando as 

indicações autorais constantes das 

rubricas. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/F 

luência de  leitura 

(EF35LP01) Ler e 

compreender, 

silenciosamente e, em 

seguida, em  voz alta, com 

autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS45-1) Ler e 

compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, demonstrando 

fluência, textos curtos adequados às 

suas possibilidades e interesses. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de  leitor 

(EF35LP02) Selecionar 

livros da biblioteca e/ou do 

cantinho da leitura da sala 

de aula e/ou disponíveis 

em meios digitais para a 

leitura individual, 

(EF35LP02RS45-1) Selecionar 

materiais para leitura individual, 

justificando a escolha de acordo com 

os critérios de apreciação pessoal e, 

posteriormente, compartilhando sua 

opinião a respeito dos textos lidos. 
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justificando a escolha e 

compartilhando com 

colegas sua opinião, após 

a  leitura. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

(EF35LP03) Identificar a 

ideia central do texto, 

demonstrando 

compreensão global. 

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 

compreensão global, a partir da 

construção  de informações, 

identificando o que é mais relevante. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do  

sistema 

alfabético/Convençõ

es da  escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como

 ortografia, regras 

básicas de concordância  

nominal e verbal, 

pontuação (ponto final, 

ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, 

vírgulas em enumerações) 

e pontuação do discurso 

direto, quando for o caso. 

(EF35LP07RS45-1) Utilizar 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais básicos necessários para 

a produção de texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do  

sistema alfabético/ 

Estabelecimento

 de relações   

anafóricas  na  

referenciação e 

(EF35LP08) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

recursos de referenciação 

(por substituição lexical  

ou por pronomes pessoais, 

possessivos e 

(EF35LP08RS45-1) Produzir textos, 

utilizando recursos de referenciação, 

observando os efeitos de sentido 

pretendidos, coesão e coerência, com 

nível suficiente de informatividade. 
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construção da  

coesão 

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. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto/Progressão 

temática e   

paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o 

texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as 

normas gráficas e de 

acordo com as 

características do gênero 

textual. 

(EF35LP09RS45-1) Organizar o 

texto em unidades de sentido, de 

modo coeso e coerente, ou seja, 

dividindo o texto em parágrafos, 

respeitando          as normas de 

pontuação, o encadeamento de ideias 

e a hierarquia das informações 

presentes, de acordo com as 

características do  gênero e a 

finalidade comunicativa. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Construção do  

sistema alfabético e 

da   ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao 

dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente 

no caso de palavras com 

relações irregulares 

fonema-grafema. 

(EF35LP12RS45-1) Recorrer ao uso 

do dicionário para esclarecer dúvidas 

sobre a escrita de palavras 

(ortografia) e identificar a acepção 

correspondente ao uso que gerou a    

busca. 
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Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Construção do  

sistema alfabético e 

da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a 

grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as 

relações fonema-grafema 

são irregulares e com h 

inicial que não representa 

fonema. 

(EF35LP13RS45-1) Memorizar, 

através da leitura, os registros corretos 

das grafias de algumas ocorrências 

irregulares presentes na língua. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e 

defender ponto de vista 

sobre tema polêmico 

relacionado a situações 

vivenciadas na escola e/ou 

na comunidade, utilizando 

registro formal e estrutura 

adequada à 

argumentação, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto do  texto. 

(EF35LP15RS45-1) Expressar pontos 

de vista sobre temas 

controversos  da vivência do aluno na 

escola  e/ou comunidade, utilizando 

adequadamente o registro formal e 

os recursos de argumentação para 

legitimar  as opiniões, de forma 

ética e respeitável. 

 

Oralidade 
Escuta de textos     

orais 

(EF35LP18) Escutar, com 

atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por 

colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que  necessário. 

(EF35LP18RS45-1) Escutar, com 

atenção, apresentações orais em 

contexto escolar e, a partir da 

compreensão, formular perguntas para 

esclarecimentos e/ou 

posicionamentos em relação à fala. 
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Oralidade 
Compreensão   de 

textos orais 

(EF35LP19) Recuperar as 

ideias principais em 

situações formais de escuta 

de exposições, 

apresentações e palestras. 

(EF35LP19RS45-1) Recuperar as 

ideias principais em situações 

formais de escuta de exposições orais, 

fazendo registros, esquemas ou 

tabelas que possibilitem o 

entendimento do que foi ouvido. 

 

Oralidade 

Planejamento de 

texto oral 

Exposição oral 

(EF35LP20) Expor 

trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, 

com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), 

orientando-se por roteiro 

escrito, planejando o tempo 

de fala e adequando a 

linguagem à  situação 

comunicativa. 

(EF35LP20RS45-1) 

Expor trabalhos e pesquisas em 

contextos escolares, reconhecendo a 

articulação entre fala e o uso de 

roteiro escrito e recursos 

multissemióticos próprios ou 

compatíveis com o  gênero usado. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário 

(EF35LP21) Ler e 

compreender, de forma 

autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e 

extensões, inclusive 

aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo 

preferências por gêneros, 

temas, autores. 

(EF35LP21RS45-1) Ler e 

compreender, com autonomia, gêneros 

literários diversos, inclusive dramáticos 

e poéticos, manifestando os critérios 

de apreciação estética e afetiva e 

trocando informações sobre os 

materiais lidos. 
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Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar 

poemas e outros textos 

versificados, observando 

rimas, aliterações e 

diferentes modos de 

divisão dos versos, estrofes 

e refrões e seu efeito de 

sentido. 

(EF35LP23RS45-1) Apreciar poemas 

e outros textos versificados, 

observando  os diferentes 

modos de divisão dos versos e os 

efeitos de sentido produzidos. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF35LP27) Ler e 

compreender, com certa 

autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, 

sons e jogos de palavras, 

imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos 

visuais e sonoros. 

(EF35LP27RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

gêneros poéticos, percebendo e 

explorando  seus recursos 

expressivos (rimas, sons, jogos de 

palavras, sentidos figurados,

 recursos visuais, etc.) 

 

Oralidade Declamação 

(EF35LP28) Declamar 

poemas, com entonação, 

postura e interpretação 

adequadas. 

(EF35LP28RS45-1) Declamar 

poemas com entonação, postura e 

interpretação adequadas, 

demonstrando 

sentimento/envolvimento, atenção e   

concentração. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP03) Localizar 

informações explícitas em 

textos. 

(EF15LP03RS45-1) Localizar 

informações explícitas em textos. 

Perceber as informações 

subentendidas nos mais diferentes 

elementos de leitura propostos em 

aula, levando em conta o material 
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utilizado e sua intencionalidade. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP04) Identificar o 

efeito de sentido produzido 

pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS45-1) Identificar e 

relacionar o efeito de imagens em 

textos, percebendo o papel de textos 

verbais e não- verbais e os efeitos de 

sentido de cada um deles a partir dos 

recursos utilizados. 

 

Oralidade Escuta atenta 

(EF15LP10) Escutar, com 

atenção, falas de 

professores e colegas, 

formulando perguntas 

pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos 

sempre que  necessário. 

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a 

escuta atenta, observando a situação 

comunicativa, tomando notas e 

solicitando formalmente a intervenção, 

quando apropriada. 

 

Oralidade 
Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar 

finalidades da interação 

oral em diferentes 

contextos comunicativos 

(solicitar informações, 

apresentar opiniões, 

informar, relatar 

experiências etc.). 

(EF15LP13RS45-1) Perceber as 

diferenças entre os diversos usos da 

linguagem, levando em conta 

 a variedade linguística (na 

oralidade) e a formalidade/escrita 

padrão (na escrita) na construção 

dos sentidos do texto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens 

em narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o 

sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e 

(EF15LP14RS45-1) Construir o 

sentido de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 
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palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, 

onomatopeias). 

gráfico- visuais (tipos de balões, de 

letras, onomatopeias); o eixo temporal; 

a linguagem coloquial; entre outros 

aspectos, analisando os efeitos 

provocados e onde esses gêneros são 

publicados. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário 

(EF15LP15) Reconhecer 

que os textos literários 

fazem parte do mundo do 

imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, 

valorizando-os, em sua      

diversidade cultural,         

como patrimônio artístico 

da humanidade. 

(EF15LP15RS45-1) 

Reconhecer que a literatura faz parte 

do      mundo do imaginário e 

apresenta uma dimensão lúdica, de 

encantamento, assim, valorizando os 

textos literários em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da 

humanidade, de modo a contribuir 

para sua formação como leitor 

literário, compreendendo a natureza e 

os objetivos das diferentes práticas de 

leitura, assim como os pactos de 

leitura que se estabelecem. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa 

e autônoma 

(EF15LP16) Ler e 

compreender, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte 

como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de 

(EF15LP16RS45-1) Ampliar e 

diversificar sua capacidade leitora, a 

partir das características dos gêneros 

e dos textos literários narrativos 

de maior extensão e complexidade, 

atribuindo sentido ao texto lido. 
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assombração etc.) e 

crônicas. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar 

poemas visuais e 

concretos, observando 

efeitos de sentido criados 

pelo formato do texto na 

página, distribuição e 

diagramação  das letras, 

pelas ilustrações e por 

outros efeitos  visuais. 

(EF15LP17RS45-1) Compreender as 

formas de representação de poemas 

visuais e concretos, considerando as 

características, o repertório literário 

específico e as marcas linguísticas, 

desenvolvendo a modelização de 

procedimentos e comportamentos 

leitores adequados. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar 

texto com ilustrações e 

outros recursos gráficos. 

(EF15LP18RS45-1) Relacionar texto 

com ilustrações e outros recursos 

gráficos e compreender  a 

relação existente entre os textos 

imagéticos e os textos escritos, 

percebendo que as apreciações 

estéticas e afetivas das diferentes 

perspectivas pelas quais uma obra 

pode ser vista. 

 

Oralidade 
Contagem de  

histórias 

(EF15LP19) Recontar 

oralmente, com e se apoio 

de imagem, textos 

literários lidos pelo 

professor. 

(EF15LP19RS45-1) Recontar 

oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo 

professor, a fim de empregar os 

elementos da narrativa (tema, 

personagens, espaço, enredo, marcas 

linguísticas próprias da narrativa), com 

 



48 
 

entonação expressiva e a prosódia 

que melhor ajustam os discursos orais 

ao contexto. 

 

2º TRIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

HABILIDADES 

SJH 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Conhecimento do 

alfabeto do 

português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Poliss 

emia 

(EF04LP03) Localizar 

palavras no dicionário para 

esclarecer significados, 

reconhecendo o significado 

mais plausível para o 

contexto que deu origem à 

consulta. 

(EF04LP03RS-1) Localizar

 palavras no dicionário para 

esclarecer dúvidas/significados, 

escolhendo a acepção adequada para 

o contexto do texto e reconhecendo os 

diversos significados que a mesma

 palavra pode ter. 

 

Análise 

linguística/sem 

iótica 

(Ortografização) 

Conhecimento das 

diversas  grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF04LP04) Usar acento 

gráfico (agudo ou 

circunflexo) em paroxítonas 

terminadas em - i(s), -l, -r, -

ão(s). 

(EF04LP04RS-1) Reconhecer sinais 

gráficos como o acento agudo (para 

vogais abertas) e circunflexo (para 

vogais fechadas), em paroxítonas 

terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s), 

empregando-os na produção textual. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a 

função na leitura e usar, 

adequadamente, na 

escrita, ponto final, de 

interrogação, de 

exclamação, dois- pontos e 

travessão em diálogos 

(EF04LP05RS-1) Identificar a função 

na leitura e na escrita, do uso do 

ponto final, de interrogação,       de 

exclamação, dos dois pontos e do 

travessão em diálogos (discurso 

direto), da vírgula em enumerações e 

em separações de vocativos e 
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(discurso direto), vírgula 

em enumerações e em 

separação de vocativo e 

de aposto. 

aposto, de modo que o uso adequado 

desses sinais nas produções possam 

garantir legibilidade e provocar os 

efeitos de sentido desejados. 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Morfologia 

(EF04LP06) Identificar em 

textos e usar na produção 

textual a concordância 

entre substantivo ou 

pronome pessoal e verbo 

(concordância verbal). 

(EF04LP06RS-1) 

Compreender e estabelecer a devida 

relação de concordância estre verbo 

e sujeito, prescindindo o uso de 

nomenclaturas específicas. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer e 

grafar, corretamente, 

palavras derivadas com os 

sufixos - agem, -oso, -eza, 

-izar/-isar (regulares 

morfológicas). 

  

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão  em 

leitura 

(EF04LP09) Ler e 

compreender, com 

autonomia, boletos, 

faturas e carnês, dentre 

outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do 

gênero (campos, itens 

elencados, medidas de 

consumo, código de 

barras) e considerando a 

situação comunicativa e a 

(EF04LP09RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, boletos,

  faturas e carnês, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana 

(organização interna; marcas 

linguísticas; conteúdo temático) e dos 

textos específicos a serem   lidos,

 comparando- os entre textos 

do mesmo gênero e de gêneros 

diferentes, estabelecendo 

semelhançase diferenças. 
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finalidade do texto 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão   em 

leitura 

(EF04LP10) Ler e 

compreender, com 

autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, 

dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, 

de acordo com as 

convenções do gênero 

carta e considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

(EF04LP10RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

identificando  a organização interna, as 

marcas linguísticas, e o conteúdo

 temático, considerando a 

situação comunicativa. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF04LP11) Planejar e 

produzir, com autonomia, 

cartas pessoais de 

reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo 

com as convenções do 

gênero carta e com a 

estrutura própria desses 

textos (problema, opinião, 

argumentos), 

considerando a situação 

comunicativa e o 

(EF04LP11RS-1) Planejar e 

produzir, com autonomia, cartas 

pessoais e de reclamação, 

considerando situação/tema ou 

assunto/finalidade. 

 



51 
 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão  em 

leitura 

(EF04LP14) Identificar, em 

notícias, fatos, 

participantes, local e 

momento/tempo da 

ocorrência do fato 

noticiado. 

(EF04LP14RS-1) Identificar as 

características de uma notícia 

(organização interna; marcas 

linguísticas; conteúdo temático), 

analisando como é feita a construção 

de informações, a inferenciação e a  

ativação no  repertório prévio. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão   em 

leitura 

(EF04LP15) 

Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em 

textos (informativos, 

jornalísticos, publicitários 

etc.). 

(EF04LP15RS-1) Distinguir fatos

 de opiniões/sugestões em 

textos (informativos, jornalísticos, 

publicitários etc.), considerando a 

organização interna, as marcas 

linguísticas e o conteúdo temático, 

também identificando os valores 

éticos e/ou políticos no texto, a 

situação comunicativa e o espaço de 

circulação. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF04LP16) Produzir 

notícias sobre fatos 

ocorridos no universo 

escolar, digitais ou 

impressas, para o jornal da 

escola, noticiando os fatos e 

seus atores e comentando 

decorrências,    de acordo 

(EF04LP16RS-1) 

Produzir notícias sobre fatos ocorridos 

no universo      escolar, digitais ou 

impressas, a partir da organização 

das ideias e a utilização de 

informações coletadas por pesquisa        

(como fatos socialmente relevantes 

que aconteceram  na escola ou 
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com as convenções do 

gênero notícia  e  

considerando a situação 

comunicativa e o  

tema/assunto do  texto. 

comunidade), considerando 

  a situação comunicativa e o  

tema/assunto do  texto. 

Oralidade 
Planejamento e 

produção de  texto 

(EF04LP17) Produzir 

jornais radio fônicos ou 

televisivos e entrevistas 

veiculadas em rádio, TV e 

na internet, orientando-se 

por roteiro ou texto e 

demonstrando 

conhecimento dos gêneros 

jornal falado/televisivo e 

entrevista. 

(EF04LP17RS-1) Produzir material 

jornalístico veiculados em rádio, TV e 

na internet, orientando-se por roteiro 

ou texto, a partir do estudo dos 

recursos a serem empregados

 nesse material, considerando a 

especificidade da mídia e ambiente no 

qual será veiculado. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Forma de  

composição dos 

textos 

(EF04LP18) Analisar o 

padrão entonacional e a 

expressão facial e corporal

 de âncoras de 

jornais radiofônicos ou 

televisivos e de 

entrevistadores/entrevistad

os. 

(EF04LP18RS-1) Analisar os usos 

sociais e culturais das expressões 

orais observando a que contexto estão 

inseridos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão   em 

leitura 

(EF04LP19) Ler e 

compreender textos 

expositivos de divulgação 

científica para crianças, 

considerando a situação 

(EF04LP19RS-1) Ler e compreender 

textos expositivos de divulgação 

científica para crianças, de forma 

colaborativa, identificando as 

características do  gênero. 
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comunicativa e o tema/ 

assunto do  texto. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Produção de  textos 

(EF04LP21) Planejar e 

produzir textos sobre temas 

de interesse, com base

 em resultados de 

observações e pesquisas         

em fontes de informações 

impressas ou eletrônicas, 

incluindo, quando 

pertinente, imagens e 

gráficos ou tabelas simples, 

considerando a situação 

comunicativa e o  

tema/assunto do  texto. 

(EF04LP21RS-1) Planejar e produzir 

textos sobre temas de interesse, com 

base em resultados de observações e 

pesquisas em fontes de         

informações impressas ou eletrônicas, 

utilizando gráficos ou tabelas para a 

análise de dados, considerando a 

situação comunicativa, o 

tema/assunto do texto, construindo 

registros que possam repertoriar a 

produção. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF04LP25) Representar 

cenas de textos 

dramáticos, reproduzindo 

a fala das personagens, 

de acordo com as rubricas 

de interpretação  e 

movimentos indicados pelo  

autor. 

(EF04LP25RS-1) Representar cenas 

de textos dramáticos, a partir da leitura 

e estudos prévios do texto a ser 

representado, enfatizando as 

indicações autorais constantes das 

rubricas. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Forma de  

composição de 

textos poéticos 

visuais 

(EF04LP26) Observar, em 

poemas concretos, o 

formato, a distribuição e a 

diagramação das letras do 

(EF04LP26RS-1) Observar, em 

poemas concretos, o formato, a 

distribuição e a diagramação das letras 

do texto na página, analisando os 
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texto na página. efeitos de sentido produzidos pelo 

modo de ocupação desse espaço. 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Forma de  

composição de  

textos dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em 

textos dramáticos, 

marcadores das falas das 

personagens e de cena. 

(EF04LP27RS-1) Identificar, em 

textos dramáticos, o modo como a fala

 dos personagens são marcadas: 

pontuação, rubricas de cena e as 

indicações de como devem portar-se 

os atores em cena. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/F 

luência de  leitura 

(EF35LP01) Ler e 

compreender, 

silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com 

autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS45-1) Ler e 

compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, demonstrando 

fluência, textos curtos adequados às 

suas possibilidades e interesses. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de  leitor 

(EF35LP02) Selecionar 

livros da biblioteca e/ou do 

cantinho da leitura da sala 

de aula e/ou disponíveis 

em meios digitais para a 

leitura individual, 

justificando a escolha e 

compartilhando com 

colegas sua opinião, após 

a  leitura. 

(EF35LP02RS45-1) Selecionar 

materiais para leitura individual, 

justificando a escolha de acordo com 

os critérios de apreciação pessoal e, 

posteriormente, compartilhando sua 

opinião a respeito dos textos lidos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 
Compreensão 

(EF35LP03) Identificar a 

ideia central do texto, 

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
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autônoma) demonstrando 

compreensão global. 

compreensão global, a partir da 

construção  de informações, 

identificando o que é mais relevante. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF35LP04) Inferir 

informações implícitas 

nos   textos lidos. 

(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, 

 no processo de leitura, 

inferências (informações 

subentendidas e/ou pressupostas), 

com base nos conhecimentos prévios

 ou no contexto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF35LP05) Inferir o 

sentido de palavras ou 

expressões 

desconhecidas em textos, 

com base no contexto da 

frase ou do texto. 

(EF35LP05RS45-1) Inferir o sentido 

de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, percebendo  

os sentidos, as funções e os usos 

dessas palavras com base no 

contexto da frase ou do texto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF35LP06) 

Recuperar relações entre 

partes de um texto, 

identificando substituições 

lexicais (de substantivos 

por sinônimos) ou 

pronominais (uso de 

pronomes anafórico-

pessoais, possessivos, 

demonstrativos) que 

contribuem para a 

continuidade do   texto. 

(EF35LP06RS45-1) Recuperar 

relações entre as partes de   um

 texto, resolvendo problemas de 

compreensão, a partir de 

substituições lexicais na constituição 

do texto escrito, validando a 

compreensão e os sentidos. 
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Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do  

sistema alfabético/ 

Convenções da 

escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como 

ortografia, regras básicas 

de concordância  nominal 

e verbal, pontuação 

(ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de 

interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação 

do discurso direto, quando 

for o caso. 

(EF35LP07RS45-1) Utilizar 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais básicos necessários para 

a produção de texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do  

sistema alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas 

 na   referenciação 

e construção da  

coesão 

(EF35LP08) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

recursos de referenciação 

(por substituição lexical ou 

por pronomes pessoais, 

possessivos e 

demonstrativos), 

vocabulário apropriado  

ao gênero, recursos de 

coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e 

articuladores  de 

relações de sentido (tempo, 

causa, oposição, 

conclusão, 

(EF35LP08RS45-1) Produzir textos, 

utilizando recursos de referenciação, 

observando os efeitos de sentido 

pretendidos, coesão e coerência, com 

nível suficiente de informatividade. 
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comparação), com nível 

suficiente de 

informatividade. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto/Progressão 

temática e  

paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o 

texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as 

normas gráficas e de 

acordo com as 

características do gênero 

textual. 

(EF35LP09RS45-1) Organizar o 

texto em unidades de sentido, de 

modo coeso e coerente, ou seja, 

dividindo o texto em parágrafos, 

respeitando          as normas de 

pontuação, o encadeamento de ideias 

e a hierarquia das informações 

presentes, de acordo com as 

características do gênero e a 

finalidade comunicativa. 

 

Oralidade 

Forma de  

composição de  

gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar 

gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes 

situações e contextos 

comunicativos, e suas 

características linguístico- 

expressivas e 

composicionais 

(conversação espontânea, 

conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, 

entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de 

jogos esportivos no rádio e 

(EF35LP10RS45-1) Identificar as 

características de gêneros do discurso 

oral, a situação comunicativa e as 

marcas linguísticas apresentadas. 
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TV, aula, debate etc.). 

Oralidade 
Variação 

linguística 

(EF35LP11) Ouvir 

gravações, canções, textos 

falados em diferentes 

variedades linguísticas, 

identificando 

características regionais, 

urbanas e rurais da fala e 

respeitando as diversas 

variedades linguísticas 

como características do 

uso da língua por 

diferentes grupos regionais 

ou diferentes culturas 

locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

(EF35LP11RS45-1) Ouvir gravações, 

canções, textos falados em diferentes 

variedades linguísticas que 

contemplem produções locais e de 

diferentes regiões do estado e/ou país, 

favorecendo o convívio respeitoso 

com a diversidade linguística, 

compreendendo as diferenças e as 

similaridades como constitutivas das 

identidades de seus falantes. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Construção do  

sistema alfabético e 

da  ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao 

dicionário para  esclarecer 

dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente 

no caso de palavras  com 

relações irregulares 

fonema-grafema. 

(EF35LP12RS45-1) Recorrer ao uso 

do dicionário para esclarecer dúvidas 

sobre a escrita de palavras 

(ortografia) e identificar a acepção 

correspondente ao uso que gerou a    

busca. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

Construção do  

sistema alfabético e 

da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a 

grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as 

(EF35LP13RS45-1) Memorizar, 

através da leitura, os registros 

corretos  das  grafias de algumas 
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(Ortografização) relações fonema-grafema 

são irregulares e com h 

inicial que não representa 

fonema. 

ocorrências irregulares presentes na 

língua. 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em 

textos e usar na   

produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como 

recurso        coesivo anafórico. 

(EF35LP14RS45-1) 

Identificar em textos e usar na 

produção textual pronomes pessoais, 

demonstrativos e possessivos, 

percebendo os papéis que 

desempenham na constituição da 

coesão do texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e 

defender ponto de vista 

sobre tema polêmico 

relacionado a situações 

vivenciadas na escola e/ou 

na comunidade, utilizando 

registro formal e estrutura 

adequada à argumentação, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto do  texto. 

(EF35LP15RS45-1) Expressar pontos 

de vista sobre temas 

controversos da vivência do aluno na 

escola  e/ou comunidade, utilizando 

adequadamente o registro formal e 

os recursos de argumentação para 

legitimar  as opiniões, de forma 

ética e respeitável. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Forma de  

composição dos 

textos 

(EF35LP16) Identificar e 

reproduzir, em notícias, 

manchetes, lides e corpo 

de notícias simples para 

público infantil e  cartas de 

reclamação (revista 

(EF35LP16RS45-1) Reconhecer,

 no processo de leitura, recursos 

linguísticos e discursivos que 

constituem alguns gêneros 

jornalísticos,  de  modo que  seja 

possível empregá-los adequadamente 
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infantil), digitais ou 

impressos, a formatação e 

diagramação específica de 

cada um desses 

gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

nos textos a serem produzidos. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e 

selecionar, com o apoio do 

professor, informações de 

interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em 

textos que circulam em 

meios impressos ou 

digitais. 

(EF35LP17RS45-1) Buscar e 

selecionar textos sobre fenômenos 

sociais e naturais, com o auxílio do 

professor, considerando as 

características dos espaços onde são 

veiculados e a confiabilidade. 

 

Oralidade 
Escuta de textos  

orais 

(EF35LP18) Escutar, com 

atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por 

colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que  necessário. 

(EF35LP18RS45-1) Escutar, com 

atenção, apresentações orais em 

contexto escolar e, a partir  da 

compreensão, formular perguntas para 

esclarecimentos e/ou 

posicionamentos em relação à fala. 

 

Oralidade 
Compreensão  de 

textos orais 

(EF35LP19) Recuperar as 

ideias principais em 

situações formais de escuta 

de exposições, 

apresentações e palestras. 

(EF35LP19RS45-1) Recuperar as 

ideias principais em situações 

formais de escuta de exposições orais, 

fazendo registros, esquemas ou 

tabelas que possibilitem o 

entendimento do que foi ouvido. 
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Oralidade 

Planejamento  de 

texto oral 

Exposição oral 

(EF35LP20) Expor 

trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, 

com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), 

orientando-se por roteiro 

escrito, planejando o tempo 

de fala e adequando

 a linguagem à 

situação comunicativa. 

(EF35LP20RS45-1) Expor trabalhos e 

pesquisas em contextos escolares, 

reconhecendo a  articulação entre fala 

e o uso de  roteiro escrito e recursos 

multissemióticos próprios ou 

compatíveis com o gênero usado. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário 

(EF35LP21) Ler e 

compreender, de forma 

autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e 

extensões, inclusive 

aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo 

preferências  por 

gêneros, temas, autores. 

(EF35LP21RS45-1) Ler e 

compreender, com autonomia, gêneros 

literários diversos, inclusive dramáticos 

e poéticos, manifestando os critérios 

de apreciação estética e afetiva e 

trocando informações sobre os 

materiais lidos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber 

diálogos em textos 

narrativos, observando o 

efeito de sentido de verbos 

de enunciação e, se for o 

caso, o uso de variedades 

linguísticas no discurso 

direto. 

(EF35LP22RS45-1) Perceber os 

efeitos de sentido produzidos nos 

textos narrativos, considerando os 

verbos introdutórios de fala de 

terceiros e o uso das variedades 

linguísticas na representação das 

falas do discurso, 

compreendendo o caráter e a 
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dinâmica de personagens numa trama, 

assim como a organização textual da 

narrativa. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar 

poemas e outros textos 

versificados, observando 

rimas, aliterações e 

diferentes modos de 

divisão dos versos, estrofes 

e refrões e seu efeito  de 

sentido. 

(EF35LP23RS45-1) Apreciar poemas 

e outros textos versificados, 

observando  os diferentes 

modos de divisão dos versos e os 

efeitos de sentido produzidos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Textos 

dramáticos 

(EF35LP24) Identificar 

funções do texto dramático 

(escrito para ser encenado) 

e sua organização por 

meio de diálogos entre 

personagens e 

marcadores das falas das 

personagens e de cena. 

  

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar 

narrativas ficcionais, com 

certa autonomia, utilizando 

detalhes descritivos, 

sequências de eventos e 

imagens apropriadas para 

sustentar o sentido do 

texto, e marcadores de 

tempo, espaço e de fala de 

(EF35LP25RS45-1) Produzir

 narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes 

descritivos, sequências de eventos e 

imagens apropriadas para sustentar o 

sentido do texto, empregando 

representações de cultura local, 

estadual, nacional e    universal. 
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personagens. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e 

compreender, com certa 

autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem 

cenários e personagens, 

observando os elementos 

da estrutura narrativa: 

enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador     

e a construção do discurso 

indireto e discurso direto. 

(EF35LP26RS45-1)  Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais, analisando sua 

organização 

enredo/personagens/tempo/espaço/di

scurso reportado) na constituição do  

texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF35LP27) Ler e 

compreender, com certa 

autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, 

sons e jogos de palavras, 

imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos 

visuais e sonoros. 

(EF35LP27RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

gêneros poéticos, percebendo e 

explorando  seus recursos 

expressivos (rimas, sons, jogos de 

palavras, sentidos figurados, recursos 

visuais, etc.) 

 

Oralidade Declamação 

(EF35LP28) Declamar 

poemas, com entonação, 

postura e interpretação 

adequadas. 

(EF35LP28RS45-1) Declamar 

poemas com entonação, postura e 

interpretação adequadas, 

demonstrando 

sentimento/envolvimento, atenção e    

concentração. 
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Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Formas de  

composição de 

narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em 

narrativas, cenário, 

personagem central, 

conflito gerador, resolução 

e o ponto de vista com 

base no quais histórias 

são narradas, 

diferenciando narrativas 

em primeira e terceira 

pessoas. 

(EF35LP29RS45-1) Reconhecer,

 em narrativas, cenário, 

personagem central, conflito

 gerador, resolução e o ponto de 

vista em que os textos 

lidos/escutados são narrados, 

identificando a pessoa do discurso e 

as diferenças que podem apresentar. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das 

condições  de 

produção e   

recepção de  textos 

(EF15LP01) Identificar a 

função social de textos que 

circulam em campos da 

vida social dos quais 

participa cotidianamente (a 

casa, a rua, a comunidade,

 a escola) e nas 

mídias impressa, de massa 

e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, 

onde circulam, quem os 

produziu e a quem se 

destinam. 

(EF15LP01RS45-1) Identificar a 

função social de textos que circulam 

em campo da vida social dos quais

 participa cotidianamente (a 

casa, a rua, a comunidade, a escola) e 

nas mídias impressa, de massa e 

digital, de modo a reconhecer seu 

contexto de produção: para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam, 

analisando e refletindo, de forma 

crítica a confiabilidade desses textos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP03) Localizar 

informações explícitas em 

textos. 

(EF15LP03RS45-1) Localizar 

informações explícitas em textos. 

Perceber as informações 

subentendidas nos mais diferentes 

elementos de leitura propostos em 
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aula, levando em conta o material 

utilizado e sua intencionalidade. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP04) Identificar o 

efeito de sentido produzido 

pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS45-1) Identificar e 

relacionar o efeito de imagens em 

textos, percebendo o papel de textos 

verbais e não-verbais e os efeitos de 

sentido de cada um deles a partir dos 

recursos utilizados. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento  de 

texto 

(EF15LP05) Planejar com 

a ajuda do professor, o 

texto que será produzido, 

considerando a situação 

comunicativa, os 

interlocutores (quem 

escreve/para quem 

escreve); a finalidade ou o 

propósito (escrever para 

quê); a circulação (onde o 

texto vai circular); o suporte 

(qual é o portador do 

texto); a linguagem, 

organização e forma do 

texto e seu tema, 

pesquisando em meios 

impressos ou digitais, 

sempre que for preciso, 

informações necessárias à 

(EF15LP05RS45-1) Produzir textos 

de diferentes gêneros, atendendo a 

diferentes finalidades, realizando 

diferentes pesquisas antes de iniciar 

a escrita. 
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produção do texto, 

organizando em tópicos os 

dados e as fontes 

pesquisadas. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de  textos 

(EF15LP06) Reler e 

revisar o texto produzido 

com a ajuda do professor e 

a colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e 

aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, 

reformulações, correções 

de ortografia e pontuação. 

(EF15LP06RS45-1) Reler e

 revisar o texto produzido para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e 

pontuação, bem como a própria 

estrutura do texto (parágrafos, 

sequência de ideias etc.), garantindo 

a coesão e coerência. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Edição de textos 

(EF15LP07) Editar a 

versão final do texto, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor, ilustrando, 

quando for o caso, em 

suporte adequado, manual 

ou digital. 

(EF15LP07RS45-1) Perceber a 

disposição gráfica (aspectos 

estruturantes  dos gêneros 

discursivos), para assim apropriar-se 

gradativamente dos aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivos, atendendo às variadas 

finalidades. 

 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâm bio 

conversacional em 

sala de aula 

(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 

(EF15LP09RS45-1) Utilizar

 canais de comunicação (blogs e 

redes sociais) para disseminar os 

trabalhos produzidos, associando-os 

à realidade local e compreendendo o 

que é apreciação e  réplica. 
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audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

Oralidade Escuta atenta 

(EF15LP10) Escutar, com 

atenção, falas de 

professores e colegas, 

formulando perguntas 

pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos 

sempre que  necessário. 

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver  a 

escuta atenta, observando a situação 

comunicativa, tomando notas e 

solicitando formalmente a intervenção, 

quando apropriada. 

 

Oralidade 

Características da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 

características da 

conversação espontânea 

presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando

  e utilizando, durante 

a conversação, formas de 

tratamento adequadas,

 de acordo com a   

situação e a posição do  

interlocutor. 

(EF15LP11RS45-1) Interagir 

oralmente de forma espontânea, 

respeitando o momento de fala e as 

formas de tratamento, considerando o 

contexto da situação de comunicação 

e a organização dos turnos do(s) 

interlocutor (es). 

 

Oralidade 

Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) no 

ato da fala 

(EF15LP12) Atribuir 

significado a aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) 

observados  na fala, como 

direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da 

(EF15LP12RS45-1) Reconhecer e 

analisar as expressões corporais 

associadas à fala e determinar seu 

papel na construção dos sentidos dos 

textos orais, selecionando os recursos 

mais adequados às intenções de 

significação do discurso a ser 
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cabeça (de concordância 

ou discordância), 

expressão corporal, tom  

de  voz. 

produzido. 

Oralidade 
Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar 

finalidades da interação 

oral em diferentes 

contextos comunicativos 

(solicitar informações, 

apresentar opiniões, 

informar, relatar 

experiências etc.). 

(EF15LP13RS45-1) Perceber as 

diferenças entre os diversos usos da 

linguagem, levando em conta  a 

variedade linguística (na oralidade) e 

a formalidade/escrita padrão (na 

escrita) na construção dos sentidos do 

texto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens 

em narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o 

sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e 

palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, 

onomatopeias). 

(EF15LP14RS45-1) Construir o 

sentido de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 

gráfico- visuais (tipos de balões, de 

letras, onomatopeias); o  eixo temporal; 

a linguagem coloquial; entre outros 

aspectos, analisando os efeitos 

provocados e onde esses gêneros são 

publicados. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário 

(EF15LP15) Reconhecer 

que os textos literários 

fazem parte do mundo do 

Imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, 

(EF15LP15RS45-1) Reconhecer que 

a literatura faz parte do      mundo do 

imaginário e apresenta uma dimensão 

lúdica, de encantamento, assim,

 valorizando os textos literários 

em sua diversidade cultural, como 
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valorizando-os, em sua      

diversidade cultural,         

como patrimônio artístico 

da humanidade. 

patrimônio artístico da humanidade, de 

modo a contribuir para sua formação 

como leitor literário, compreendendo 

a natureza e os objetivos das 

diferentes práticas de leitura, assim 

como os pactos de leitura que se 

estabelecem. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa 

e autônoma 

(EF15LP16) Ler e 

compreender, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte 

como contos (populares, 

de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e 

crônicas. 

(EF15LP16RS45-1) Ampliar e 

diversificar sua capacidade leitora, a 

partir das características dos gêneros 

e dos textos literários narrativos de 

maior extensão e complexidade, 

atribuindo sentido ao texto lido. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar 

poemas visuais e 

concretos, observando 

efeitos de sentido criados 

pelo formato do texto na 

página, distribuição e 

diagramação  das letras, 

pelas ilustrações e por 

outros efeitos  visuais. 

(EF15LP17RS45-1) Compreender as 

formas de representação de poemas

 visuais e concretos, 

considerando as características, o 

repertório literário específico e as 

marcas linguísticas, desenvolvendo      

a modelização de procedimentos

 e comportamentos leitores 

adequados. 
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Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar 

texto com ilustrações e 

outros recursos gráficos. 

(EF15LP18RS45-1) Relacionar texto 

com ilustrações e outros        recursos 

gráficos e compreender  a 

relação  existente entre os 

textos imagéticos e os textos  

escritos, percebendo que as 

apreciações estéticas e afetivas das 

diferentes perspectivas pelas quais 

uma obra pode ser vista. 

 

Oralidade 
Contagem de  

histórias 

(EF15LP19) Recontar 

oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo 

professor. 

(EF15LP19RS45-1) Recontar 

oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo 

professor, a fim de empregar os 

elementos da narrativa (tema, 

personagens, espaço, enredo, marcas 

linguísticas próprias da narrativa), com 

entonação expressiva e a prosódia 

que melhor ajustam os discursos orais 

ao contexto. 

 

 

3º TRIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

HABILIDADES 

SJH 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Conhecimento do 

alfabeto do 

português do 

Brasil/Ordem 

(EF04LP03) Localizar 

palavras no dicionário para 

esclarecer significados, 

reconhecendo o  

(EF04LP03RS-1) Localizar

 palavras no dicionário para 

esclarecer dúvidas/significados, 

escolhendo a acepção adequada para 
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alfabética/Poliss 

emia 

significado  mais 

plausível para o 

contexto que deu origem à 

consulta. 

o contexto do texto e reconhecendo os 

diversos significados que a mesma

 palavra pode ter. 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Conhecimento das 

diversas  grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF04LP04) Usar acento 

gráfico (agudo ou 

circunflexo) em paroxítonas 

terminadas em - i(s), -l, -r, -

ão(s). 

(EF04LP04RS-1) Reconhecer sinais 

gráficos como o acento agudo (para 

vogais abertas) e circunflexo (para 

vogais fechadas), em paroxítonas 

terminadas em -i(s),-l,, -r, -ão(s), 

empregando-os na produção textual. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a 

função na leitura e usar, 

adequadamente, na 

escritaponto final, de 

interrogação, de 

exclamação, dois- pontos e 

travessão em diálogos 

(discurso direto), vírgula 

em enumerações e em 

separação de vocativo e 

de aposto. 

(EF04LP05RS-1) Identificar a função 

na leitura e na escrita, do uso do 

ponto final, de interrogação,       de 

exclamação, dos dois pontos e do 

travessão em diálogos (discurso 

direto), da vírgula em enumerações e 

em separações de vocativos e 

aposto, de modo que o uso adequado 

desses sinais nas produções possam 

garantir legibilidade e provocar os 

efeitos de sentido desejados. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Morfossintaxe 

(EF04LP07) Identificar em 

textos e usar na produção 

textual a concordância 

entre artigo, substantivo e 

adjetivo (concordância no 

grupo nominal). 

(EF04LP07RS-1) Estabelecer a 

concordância nominal entre artigo, 

substantivo e adjetivo, na constituição 

da coesão e coerência das produções 

textuais. 
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Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer e 

grafar, corretamente, 

palavras derivadas com os 

sufixos - agem, -oso, -eza, 

-izar/-isar (regulares 

morfológicas). 

  

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão  em 

leitura 

(EF04LP09) Ler e 

compreender, com 

autonomia, boletos, 

faturas e carnês, dentre 

outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do 

gênero (campos, itens 

elencados, medidas de 

consumo, código de 

barras) e considerando a 

situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

(EF04LP09RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, boletos, 

faturas e carnês, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana 

(organização interna; marcas 

linguísticas; conteúdo temático) e

 dos textos específicos a 

serem lidos, comparando-os entre 

textos do mesmo gênero e de gêneros

 diferentes, estabelecendo 

semelhanças  e diferenças. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

(EF04LP10) Ler e 

compreender, com 

autonomia, cartas pessoais 

de reclamação, dentre 

outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de 

acordo com as  

convenções do  gênero 

carta e  considerando a 

(EF04LP10RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

identificando  a organização interna, as 

marcas linguísticas, e o conteúdo

 temático, considerando a 

situação comunicativa. 
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situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

Oralidade 
Produção de  texto 

oral 

(EF04LP12) Assistir, em 

vídeo digital, a programa 

infantil com instruções de 

montagem, de jogos e 

brincadeiras e, a partir 

dele, planejar e produzir 

tutoriais em áudio ou 

vídeo. 

(EF04LP12RS-1) Assistir, em vídeo 

digital, a programa infantil com 

instruções de montagem de jogos e 

brincadeiras e, a partir dele, planejar e 

produzir tutoriais em áudio ou vídeo, 

observando a clareza na oralidade, 

com instruções acessíveis. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Forma de  

composição do texto 

(EF04LP13) Identificar e 

reproduzir, em textos 

injuntivos instrucionais 

(instruções de jogos digitais 

ou impressos), a formatação 

própria desses textos 

(verbos imperativos, 

indicação de passos a 

serem seguidos) e formato 

específico dos textos orais 

ou escritos desses 

gêneros (lista/ 

apresentação de materiais 

e instruções/passos de 

jogo). 

(EF04LP13RS-1) Reconhecer os 

recursos linguísticos e discursivos 

pertinentes que constituem os 

gêneros previstos, de modo que seja 

possível empregá- los com autonomia 

na produção própria. 
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Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

(EF04LP14) Identificar, em 

notícias, fatos, 

participantes, local e 

momento/tempo da 

ocorrência do fato 

noticiado. 

(EF04LP14RS-1) Identificar as 

características de uma notícia 

(organização interna; marcas 

linguísticas; conteúdo temático), 

analisando como é feita a construção 

de informações, a inferenciação e a  

ativação no  repertório prévio. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

(EF04LP15) 

Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em 

textos (informativos, 

jornalísticos, publicitários 

etc.). 

(EF04LP15RS-1) Distinguir fatos

 de opiniões/sugestões em 

textos (informativos, jornalísticos, 

publicitários etc.), considerando a 

organização interna, as marcas 

linguísticas e o conteúdo temático, 

também identificando os valores 

éticos e/ou políticos no texto, a 

situação comunicativa e o espaço de 

circulação. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF04LP16) Produzir 

notícias sobre fatos 

ocorridos no universo 

escolar, digitais ou 

impressas, para o jornal da 

escola, noticiando os fatos e 

seus atores e comentando 

decorrências,    de acordo 

com as convenções

 do gênero notícia  

e  considerando a situação 

(EF04LP16RS-1) Produzir notícias 

sobre fatos ocorridos no universo      

escolar, digitais ou impressas, a 

partir da organização das ideias e a 

utilização de informações coletadas

 por pesquisa        (como fatos

 socialmente relevantes que 

aconteceram  na escola ou 

comunidade), considerando a situação 

comunicativa  e o tema/assunto do  

texto. 
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comunicativa e o   

tema/assunto do  texto. 

Oralidade 
Planejamento e 

produção de texto 

(EF04LP17) Produzir 

jornais radiofônicos ou 

televisivos e entrevistas 

veiculadas em rádio, TV e 

na internet, orientando-se 

por roteiro ou texto e 

demonstrando 

conhecimento dos gêneros 

jornal falado/televisivo e 

entrevista. 

(EF04LP17RS-1) Produzir material 

jornalístico veiculados em rádio, TV e 

na internet, orientando-se por roteiro 

ou texto, a partir do estudo dos 

recursos a serem empregados

 nesse material, considerando a 

especificidade da mídia e ambiente no 

qual será veiculado. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Forma de  

composição dos 

textos 

(EF04LP18) Analisar o 

padrão entonacional e a 

expressão facial e corporal

 de âncoras de 

jornais radiofônicos ou 

televisivos e de 

entrevistadores/ 

entrevistados. 

(EF04LP18RS-1) Analisar os usos 

sociais e culturais das expressões 

orais observando a que contexto estão 

inseridos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

(EF04LP19) Ler e 

compreender textos 

expositivos de divulgação 

científica para crianças, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ 

assunto do  texto. 

(EF04LP19RS-1) Ler e compreender 

textos expositivos de divulgação 

científica para crianças, de forma 

colaborativa, identificando  as 

características do  gênero. 
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Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Produção de  textos 

(EF04LP21) Planejar e 

produzir textos sobre temas 

de interesse, com base

 em resultados          

de observações        e 

pesquisas         em fontes 

de informações impressas  

ou eletrônicas, incluindo, 

quando pertinente, imagens 

e gráficos ou tabelas 

simples, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do  texto. 

(EF04LP21RS-1) Planejar e produzir 

textos sobre temas de interesse, com 

base em resultados de observações e 

pesquisas em fontes de      

informações impressas ou eletrônicas, 

utilizando gráficos ou tabelas para a 

análise de dados, considerando a 

situação comunicativa, o 

tema/assunto do texto, construindo 

registros que possam repertoriar a 

produção. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF04LP22) Planejar e 

produzir, com certa 

autonomia, verbetes de 

enciclopédia infantil, 

digitais ou impressos, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do 

texto. 

(EF04LP22RS-1) Planejar e 

produzir, com certa autonomia, 

verbetes de enciclopédia infantil, 

digitais ou impressos, considerando a 

situação comunicativa  e o 

tema/assunto/finalidade do texto, a 

partir do estudo de ambientes 

digitais, construindo registros que 

possam repertoriar a produção. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca (Ortografização) 

Forma de  

composição dos  

textos 

Coesão e   

articuladores 

(EF04LP23) Identificar e 

reproduzir, em verbetes 

de enciclopédia infantil, 

digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação 

específica desse gênero 

(EF04LP23RS-1) Reconhecer, no 

processo de leitura, recursos 

linguísticos e discursivos que 

constituem os gêneros previstos, 

elaborando verbetes para 

enciclopédias digitais e/ou produzindo 
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(título do verbete, 

definição, detalhamento, 

curiosidades), 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

um dossiê impresso sobre um tema 

estudado pela classe. 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Forma de  

composição dos 

textos 

Adequação do texto 

às normas de 

escrita 

(EF04LP24) Identificar e 

reproduzir, em seu formato, 

tabelas, diagramas e 

gráficos em relatórios de 

observação e pesquisa, 

como forma de 

apresentação de dados e 

informações. 

(EF04LP24RS-1) Identificar e 

reproduzir, em seu formato, tabelas, 

diagramas e gráficos em relatórios de 

observação e pesquisa. 

 

Produção d e 

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF04LP25) Representar 

cenas de textos 

dramáticos, reproduzindo 

a fala das personagens, 

de acordo com as rubricas 

de interpretação e 

movimentos indicados pelo  

autor. 

(EF04LP25RS-1) Representar cenas 

de textos dramáticos, a partir da leitura 

e estudos prévios do texto a ser 

representado, enfatizando as 

indicações autorais constantes das 

rubricas. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Forma de  

composição de 

textos poéticos 

visuais 

(EF04LP26) Observar, em 

poemas concretos, o 

formato, a distribuição e a 

diagramação das letras do 

texto na página. 

(EF04LP26RS-1) Observar, em 

poemas concretos, o formato, a 

distribuição e a diagramação das letras 

do texto na página, analisando os 

efeitos de sentido produzidos pelo 
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modo de ocupação desse espaço. 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Forma de  

composição de  

textos dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em 

textos dramáticos, 

marcadores das falas das 

personagens e de cena. 

(EF04LP27RS-1) Identificar, em 

textos dramáticos, o modo como a

 fala dos personagens são 

marcadas: pontuação, rubricas de

 cena e as indicações de como 

devem portar-se os atores em cena. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/F 

luência de  leitura 

(EF35LP01) Ler e 

compreender, 

silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com 

autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS45-1) Ler e 

compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, demonstrando 

fluência, textos curtos adequados às

 suas possibilidades e   

interesses. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de  leitor 

(EF35LP02) Selecionar 

livros da biblioteca e/ou do 

cantinho da leitura da sala 

de aula e/ou disponíveis 

em meios digitais para a 

leitura individual, 

justificando a escolha e 

compartilhando com 

colegas sua opinião, após 

a  leitura. 

(EF35LP02RS45-1) Selecionar 

materiais para leitura individual, 

justificando a escolha de acordo com 

os critérios de apreciação pessoal e, 

posteriormente, compartilhando sua 

opinião a respeito dos textos lidos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 
Compreensão 

(EF35LP03) Identificar a 

ideia central do texto, 

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
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autônoma) demonstrando 

compreensão global. 

compreensão global, a partir da 

construção  de informações, 

identificando o que é mais relevante. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF35LP04) Inferir 

informações implícitas 

nos textos lidos. 

(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, 

 no processo de leitura, 

inferências (informações 

subentendidas e/ou pressupostas), 

com base nos conhecimentos prévios 

ou no  contexto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF35LP05) 

Inferir o sentido de 

palavras ou expressões 

desconhecidas em  textos, 

com base no contexto da 

frase ou do texto. 

(EF35LP05RS45-1) Inferir o sentido 

de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos,

 percebendo os sentidos, as 

funções e os usos dessas palavras 

com base no contexto da frase ou 

do texto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF35LP06) Recuperar 

relações entre partes de 

um texto, identificando 

substituições lexicais (de 

substantivos por 

sinônimos) ou  pronominais 

(uso de pronomes 

anafóricos– pessoais, 

possessivos, 

demonstrativos) que 

contribuem para a 

continuidade do  texto. 

(EF35LP06RS45-1) Recuperar 

relações entre as partes de um

 texto, resolvendo problemas de 

compreensão, a partir de 

substituições lexicais na constituição 

do texto escrito, validando a 

compreensão e os sentidos. 
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Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do  

sistema alfabético/ 

Convenções da 

escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos

  e gramaticais,

 tais como ortografia, 

regras básicas de 

concordância  nominal e 

verbal, pontuação (ponto 

final, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, 

vírgulas em enumerações) 

e pontuação do discurso 

direto, quando for o caso. 

(EF35LP07RS45-1) Utilizar 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais básicos necessários para 

a produção de texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do  

sistema alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas 

 na  referenciação 

e construção da  

coesão 

(EF35LP08) Utilizar, ao 

produzir um texto, 

recursos de referenciação 

(por substituição lexical ou 

por pronomes pessoais, 

possessivos e 

demonstrativos), 

vocabulário apropriado ao 

gênero, recursos de coesão 

pronominal (pronomes 

anafóricos) e articuladores  

de relações de sentido 

(tempo, causa, oposição, 

conclusão, 

comparação), com nível 

(EF35LP08RS45-1) Produzir textos, 

utilizando recursos de referenciação, 

observando os efeitos de sentido 

pretendidos, coesão e coerência, com 

nível suficiente de informatividade. 
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suficiente de 

informatividade. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto/Progressão 

temática e  

paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o 

texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as 

normas gráficas e de 

acordo com as 

características do gênero 

textual. 

(EF35LP09RS45-1) Organizar o 

texto em unidades de sentido, de 

modo coeso e coerente, ou seja, 

dividindo o texto em parágrafos, 

respeitando          as normas de 

pontuação, o encadeamento de ideias 

e a hierarquia das informações 

presentes, de acordo com as 

características do  gênero e a 

finalidade comunicativa. 

 

Oralidade 

Forma de  

composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar 

gêneros  do discurso oral, 

utilizados em diferentes 

situações e contextos 

comunicativos, e suas 

características linguístico- 

expressivas e 

composicionais 

(conversação espontânea, 

conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, 

entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de 

jogos esportivos no rádio e 

(EF35LP10RS45-1) Identificar as 

características de gêneros do discurso 

oral, a situação comunicativa e as 

marcas linguísticas apresentadas. 
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TV, aula, debate etc.). 

Oralidade 
Variação 

linguística 

(EF35LP11) Ouvir 

gravações, canções, textos 

falados em diferentes 

variedades linguísticas, 

identificando 

características regionais, 

urbanas e rurais da fala e 

respeitando as diversas 

variedades linguísticas 

como características do 

uso da língua por 

diferentes grupos 

regionais ou diferentes 

culturas locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

(EF35LP11RS45-1) Ouvir gravações, 

canções, textos falados em diferentes 

variedades linguísticas que 

contemplem produções locais e de 

diferentes regiões do estado e/ou 

país, favorecendo o convívio 

respeitoso com a diversidade 

linguística, compreendendo as 

diferenças e as similaridades como 

constitutivas das identidades de seus 

falantes. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Construção do  

sistema alfabético e 

da  ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao 

dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente 

no caso de palavras com 

relações irregulares 

fonema-grafema. 

(EF35LP12RS45-1) Recorrer ao uso 

do dicionário para esclarecer dúvidas 

sobre a escrita de palavras 

(ortografia) e identificar a acepção 

correspondente ao uso que gerou a      

busca. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

Construção do  

sistema alfabético e 

da   ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a 

grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as 

(EF35LP13RS45-1) Memorizar, 

através da leitura, os registros corretos   

das grafias de algumas ocorrências 
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(Ortografização) relações fonema-grafema 

são irregulares e com h 

inicial que não representa 

fonema. 

irregulares presentes na língua. 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em 

textos e usar na produção 

textual pronomes pessoais, 

possessivos e 

demonstrativos, como 

recurso    coesivo anafórico. 

(EF35LP14RS45-1) Identificar em 

textos e usar na produção textual 

pronomes pessoais, demonstrativos e 

possessivos, percebendo os papéis

 que desempenham na 

constituição da coesão do texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e 

defender ponto de vista 

sobre tema polêmico 

relacionado a situações 

vivenciadas na escola e/ou 

na comunidade, utilizando

 registro formal e 

estrutura adequada à 

argumentação, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto do  texto. 

(EF35LP15RS45-1) Expressar pontos 

de vista sobre temas 

controversos da vivência do aluno na 

escola   e/ou comunidade, 

utilizando adequadamente o registro 

formal e os recursos de argumentação 

para legitimar as opiniões, de forma  

ética e respeitável. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Forma de  

composição dos  

textos 

(EF35LP16) Identificar e 

reproduzir, em notícias, 

manchetes, lides e corpo 

de notícias simples  para 

público infantil e  cartas de 

reclamação (revista 

(EF35LP16RS45-1) Reconhecer,

  no processo de leitura, 

recursos linguísticos e discursivos 

que  constituem alguns gêneros 

jornalísticos,  de  modo que 

 seja possível empregá-los 
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infantil), digitais ou 

impressos, a formatação 

e diagramação específica 

de cada um desses 

gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

adequadamente nos textos a serem 

produzidos. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar  e 

selecionar, com o apoio do 

professor, informações de 

interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em 

textos que circulam em 

meios impressos ou 

digitais. 

(EF35LP17RS45-1) Buscar e 

selecionar textos sobre fenômenos 

sociais e naturais, com o auxílio do 

professor, considerando as 

características dos espaços onde são 

veiculados e a confiabilidade. 

 

Oralidade 
Escuta de textos  

orais 

(EF35LP18) Escutar, com 

atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por 

colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que  necessário. 

(EF35LP18RS45-1) Escutar, com 

atenção, apresentações orais em 

contexto escolar e, a partir da 

compreensão, formular perguntas para 

esclarecimentos e/ou 

posicionamentos em relação à fala. 

 

Oralidade 
Compreensão de 

textos orais 

(EF35LP19) Recuperar as 

ideias principais em 

situações formais de escuta 

de exposições, 

apresentações e palestras. 

(EF35LP19RS45-1) Recuperar as 

ideias principais em situações 

formais de escuta de exposições orais, 

fazendo registros, esquemas ou 

tabelas que possibilitem o 

entendimento do que foi ouvido. 
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Oralidade 

Planejamento de 

texto oral 

Exposição oral 

(EF35LP20) Expor 

trabalhos ou pesquisas 

escolares, em sala de aula, 

com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), 

orientando-se por roteiro 

escrito, planejando o tempo 

de fala e adequando a 

linguagem à situação 

comunicativa. 

(EF35LP20RS45-1) Expor trabalhos e 

pesquisas em contextos escolares, 

reconhecendo a articulação entre fala 

e o uso de roteiro escrito e 

recursos multissemióticos próprios ou 

compatíveis com o     gênero usado. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário 

(EF35LP21) Ler e 

compreender, de forma 

autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e 

extensões, inclusive 

aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo 

preferências por gêneros, 

temas, autores. 

(EF35LP21RS45-1) Ler e 

compreender, com autonomia, gêneros 

literários diversos, inclusive dramáticos 

e poéticos, manifestando os critérios 

de apreciação estética e afetiva e 

trocando informações sobre os 

materiais lidos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber 

diálogos em textos 

narrativos, observando o 

efeito de sentido de verbo 

de enunciação e, se for o 

caso, o uso de variedades 

linguísticas no discurso 

direto 

(EF35LP22RS45-1) Perceber os 

efeitos de sentido produzidos nos 

textos narrativos, considerando os 

verbos introdutórios de fala de 

terceiros e o uso das variedades 

linguísticas na representação das falas 

do discurso, compreendendo o caráter 

e a dinâmica de personagens numa 
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trama, assim como a organização 

textual da narrativa. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar 

poemas e outros  textos 

versificados, observando 

rimas, aliterações e 

diferentes modos de 

divisão dos versos, estrofes 

e refrões e seu efeito de 

sentido. 

(EF35LP23RS45-1) Apreciar poemas 

e outros textos versificados, 

observando os diferentes modos de 

divisão dos versos e os efeitos de 

sentido produzidos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Textos 

dramáticos 

(EF35LP24) Identificar 

funções do texto dramático 

(escrito para ser encenado) 

e sua organização por 

meio de diálogos entre 

personagens e 

marcadores das falas das 

personagens e de cena. 

  

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar 

narrativas ficcionais, com 

certa autonomia, utilizando 

detalhes descritivos, 

sequências de eventos e 

imagens apropriadas para 

sustentar o sentido do 

texto, e marcadores de 

tempo, espaço e de fala de 

(EF35LP25RS45-1) Produzir

 narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando  detalhes 

descritivos, sequências de eventos e 

imagens apropriadas para sustentar o 

sentido do texto, empregando 

representações de cultura local, 

estadual, nacional e  universal. 

 



87 
 

personagens. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e 

compreender, com certa 

autonomia, narrativas 

ficcionais que 

apresentem cenários e 

personagens, observando 

os elementos da estrutura 

narrativa: enredo, tempo, 

espaço, personagens, 

narrador e a construção do 

discurso indireto e 

discurso direto. 

(EF35LP26RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais, analisando sua 

organização (enredo/personagens/ 

tempo/espaço/discurso reportado) na 

constituição do  texto. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF35LP27) Ler e 

compreender, com certa 

autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, 

sons e jogos de palavras, 

imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos 

visuais e sonoros. 

(EF35LP27RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

gêneros poéticos, percebendo e 

explorando seus recursos expressivos 

(rimas, sons, jogo de palavras, sentidos 

figurados, recursos visuais, etc.) 

 

Oralidade Declamação 

(EF35LP28) Declamar 

poemas, com entonação, 

postura e interpretação 

adequadas. 

(EF35LP28RS45-1) Declamar 

poemas com entonação, postura e 

interpretação adequadas, 

demonstrando 

sentimento/envolvimento, atenção e   
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concentração. 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Formas de 

composição de 

narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em 

narrativas, cenário, 

personagem central, 

conflito gerador, resolução 

e o ponto de vista com 

base no qual histórias são 

narradas, diferenciando 

narrativas em primeira e 

terceira pessoas. 

(EF35LP29RS45-1) Reconhecer,

 em narrativas, cenário, 

personagem central, conflito

 gerador, resolução e o ponto de 

vista em que os textos 

lidos/escutados são narrados, 

identificando a pessoa do discurso e 

as diferenças que podem apresentar. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Discurso direto e  

indireto 

(EF35LP30) Diferenciar 

discurso indireto e 

discurso direto, 

determinando o efeito de 

sentido de verbos de 

enunciação e explicando o 

uso de variedades 

linguísticas no discurso 

direto, quando for o caso. 

(EF35LP30RS45-1) Reconhecer         

as diferenças e semelhanças entre o 

discurso direto e indireto, focalizando 

não apenas a pontuação, mas o efeito 

de sentido dos verbos de enunciação e 

as variedades linguísticas usadas na 

narração do texto. 

 

Análise 

linguística/semióti

ca 

(Ortografização) 

Forma de  

composição de  

textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em 

textos versificados, efeitos 

de sentido decorrentes do 

uso de recursos rítmicos e 

sonoros e de metáforas. 

(EF35LP31RS45-1) Identificar, em 

textos versificados, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e sonoros e de 

metáforas, analisados a partir da 

leitura oral e da compreensão 

 do contexto. 
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Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das 

condições  de 

produção e  

recepção de  textos 

(EF15LP01) Identificar a 

função social de textos que 

circulam em campos da 

vida social dos quais 

participa cotidianamente (a 

casa, a rua, a comunidade,

 a escola) e nas 

mídias impressa, de massa 

e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, 

onde circulam, quem os 

produziu e a quem se 

destinam. 

(EF15LP01RS45-1) Identificar a 

função social de textos que circulam 

em campo da vida social dos quais

 participa cotidianamente (a 

casa, a rua, a comunidade, a escola) e 

nas mídias impressa, de massa e 

digital, de modo a reconhecer        

seu contexto de produção: para que 

foram produzidos, onde circulam, 

quem os produziu e a quem se 

destinam, analisando e refletindo, de 

forma crítica a confiabilidade desses 

textos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP02) Estabelecer 

expectativas em relação ao 

texto que vai ler 

(pressuposições 

antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da 

função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios 

sobre as condições de 

produção e recepção 

desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo 

temático, bem como sobre 

saliências textuais, 

(EF15LP02RS45-1) Formular 

hipóteses em relação ao texto que vai 

ler (pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 

desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 

(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das 
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recursos gráficos, imagens, 

dados da própria obra 

(índice, prefácio etc.), 

confirmando antecipações       

e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de 

textos, checando a 

adequação das hipóteses 

realizadas. 

hipóteses levantadas. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP03) Localizar 

informações explícitas em 

textos. 

(EF15LP03RS45-1) Localizar 

informações explícitas em textos. 

Perceber as informações 

subentendidas nos mais diferentes 

elementos de leitura propostos em 

aula, levando em conta o material 

utilizado e sua intencionalidade. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de  leitura 

(EF15LP04) Identificar o 

efeito de sentido produzido 

pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS45-1) Identificar e 

relacionar o efeito de imagens em 

textos, percebendo o papel de textos 

verbais e não- verbais e os efeitos de 

sentido de cada um deles a partir dos 

recursos utilizados. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto 

(EF15LP05) Planejar com 

a ajuda do professor, o 

texto que será produzido, 

considerando a situação 

comunicativa, os 

interlocutores (quem 

(EF15LP05RS45-1) Produzir textos 

de diferentes gêneros, atendendo a 

diferentes finalidades, realizando 

diferentes pesquisas antes de iniciar 

a    escrita. 
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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. 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de  textos 

(EF15LP06) Reler e 

revisar o texto produzido 

com a ajuda do professor e 

a colaboração dos colegas, 

para corrigi-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, 

acréscimos, 

reformulações, correções 

de ortografia e  pontuação. 

(EF15LP06RS45-1) Reler e

 revisar o texto produzido para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e 

pontuação, bem como a própria 

estrutura do texto (parágrafos, 

sequência de ideias etc.), garantindo 

a coesão e coerência. 
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Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Edição de textos 

(EF15LP07) Editar a 

versão final do texto, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor, ilustrando, 

quando for o caso, em 

suporte adequado, manual 

ou digital. 

(EF15LP07RS45-1) Perceber a 

disposição gráfica (aspectos 

estruturantes  dos gêneros 

discursivos),  para assim apropriar-se 

gradativamente dos aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivos, atendendo às variadas 

finalidades. 

 

Produção de  

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Utilização de  

tecnologia digital 

(EF15LP08) Utilizar 

software, inclusive 

programas de edição de 

texto, para editar e publicar 

os textos produzidos, 

explorando os recursos 

multissemióticos 

disponíveis. 

(EF15LP08RS45-1) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de 

texto, com ajuda/supervisão do 

professor, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis. 

 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâm bio 

conversacional em 

sala de aula 

(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. 

(EF15LP09RS45-1) Utilizar canais de 

comunicação (blogs e redes sociais) 

para disseminar os trabalhos 

produzidos, associando-os à realidade 

local e compreendendo o que é 

apreciação e   réplica. 

 

Oralidade Escuta atenta 

(EF15LP10) 

Escutar, com atenção, 

falas de professores e 

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a 

escuta atenta, observando a situação 

comunicativa, tomando notas e 
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colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando 

esclarecimentos sempre 

que  necessário. 

solicitando formalmente a intervenção, 

quando apropriada. 

Oralidade 

Características da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 

características da 

conversação espontânea 

presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando

  e utilizando, durante 

a conversação, formas de 

tratamento adequadas,

 de acordo com a 

situação e a posição do  

interlocutor. 

(EF15LP11RS45-1) Interagir 

oralmente de forma espontânea, 

respeitando o momento de fala e as 

formas de tratamento, considerando o 

contexto da situação de comunicação 

e a organização dos turnos do(s) 

interlocutor (es). 

 

Oralidade 

Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) no 

ato da fala 

(EF15LP12) 

Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) 

observados na fala, como 

direção  do olhar, riso, 

gestos, movimentos da 

cabeça (de concordância 

ou discordância), 

expressão corporal, tom de 

voz. 

(EF15LP12RS45-1) Reconhecer e 

analisar as expressões corporais 

associadas à fala e determinar seu 

papel na construção dos sentidos dos 

textos orais, selecionando os recursos 

mais adequados às intenções de 

significação do discurso a ser 

produzido. 
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Oralidade 
Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar 

finalidades da interação 

oral em diferentes 

contextos comunicativos 

(solicitar informações, 

apresentar opiniões, 

informar, relatar 

experiências etc.). 

(EF15LP13RS45-1) Perceber 

 as diferenças entre os diversos 

usos da linguagem, levando em conta

 a variedade linguística (na 

oralidade) e a formalidade/escrita 

padrão (na escrita) na construção 

dos sentidos do texto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens 

em narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o 

sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e 

palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, 

onomatopeias). 

(EF15LP14RS45-1) Construir o 

sentido de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 

gráfico-visuais (tipos de balões, de 

letras, onomatopeias); o eixo temporal; 

a linguagem coloquial; entre outros 

aspectos, analisando os efeitos 

provocados e onde esses gêneros são 

publicados. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário 

(EF15LP15) Reconhecer 

que os textos literários 

fazem parte do mundo do 

imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, 

valorizando-os, em sua    

diversidade cultural,         

como patrimônio artístico 

da humanidade. 

(EF15LP15RS45-1) Reconhecer que 

a literatura faz parte do      mundo do 

imaginário e apresenta uma dimensão 

lúdica, de encantamento, assim,

 valorizando os textos literários 

em sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da humanidade, de 

modo a contribuir para sua formação 

como leitor literário, compreendendo 

a natureza e os objetivos das 
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diferentes práticas de leitura, assim 

como os pactos de leitura que se 

estabelecem. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa 

e autônoma 

(EF15LP16) Ler e 

compreender, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos 

narrativos de maior  porte 

como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e 

crônicas. 

(EF15LP16RS45-1) Ampliar e 

diversificar sua capacidade leitora, a 

partir das características dos gêneros 

e dos textos literários narrativos 

de maior extensão e complexidade, 

atribuindo sentido ao texto lido. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar 

poemas visuais e 

concretos, observando 

efeitos de sentido criados 

pelo formato do texto na 

página, distribuição e 

diagramação  das letras, 

pelas ilustrações e por 

outros efeitos  visuais. 

(EF15LP17RS45-1) Compreender as 

formas de representação de poemas 

visuais e concretos, considerando as 

características, o repertório literário 

específico e as marcas linguísticas, 

desenvolvendo      a modelização

 de procedimentos e 

comportamentos leitores adequados. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do  leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar 

texto com ilustrações e 

outros recursos gráficos. 

(EF15LP18RS45-1) Relacionar texto 

com ilustrações e outros        recursos 

gráficos e compreender  a relação

  existente entre os textos 

imagéticos e os textos escritos, 
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percebendo que as apreciações 

estéticas e afetivas das diferentes 

perspectivas pelas quais uma obra 

pode ser vista. 

Oralidade 
Contagem de  

histórias 

(EF15LP19) Recontar 

oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo 

professor. 

(EF15LP19RS45-1) Recontar 

oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo 

professor, a fim de empregar os 

elementos da narrativa (tema, 

personagens, espaço, enredo, marcas 

linguísticas próprias da narrativa), com 

entonação expressiva e a prosódia 

que melhor ajustam os discursos orais 

ao   contexto. 
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MATEMÁTICA 

 

A Matemática não se restringe apenas à contagem, medição de objetos, 

grandezas e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois 

também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório.  

A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam 

fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou 

não a fenômenos do mundo físico. No Ensino Fundamental, essa área, por meio da 

articulação de seus diversos campos, Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do 

mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associam essas 

representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo 

induções e conjecturas.  

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018a), o Ensino Fundamental deve ter 

compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as 

competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 

conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento 

matemático que assegura aos alunos reconhecer que seus conhecimentos são 

fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo. É seu papel também 

fazer os alunos perceberem o caráter de jogo intelectual da matemática, como 

aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico e que estimula 

a investigação, percebendo que esse processo pode ser prazeroso (fruição).  

O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a 

algumas formas de organização da aprendizagem matemática, com base na análise 

de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e do próprio 

componente curricular. Os processos matemáticos de resolução de problemas, de 

investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados 

como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo 

tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino 

Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o 

desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático 
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(raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento 

do pensamento computacional. As competências específicas de matemática para o 

Ensino Fundamental são:  

● Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das 

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos 

históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e 

tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no 

mundo do trabalho;  

● Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade 

de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo;  

● Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 

campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) 

e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria 

capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções;  

● Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, 

representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 

crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes; Utilizar processos e 

ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e 

resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando 

estratégias e resultados;  

● Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se 

situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático- utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e 

linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e 

outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados);  

● Desenvolver e/ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de 

urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, 

sem preconceitos de qualquer natureza;  

● Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 

no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a 
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questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 

aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, 

respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

A Matemática é uma construção humana que relaciona tudo ao nosso redor, 

analisando sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do 

espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não ao mundo 

físico, social e cultural. 

A contextualização da matemática com o cotidiano do aluno é de suma 

importância para permitir maiores possibilidades de compreender os motivos pelos 

quais estuda um determinado conteúdo, dando significado a esses. Essa 

contextualização propicia desenvolver a capacidade de argumentação e conexão de 

ideias, dando significado ao conhecimento matemático fora da sala de aula. 

Para assegurar o direito à aprendizagem dos conhecimentos matemáticos 

considerados essenciais para a formação humana integral, a BNCC (BRASIL, 

2018b) propõe um conjunto de habilidades relacionadas aos diferentes objetos de 

conhecimentos, organizados em unidades temáticas, sendo elas: 

 Números: desenvolver o pensamento numérico, que implica o 

conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e 

interpretar argumentos baseados em quantidades; 

 Geometria: preocupa-se com o estudo de posição e deslocamentos no 

espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais, o que leva 

ao desenvolvimento do pensamento geométrico dos estudantes. Esse pensamento é 

necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos 

geométricos convincentes; 

 Álgebra: desenvolver um tipo especial de pensamento – pensamento 

algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, 

representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de 

situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos; 

 Grandezas e Medidas: propõe o estudo das medidas e das relações 

entre elas, favorecendo a integração da Matemática a outras áreas de 

conhecimento, tendo como ideias fundamentais a equivalência, proporcionalidade, 

representação, interdependência, variação e aproximação; 

 Probabilidade e Estatística: são estudados a incerteza e o tratamento 

de dados/informações. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos 
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presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da 

tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, 

organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, 

de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões 

adequadas. 

O conhecimento matemático reúne um conjunto de ideias fundamentais que 

se articulam entre si, perpassando e integrando as unidades temáticas. Cabe 

destacar que em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de 

conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são 

retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano da escolaridade. 

Nessa lógica, o professor como mediador do processo educativo, ao planejar 

sua prática pedagógica, deve considerar que, para aprendizagem de conceitos ou 

procedimentos matemáticos, é fundamental diversificar as estratégias e os recursos 

didáticos, entre eles os tecnológicos, os jogos, os desafios. Ou seja, deve-se 

considerar que as escolhas metodológicas devem proporcionar um contexto 

significativo para os estudantes. 
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1º TRIMESTRE 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 

HABILIDADES 

SJH 

Números 

Sistema de numeração 

decimal: leitura, escrita, 

comparação e 

ordenação de números 

naturais de até cinco 

ordens 

(EF04MA01) Ler, 

escrever e ordenar 

números naturais até a 

ordem de dezenas de 

milhar. 

(EF04MA01RS-1) 

Reconhecer a 

sequência numérica 

escrita e falada, 

utilizando estratégias 

diversas de comparação 

de quantidades até a 

ordem de dezena de 

milhar, identificando 

pares e ímpares, 

antecessor e sucessor. 

(EF04MA01RS-2) 

Observar, expressar e 

ordenar quantidades, 

respeitando ordens e 

classes numéricas com 

apoio de material 

manipulável em 

situações cotidianas. 

 

 

Composição  e 

decomposição de um 

número natural de até 

(EF04MA02) Mostrar, 

por decomposição e 

composição, que todo 

(EF04MA02RS-1) 

Observar, explorar e 

compreender as 
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cinco ordens, por meio 

de adições e 

multiplicações por 

potências de 10 

número natural pode 

ser escrito por meio de 

adições e 

multiplicações por 

potências de dez, para 

compreender o sistema 

de numeração decimal 

e desenvolver 

estratégias de cálculo. 

características do 

sistema de numeração 

decimal, percebendo 

adições e multiplicações 

por potências de dez 

como forma de 

representação de um 

número com apoio de 

material manipulável. 

 

Propriedades das 

operações para o 

desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

cálculo com números 

naturais 

(EF04MA03) Resolver 

e elaborar problemas 

com números 

 naturais, 

envolvendo adição e 

subtração,

 utilizand

o estratégias diversas, 

como cálculo, cálculo 

mental e algoritmos, 

além de fazer 

estimativas do 

resultado. 

(EF04MA03RS-1) 

Interpretar, avaliar e 

sintetizar conclusões de 

problemas, envolvendo 

adição e subtração 

utilizando estratégias 

diversas como cálculo 

mental, algoritmo e 

estimativas de 

resultados. 

(EF04MA03RS-2) 

Elaborar, socializar e 

resolver problemas 

envolvendo adição e 

subtração em situações 

cotidianas. 
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(EF04MA04) Utilizar 

as relações entre

 adição e 

subtração, bem como 

entre multiplicação e 

divisão, para ampliar 

as estratégias de 

cálculo. 

(EF04MA04RS-1) 

Observar, explorar e 

reconhecer as 

relações entre

 adiçãoe 

subtração, multiplicação

 e divisão, 

aplicando-as nas 

estratégias de cálculo e 

na resolução de 

problemas. 

 

  

(EF04MA05) Utilizar as 

propriedades das 

operações para 

desenvolver 

estratégias de cálculo. 

(EF04MA05RS-1) 

Interpretar, avaliar e 

utilizar as propriedades 

das quatro operações 

aplicando-as nas 

estratégias de cálculo e 

na resolução de 

problemas. 

 

 

Problemas 

 envolvendo 

diferentes significados 

da multiplicação e da 

divisão: adição de 

parcelas iguais, 

configuração 

(EF04MA06) Resolver e 

elaborar problemas 

envolvendo diferentes 

significados da 

multiplicação (adição de 

parcelas iguais, 

organização retangular 

(EF04MA06RS-1) 

Compreender os 

diferentes significados 

da multiplicação (por 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) 

em situações diversas, 

aplicando-os em 

 



104 
 

retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa e 

medida 

e proporcionalidade), 

utilizando estratégias 

diversas, como cálculo       

por      estimativa, 

cálculo mental e 

algoritmos. 

estratégias como 

cálculo mental, 

algoritmo e cálculo por 

estimativa. 

(EF04MA06RS-2) 

Elaborar, socializar e 

resolver problemas 

envolvendo 

multiplicação e seus 

significados em 

situações cotidianas. 

 

Problemas envolvendo 

diferentes significados 

da multiplicação e da 

divisão: adição  de 

parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa e 

medida. 

(EF04MA07) Resolver 

e elaborar problemas

 de 

divisão cujo divisor 

tenha no máximo dois 

algarismos, envolvendo 

os significados de 

repartição equitativa e 

de medida, utilizando 

estratégias diversas, 

como cálculo por 

estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

(EF04MA07RS-1) 

Compreender os 

diferentes significados 

da divisão (por 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10), 

aplicando-os em

 estratégias 

diversas como cálculo 

mental, algoritmo e 

cálculo por 

estimativa. 

(EF04MA07RS-2) 

Interpretar, avaliar e 

sintetizar conclusões 

sobre problemas de 
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divisão, bem como, 

seus significados em 

situações cotidianas. 

 Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, 

com o suporte de 

imagem e/ou material 

manipulável, 

problemas simples de 

contagem, como a 

determinação do 

número de 

agrupamentos 

possíveis ao se 

combinar cada 

elemento de uma 

coleção com todos os 

elementos de outra, 

utilizando estratégias e 

formas de registro 

pessoais. 

(EF04MA08RS-1) 

Observar, explorar e 

registrar resultado de 

problemas simples de 

contagem com suporte 

de imagem e/ou 

material manipulável. 

(EF04MA08RS-2) 

Discutir, esquematizar e 

entender o raciocínio 

combinatório na 

resolução de situações 

problemas, usando 

diferentes formas de 

combinação entre os 

elementos: árvore de 

possibilidades, tabelas e 

diagramas. 

 

 

Números racionais: 

representação decimal 

para escrever valores do 

sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA10) 

Reconhecer que as 

regras do sistema de 

numeração decimal 

podem ser estendidas 

(EF04MA10RS-1) 

Observar, explorar e 

perceber as relações 

entre o sistema de 

numeração decimal e a 
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para a representação 

decimal de um número 

racional e relacionar 

décimos e centésimos 

com a representação 

do sistema monetário 

brasileiro. 

representação decimal 

de um número com 

apoio de material 

manipulável. 

(EF04MA10RS-2) 

Explorar e reconhecer, 

em situações diversas, 

o conceito de décimo e 

centésimo associando 

com a representação do 

sistema monetário 

brasileiro. 

Álgebra 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

múltiplos de um número 

natural 

(EF04MA11)

 Identifica

r regularidades em 

sequências numéricas 

compostas por 

múltiplos de um 

número natural. 

(EF04MA11RS-1) 

Interpretar e avaliar 

sequências numéricas 

compostas por múltiplos 

de um número natural, 

identificando sua 

regularidade. 

 

 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

números que deixam o 

mesmo resto ao ser 

divididos por um mesmo 

número natural diferente 

de zero 

(EF04MA12) 

Reconhecer, por meio 

de investigações, que 

há grupos de números 

naturais para os quais 

as divisões por um 

determinado número 

(EF04MA12RS-1) 

Observar e explorar, por 

meio de investigações e 

com apoio de material 

manipulável, 

características de 

diferentes grupos de 

 



107 
 

resultam em restos 

iguais, identificando 

regularidades. 

números naturais 

percebendo 

regularidades existentes 

relacionadas à divisão. 

 

Relações entre adição e 

subtração e entre 

multiplicação e divisão 

(EF04MA13) 

Reconhecer, por meio 

de investigações, 

utilizando a calculadora 

quando necessário, as 

relações inversas entre 

as operações de 

adição e de subtração 

e de multiplicação e de 

divisão, para aplicá-las 

na resolução de 

problemas. 

(EF04MA13RS-1) 

Discutir, compreender e 

socializar, com apoio de 

material manipulável e 

calculadora, as relações 

inversas entre as 

operações utilizando-as 

na resolução de 

problemas. 

 

Geometria 

Figuras geométricas 

espaciais (prismas e 

pirâmides): 

reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

características 

(EF04MA17) Associar 

prismas e pirâmides a 

suas planificações e 

analisar, nomear e 

comparar seus 

atributos, 

estabelecendo 

relações entre as 

representações planas 

e espaciais. 

(EF04MA17RS-1) 

Explorar e analisar 

planificações de prismas 

e pirâmides, construindo 

moldes e percebendo 

as relações entre 

representações

 planas e 

espaciais. 

(EF04MA17RS-2) 
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Identificar prismas e 

pirâmides, relacionando 

a objetos do mundo 

físico e percebendo 

suas características. 

Grandezas e medidas 

Medidas de 

comprimento, massa e 

capacidade: 

estimativas, utilização 

de instrumentos de 

medida e de unidades 

de medida 

convencionais mais 

usuais 

(EF04MA20) Medir e 

estimar comprimentos 

(incluindo perímetros), 

massas e capacidades, 

utilizando unidades de 

medida padronizadas 

mais usuais, 

valorizando e 

respeitando a cultura 

local. 

(EF04MA20RS-1) 

Interpretar e avaliar 

situações diversas em 

que há necessidade de 

medição de 

comprimento, massa e 

capacidade, utilizando

 instrumentos 

convencionais ou não, 

expressando suas 

conclusões a partir de 

unidades de medida 

padronizadas. 

(EF04MA20RS-2) 

Estimar e reconhecer 

perímetro como medida 

de comprimento, 

aplicando-o em 

situações diversas. 

 

 
Medidas de tempo: 

leitura de horas em 

(EF04MA22) Ler e 

registrar medidas e 

(EF04MA22RS-1) 

Observar e explorar a 
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relógios digitais e 

analógicos, duração de 

eventos e relações entre 

unidades de medida de 

tempo 

intervalos de tempo em 

horas, minutos e 

segundos em situações 

relacionadas ao seu 

cotidiano, como 

informar os horários de 

início e término de 

realização de uma 

tarefa e sua duração. 

unidade de medida de 

tempo, percebendo as 

relações existentes 

entre hora, minuto e 

segundo em situações 

cotidianas. Identificar e 

registrar horário de 

início e término de 

tarefas diversas, 

utilizando marcações 

adequadas para 

representá- los. 

 

Medidas de temperatura 

em grau Celsius: 

construção de gráficos 

para indicar a variação 

da 

temperatura (mínima e 

máxima) medida em um 

dado dia ou em uma 

semana 

(EF04MA23) 

Reconhecer 

temperatura como 

grandeza e o grau 

Celsius como unidade 

de medida a ela 

associada e utilizá-lo 

em comparações de 

temperaturas em 

diferentes regiões do 

Brasil ou no exterior 

ou, ainda, em 

discussões que 

envolvam problemas 

(EF04MA23RS-1) 

Observar e interpretar 

situações onde há 

necessidade de 

medição da 

temperatura, utilizando 

características locais 

para comparação e 

discussão referente à 

situação ambiental. 

(EF04MA23RS-2) 

Discutir e reconhecer 

grau Celsius como 

unidade de medida da 
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relacionados ao 

aquecimento global. 

temperatura   aplicando-

o   em situações 

cotidianas, locais e 

regionais. 

  

(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. 

(EF04MA24RS-1) 

Perceber variações de 

temperatura, 

identificando mínima e 

máxima e 

representando suas 

conclusões com auxílio 

de tabelas, gráficos e 

planilhas eletrônicas. 

(EF04MA24RS-2) 

Identificar o termômetro 

como instrumento de 

medida da temperatura, 

utilizando-o de forma 

adequada em situações 

diversas. 

 

 

Problemas utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA25) Resolver 

e elaborar problemas 

que envolvam 

situações de compra e 

venda e formas de 

pagamento, utilizando 

(EF04MA25RS-1) 

Explorar, compreender 

e sintetizar conclusões 

sobre situações 

cotidianas que 

envolvam compra, 
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termos como troco e 

desconto, enfatizando 

o consumo ético, 

consciente e 

responsável. 

venda, troco e 

desconto, percebendo 

diferentes formas de 

pagamento e 

identificando as mais 

vantajosas. 

(EF04MA25RS-2) Agir 

de forma ética, 

consciente e 

responsável em 

situações de consumo. 

Probabilidade e 

estatística 

Análise de chances de 

eventos aleatórios 

(EF04MA26)

 Identifica

r, entre eventos 

aleatórios cotidianos, 

aqueles que têm maior 

chance de ocorrência, 

reconhecendo 

características de 

resultados mais 

prováveis, sem utilizar 

frações. 

(EF04MA26RS-1) 

Observar e perceber, 

nos eventos cotidianos, 

suas chances de 

ocorrência, 

classificando-os em 

prováveis ou 

improváveis. 

 

 

Leitura, interpretação e 

representação de 

dados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos 

(EF04MA27) Analisar 

dados apresentados 

em tabelas simples ou 

de dupla entrada e em 

(EF04MA27RS-1) 

Observar, registrar e 

interpretar dados 

dispostos em tabelas 
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de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de 

barras e colunas e 

gráficos pictóricos 

gráficos de colunas ou 

pictóricos, com base 

em informações das 

diferentes áreas do 

conhecimento e 

produzir texto com a 

síntese de sua análise. 

simples ou de dupla 

entrada e em gráficos 

de colunas ou 

pictóricos, expressando 

suas conclusões de 

forma oral e escrita. 

2º TRIMESTRE 

Números 

Problemas 

 envolvendo 

diferentes 

 significados 

da multiplicação e da 

divisão: adição

 de parcelas 

iguais, configuração 

retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa e 

medida 

(EF04MA06) Resolver e 

elaborar problemas 

envolvendo diferentes 

significados da 

multiplicação (adição de 

parcelas iguais, 

organização retangular 

e proporcionalidade), 

utilizando estratégias 

diversas, como cálculo       

por      estimativa, 

cálculo mental e 

algoritmos. 

(EF04MA06RS-1) 

Compreender os 

diferentes significados 

da multiplicação (por 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) 

em situações diversas, 

aplicando-os em 

estratégias como 

cálculo mental, 

algoritmo e cálculo por 

estimativa. 

(EF04MA06RS-2) 

Elaborar, socializar e 

resolver problemas 

envolvendo 

multiplicação e seus 

significados em 
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situações cotidianas. 

  

(EF04MA07) Resolver 

e elaborar problemas

 de 

divisão cujo divisor 

tenha no máximo dois 

algarismos, envolvendo 

os significados de 

repartição equitativa e 

de medida,

 utilizand

o estratégias diversas, 

como cálculo por 

estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

(EF04MA07RS-1) 

Compreender os 

diferentes significados 

da divisão (por 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10), 

aplicando-os em 

estratégias diversas 

como cálculo mental, 

algoritmo e cálculo 

por estimativa. 

(EF04MA07RS-2) 

Interpretar, avaliar e 

sintetizar conclusões 

sobre problemas de 

divisão, bem como, 

seus significados em 

situações cotidianas. 

 

 Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, 

com o suporte de 

imagem e/ou material 

manipulável, 

problemas simples de 

contagem, como a 

determinação do 

(EF04MA08RS-1) 

Observar, explorar e 

registrar resultado de 

problemas simples de 

contagem com suporte 

de imagem e/ou 

material manipulável. 
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número de 

agrupamentos 

possíveis ao se 

combinar cada 

elemento de uma 

coleção com todos os 

elementos de outra, 

utilizando estratégias e 

formas de registro 

pessoais. 

(EF04MA08RS-2) 

Discutir, esquematizar e 

entender o raciocínio 

combinatório na 

resolução de situações 

problemas, usando 

diferentes formas de 

combinação entre os 

elementos: árvore de 

possibilidades, tabelas e 

diagramas. 

 

Números racionais: 

representação decimal 

para escrever valores do 

sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA10) 

Reconhecer que as 

regras do sistema de 

numeração decimal 

podem ser estendidas 

para a representação 

decimal de um número 

racional e relacionar 

décimos e centésimos 

com a representação 

do sistema monetário 

brasileiro. 

(EF04MA10RS-1) 

Observar, explorar e 

perceber as relações 

entre o sistema de 

numeração decimal e a 

representação decimal 

de um número com 

apoio de material 

manipulável. 

(EF04MA10RS-2) 

Explorar e reconhecer, 

em situações diversas, 

o conceito de décimo e 

centésimo associando 

com a representação do 
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sistema monetário 

brasileiro. 

Álgebra 

Relações entre adição e 

subtração e entre 

multiplicação e divisão 

(EF04MA13) 

Reconhecer, por meio 

de investigações, 

utilizando a calculadora 

quando necessário, as 

relações inversas entre 

as operações de 

adição e de subtração 

e de multiplicação e de 

divisão, para aplicá-las 

na resolução de 

problemas. 

(EF04MA13RS-1) 

Discutir, compreender e 

socializar, com apoio de 

material manipulável e 

calculadora, as relações 

inversas entre as 

operações utilizando-as 

na resolução de 

problemas. 

 

 
Propriedades da 

igualdade 

(EF04MA14) 

Reconhecer e mostrar, 

por meio de exemplos, 

que a relação de 

igualdade existente 

entre dois termos 

permanece quando se 

adiciona ou se subtrai 

um mesmo número. 

(EF04MA14RS-1) 

Observar e argumentar, 

em diferentes situações 

de cálculos e na 

resolução de 

problemas, o significado 

de igualdade, ou seja, 

equivalência existente 

entre dois termos 

quando se adiciona ou 

se subtrai um mesmo 

número a cada um 
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desses termos. 

  

(EF04MA15) 

Determinar o número 

desconhecido que 

torna verdadeira uma 

igualdade que envolve 

as operações 

fundamentais com 

números naturais. 

(EF04MA15RS-01) 

Observar, discutir e 

compreender que em 

situações diversas, há a 

necessidade de 

identificar valores 

desconhecidos e 

associar as operações 

fundamentais com 

números naturais, bem 

como, suas operações 

inversas. 

 

Geometria 

Ângulos retos e não 

retos: uso de 

dobraduras, esquadros 

e softwares 

(EF04MA18) 

Reconhecer ângulos 

retos e não retos em 

figuras poligonais com 

o uso de dobraduras, 

esquadros ou 

softwares de 

geometria. 

(EF04MA18RS-1) 

Compreender noções 

de ângulo e seus 

significados com apoio 

de material manipulável, 

dobraduras, 

instrumentos de 

medição e softwares 

geométricos. 

(EF04MA18RS-2) 

Diferenciar ângulos 

retos e não retos em 
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situações diversas e 

com apoio de material 

manipulável, 

dobraduras, 

instrumentos de 

medição e softwares 

geométricos. 

Grandezas e medidas 

Áreas de figuras 

construídas em malhas 

quadriculadas 

(EF04MA21) 

Medir,comparar e 

estimar área de figuras 

planas desenhadas em 

malha quadriculada, 

pela contagem dos 

quadradinhos ou de 

metades de 

quadradinho, 

reconhecendo que 

duas figuras com 

formatos diferentes 

podem ter a mesma 

medida de área. 

(EF04MA21RS-1) 

Medir,comparar e 

estimar áreas em 

situações diversas, 

utilizando malha 

quadriculada e perceber 

que a disposição da 

figura não interfere na 

medida de sua área. 

 

 

Medidas de tempo: 

leitura de horas em 

relógios digitais e 

analógicos, duração de 

eventos e relações entre 

(EF04MA22) Ler e 

registrar medidas e 

intervalos de tempo em 

horas, minutos e 

segundos em situações 

(EF04MA22RS-1) 

Observar e explorar a 

unidade de medida de 

tempo, percebendo as 

relações existentes 
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unidades de medida de 

tempo 

relacionadas ao seu 

cotidiano, como 

informar os horários de 

início e término de 

realização de uma 

tarefa e sua duração. 

entre hora, minuto e 

segundo em situações 

cotidianas. Identificar e 

registrar horário de 

início e término de 

tarefas diversas, 

utilizando marcações 

adequadas para 

representá- los. 

 

Problemas utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA25) Resolver 

e elaborar problemas 

que envolvam 

situações de compra e 

venda e formas de 

pagamento, utilizando 

termos como troco e 

desconto, enfatizando 

o consumo ético, 

consciente e 

responsável. 

(EF04MA25RS-1) 

Explorar, compreender 

e sintetizar conclusões 

sobre situações 

cotidianas que 

envolvam compra, 

venda, troco e 

desconto,

 percebendo 

diferentes formas de 

pagamento e 

identificando as mais 

vantajosas. 

(EF04MA25RS-2) Agir 

de forma ética, 

consciente e 

responsável em 
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situações de consumo. 

Probabilidade e 

estatística 

Análise de chances de 

eventos aleatórios 

(EF04MA26)

 Identifica

r, entre eventos

 aleatório

s cotidianos, aqueles 

que têm maior chance 

de ocorrência, 

reconhecendo 

características de 

resultados mais 

prováveis, sem utilizar 

frações. 

(EF04MA26RS-1) 

Observar e perceber, 

nos eventos cotidianos, 

suas chances de 

ocorrência, 

classificando-os em 

prováveis ou 

improváveis. 

 

 

Leitura, interpretação e 

representação de 

dados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos 

de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de 

barras e colunas e 

gráficos pictóricos 

(EF04MA27) Analisar 

dados apresentados 

em tabelas simples ou 

de dupla entrada e em 

gráficos de colunas ou 

pictóricos, com base 

em informações das 

diferentes áreas do 

conhecimento e 

produzir texto com a 

síntese de sua análise. 

(EF04MA27RS-1) 

Observar, registrar e 

interpretar dados 

dispostos em tabelas 

simples ou de dupla 

entrada e em gráficos 

de colunas ou 

pictóricos, expressando 

suas conclusões de 

forma oral e escrita. 
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3º TRIMESTRE 

Números 

Problemas 

 envolvendo 

diferentes 

 significados 

da multiplicação e da 

divisão: adição

 de parcelas 

iguais, configuração 

retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa e 

medida 

(EF04MA06) Resolver e 

elaborar problemas 

envolvendo diferentes 

significados da 

multiplicação (adição de 

parcelas iguais, 

organização retangular 

e proporcionalidade), 

utilizando estratégias 

diversas, como cálculo       

por      estimativa, 

cálculo mental e 

algoritmos. 

(EF04MA06RS-1) 

Compreender os 

diferentes significados 

da multiplicação (por 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) 

em situações diversas, 

aplicando-os em 

estratégias como 

cálculo mental, 

algoritmo e cálculo por 

estimativa. 

(EF04MA06RS-2) 

Elaborar, socializar e 

resolver problemas 

envolvendo 

multiplicação e seus 

significados em 

situações cotidianas. 

 

  

(EF04MA07) Resolver 

e elaborar problemas

 de 

divisão cujo divisor 

tenha no máximo dois 

algarismos, envolvendo 

(EF04MA07RS-1) 

Compreender os 

diferentes significados 

da divisão (por 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10), 

aplicando-os em
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os significados de 

repartição equitativa e 

de medida,

 utilizand

o estratégias diversas, 

como cálculo por 

estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

 estratégias 

diversas como cálculo 

mental, algoritmo e 

cálculo por estimativa. 

(EF04MA07RS-2) 

Interpretar, avaliar e 

sintetizar conclusões 

sobre problemas de 

divisão, bem como, 

seus significados em 

situações cotidianas. 

 Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, 

com o suporte de 

imagem e/ou material 

manipulável, 

problemas simples de 

contagem, como a 

determinação do 

número de 

agrupamentos 

possíveis ao se 

combinar cada 

elemento de uma 

coleção com todos os 

elementos de outra, 

utilizando estratégias e 

(EF04MA08RS-1) 

Observar, explorar e 

registrar resultado de 

problemas simples de 

contagem com suporte 

de imagem e/ou 

material manipulável. 

(EF04MA08RS-2) 

Discutir, esquematizar e 

entender o raciocínio 

combinatório na 

resolução de situações 

problemas, usando 

diferentes formas de 

combinação entre os 
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formas de registro 

pessoais. 

elementos: árvore de 

possibilidades, tabelas e 

diagramas. 

 

Números racionais: 

frações unitárias mais 

usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/10 e 1/100) 

(EF04MA09) 

Reconhecer as frações 

unitárias mais usuais 

(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 

e 1/100) como 

unidades de medida 

menores do que uma 

unidade, utilizando a 

reta numérica como 

recurso. 

(EF04MA09RS-1) 

Explorar e compreender 

a representação de 

frações unitárias em 

situações cotidianas

 e com apoio

 da reta numérica 

percebê-las como 

unidade de medida 

menor que uma 

unidade. 

 

 

Números racionais: 

representação decimal 

para escrever valores do 

sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA10) 

Reconhecer que as 

regras do sistema de 

numeração decimal 

podem ser estendidas 

para a representação 

decimal de um número 

racional e relacionar 

décimos e centésimos 

com a representação 

do sistema monetário 

brasileiro. 

(EF04MA10RS-1) 

Observar, explorar e 

perceber as relações 

entre o sistema de 

numeração decimal e a 

representação decimal 

de um número com 

apoio de material 

manipulável. 

(EF04MA10RS-2) 

Explorar e reconhecer, 

em situações diversas, 
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o conceito de décimo e 

centésimo associando 

com a representação do 

sistema monetário 

brasileiro. 

Álgebra 

Relações entre adição e 

subtração e entre 

multiplicação e divisão 

(EF04MA13) 

Reconhecer, por meio 

de investigações, 

utilizando a calculadora 

quando necessário, as 

relações inversas entre 

as operações de 

adição e de subtração 

e de multiplicação e de 

divisão, para aplicá-las 

na resolução de 

problemas. 

(EF04MA13RS-1) 

Discutir, compreender e 

socializar, com apoio de 

material manipulável e 

calculadora, as relações 

inversas entre as 

operações utilizando-as 

na resolução de 

problemas. 

 

Geometria 

Localização e 

movimentação: pontos 

de referência, direção e 

sentido 

Paralelismo e 

perpendicularismo 

(EF04MA16) Descrever 

deslocamentos e 

localização de pessoas 

e de objetos no espaço, 

por meio de malhas 

quadriculadas e 

representações como 

desenhos, mapas, 

planta baixa e croquis, 

(EF04MA16RS-1) 

Explorar e compreender 

o significado de 

intersecção, 

transversal, paralela e 

perpendicular em 

situações cotidianas e 

com apoio de material 

manipulável. 
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empregando termos     

como     direita     e 

esquerda, mudanças 

de direção e sentido, 

intersecção, 

transversais, paralelas 

e perpendiculares. 

(EF04MA16RS-2) 

Identificar, em materiais 

e representações 

(mapas...), localizações 

do seu cotidiano que 

servem como referência 

descrevendo 

localizações e 

deslocamentos em 

relação a outros pontos 

de referência. 

 

Ângulos retos e não 

retos: uso de 

dobraduras, esquadros 

e softwares 

(EF04MA18) 

Reconhecer ângulos 

retos e não retos em 

figuras poligonais com 

o uso de dobraduras, 

esquadros ou 

softwares de geometria 

(EF04MA18RS-1) 

Compreender noções 

de ângulo e seus 

significados com apoio 

de material manipulável, 

dobraduras, 

instrumentos de 

medição e softwares 

geométricos. 

(EF04MA18RS-2) 

Diferenciar ângulos 

retos e não retos em 

situações diversas e 

com apoio de material 

manipulável, 
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dobraduras, 

instrumentos de 

medição e softwares 

geométricos. 

 Simetria de reflexão 

(EF04MA19) 

Reconhecer simetria 

de reflexão em figuras 

e em pares de figuras 

geométricas planas e 

utilizá-la na construção 

de figuras congruentes, 

com o uso de malhas 

quadriculadas e de 

softwares de 

geometria. 

(EF04MA19RS-1) 

Discutir, argumentar e 

compreender o 

significado de simetria 

de reflexão com apoio 

de malha quadriculada 

e software de 

geometria. 

(EF04MA19RS-2) 

Construir figuras 

diversas em malhas 

quadriculadas e 

softwares de geometria 

percebendo a 

congruência existente 

entre pares de figuras. 

 

Grandezas e medidas 

Áreas de figuras 

construídas em malhas 

quadriculadas 

(EF04MA21) Medir, 

comparar e estimar 

área de figuras planas 

desenhadas em malha 

quadriculada, pela 

contagem dos 

(EF04MA21RS-1) 

Medir,comparar e 

estimar áreas em 

situações diversas, 

utilizando malha 

quadriculada e perceber 
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quadradinhos ou de 

metades de 

quadradinho, 

reconhecendo que 

duas figuras com 

formatos diferentes 

podem ter a mesma 

medida de área. 

que a disposição da 

figura não interfere na 

medida de sua área. 

 

Problemas utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA25) Resolver 

e elaborar problemas 

que envolvam 

situações de compra e 

venda e formas de 

pagamento, utilizando 

termos como troco e 

desconto, enfatizando 

o consumo ético, 

consciente e 

responsável. 

(EF04MA25RS-1) 

Explorar, compreender 

e sintetizar conclusões 

sobre situações 

cotidianas que 

envolvam compra, 

venda, troco e 

desconto,

 percebendo 

diferentes formas de 

pagamento e 

identificando as mais 

vantajosas. 

(EF04MA25RS-2) Agir 

de forma ética, 

consciente e 

responsável em 

situações de consumo. 
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Probabilidade e 

estatística 

Análise de chances de 

eventos aleatórios 

(EF04MA26)

 Identifica

r, entre eventos

 aleatório

s cotidianos, aqueles 

que têm maior chance 

de ocorrência, 

reconhecendo 

características de 

resultados mais 

prováveis, sem utilizar 

frações. 

(EF04MA26RS-1) 

Observar e perceber, 

nos eventos cotidianos, 

suas chances de 

ocorrência, 

classificando-os em 

prováveis ou 

improváveis. 

 

 

Leitura, interpretação e 

representação de 

dados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos 

de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de 

barras e colunas e 

gráficos pictóricos 

(EF04MA27) Analisar 

dados apresentados 

em tabelas simples ou 

de dupla entrada e em 

gráficos de colunas ou 

pictóricos, com base 

em informações das 

diferentes áreas do 

conhecimento e 

produzir texto com a 

síntese de sua análise. 

(EF04MA27RS-1) 

Observar, registrar e 

interpretar dados 

dispostos em tabelas 

simples ou de dupla 

entrada e em gráficos 

de colunas ou 

pictóricos, expressando 

suas conclusões de 

forma oral e escrita. 

 

 

Diferenciação entre 

variáveis categóricas e 

variáveis numéricas 

(EF04MA28) Realizar 

pesquisa envolvendo 

variáveis categóricas e 

(EF04MA28RS-1) 

Identificar e diferenciar 

variáveis categóricas e 
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Coleta, classificação e 

representação de 

dados de pesquisa 

realizada 

numéricas e organizar 

dados coletados por 

meio de tabelas e 

gráficos de colunas 

simples ou agrupadas, 

com e sem uso de 

tecnologias digitais. 

numéricas e interpretar 

os dados apresentados 

em estudos estatísticos 

diversos. 

(EF04MA28RS-2) 

Discutir e organizar 

dados coletados a partir 

de pesquisas 

realizadas, tabulando e 

construindo gráficos 

com e sem uso de 

tecnologias digitais. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Na área de Ciências da Natureza, o currículo traz uma proposta de 

concepção do conhecimento contextualizado na realidade local, social e individual 

do estudante. Nessa perspectiva, o estudante é visto como um ser investigativo, 

capaz de criar hipóteses e desenvolver soluções, inclusive tecnológicas, para os 

diversos problemas pertinentes ao seu dia a dia.  

As ciências naturais, associadas às tecnologias, propiciam a contextualização 

necessária para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos estudantes, 

para a construção de uma sociedade e de um ambiente mais sustentável. Sendo 

assim, o currículo das Ciências da Natureza e suas tecnologias está organizado em 

habilidades que deverão ser desenvolvidas de forma progressiva e espiral, 

dialogando com as demais áreas do conhecimento e seus respectivos componentes, 

à luz dos objetos de conhecimento e habilidades da BNCC.  

A ciência instiga os estudantes a questionar e divulgar seus conhecimentos, 

utilizando-se de tecnologias existentes ou mesmo desenvolvendo-as para aplicação 

no seu cotidiano e na sociedade como um todo. Mais do que conhecer conceitos, a 

ciência tem como objetivo instrumentar e capacitar o estudante para que consiga 

compreender e interpretar o mundo, bem como transformá-lo, tendo consciência de 

suas ações e consequências, as quais podem interferir no ambiente em que vive 

tornando a sociedade mais sustentável. Para tanto, os discentes devem ser 

motivados a ir além do conhecimento já predefinido, exercitando e utilizando a 

observação, a experimentação e a investigação como ferramentas de estudo, 

entendimento e compreensão dos mais diversos fenômenos químicos, físicos e 

biológicos.  

O currículo das ciências está dividido em três unidades básicas:  

● Terra e Universo: busca-se a compreensão de características da Terra, do 

Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição, 

localizações, movimentos e forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências 

de observação do céu, do Planeta Terra e dos principais fenômenos celestes;  
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● Vida e Evolução: propõe o estudo de questões relacionadas aos seres 

vivos, suas características e necessidades e a vida como fenômeno natural e social, 

bem como os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos 

processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. 

Estudam-se características dos ecossistemas, destacando-se as interações entre os 

fatores bióticos e abióticos;  

● Matéria e Energia: contempla o estudo de materiais e suas transformações, 

fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir 

conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia e 

tecnologias. Nos anos iniciais, as experiências e vivências dos estudantes devem 

ser o ponto de partida para a sistematização do conhecimento científico. O 

aprendizado da ciência deve acontecer de forma natural com realização de 

experiências, com elementos concretos, aguçando a curiosidade e incentivando a 

formulação de perguntas e o protagonismo dos estudantes no uso de tecnologias 

digitais e experimentais. 
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1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 
HABILIDADES 

SJH 

Matéria e energia 

Misturas 

Transformações 

reversíveis e não 

reversíveis 

(EF04CI01) Identificar 

misturas na vida diária, 

com base em suas 

propriedades  físicas 

observáveis, 

reconhecendo  sua 

composição. 

(EF04CI01RS-1) 

Descrever as misturas 

identificadas no 

cotidiano. 

(EF04CI01RS-2) Listar 

os diferentes tipos de 

separação de misturas. 

(EF04CI01RS-3) 

Demonstrar, através de 

experimentos a 

separação de diferentes 

misturas do seu 

cotidiano. 

(EF04CI01RS-4) 

Descrever as 

propriedades 

observadas nas 

misturas. 

 

  

(EF04CI02) Testar e 

relatar transformações 

nos materiais do dia a 

dia quando expostos a 

diferentes condições 

(EF04CI02RS-1) 

Apontar as 

transformações que 

ocorrem nos materiais 

nas diferentes 
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(aquecimento, 

resfriamento, luz e 

umidade). 

condições. 

(EF04CI02RS-2) 

Registrar, através de 

experimentos, as 

transformações 

ocorridas com materiais 

do cotidiano em 

diferentes condições. 

(EF04CI02RS-3) 

Identificar a ação 

climática na 

transformação dos 

materiais. 

  

(EF04CI03) Concluir 

que algumas 

mudanças causadas 

por aquecimento ou 

resfriamento são 

reversíveis (como as 

mudanças de estado 

físico da água) e outras 

não (como o cozimento 

do ovo, a queima do 

papel etc.). 

(EF04CI03RS-1) 

Reconhecer que as 

mudanças de estado 

físico da matéria são 

reversíveis e estão 

relacionadas à variação 

de temperatura. 

(EF04CI03RS-2) Relatar 

os resultados obtidos no 

experimento explorando 

a relação entre o 

fenômeno observado e 

as conclusões obtidas. 
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Terra e 

Universo 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos 

cíclicos e cultura 

(EF04CI09) Identificar 

os pontos cardeais, com 

base no registro de 

diferentes posições 

relativas do Sol e da 

sombra de uma vara 

(gnômon). 

(EF04CI09RS-1) 

Identificar os pontos 

cardeais através de 

sombras (gnômon). 

(EF04CI09RS-2) 

Utilizar a localização 

em que o aluno se 

encontra para 

identificar os pontos 

cardeais, ampliando 

para o município e 

demais mapas. 

(EF04CI09RS-3) 

Localizar-se 

espacialmente através 

do sol, estrelas, lua e 

outros pontos de 

referência. 

 

  

(EF04CI10) Comparar 

as indicações dos 

pontos cardeais 

resultantes da 

observação das 

sombras de uma vara 

(gnômon) com aquelas 

obtidas por meio de 

(EF04CI10RS-1) 

Analisar as sombras do 

cotidiano a partir das 

informações obtidas 

com o uso do gnômon 

e da bússola. 

(EF04CI10RS-2) 

Compreender através 

 



134 
 

uma bússola. de escalas temporais 

as mudanças que 

ocorrem nos períodos 

do dia, mês e ano. 

(EF04CI10RS-3) 

Construir uma bússola e 

localizar-se através 

dela. 

  

(EF04CI11) Associar os 

movimentos cíclicos da 

Lua e da Terra a 

períodos de tempo 

regulares e ao uso 

desse conhecimento 

para a construção de 

calendários em 

diferentes culturas. 

(EF04CI11RS-1) 

Compreender os 

movimentos de rotação 

e translação. 

(EF04CI11RS-2) 

Associar os 

movimentos da Terra 

aos ciclos de dia-noite. 

(EF04CI11RS-3) 

Compreender a 

esfericidade da Terra. 

(EF04CI11RS-4) 

Pesquisar a influência 

das fases da lua nas 

plantações de sua 

região. 

 

2º TRIMESTRE 

 



135 
 

Matéria e energia 

Misturas 

Transformações 

reversíveis e não 

reversíveis 

(EF04CI01)Identificar 

misturas na vida diária, 

com base em suas 

propriedades  físicas 

observáveis, 

reconhecendo sua 

composição. 

(EF04CI01RS-1) 

Descrever as misturas 

identificadas no 

cotidiano. 

(EF04CI01RS-2) Listar 

os diferentes tipos de 

separação de misturas. 

(EF04CI01RS-3) 

Demonstrar, através de 

experimentos a 

separação de diferentes 

misturas do seu 

cotidiano. 

(EF04CI01RS-4) 

Descrever as 

propriedades 

observadas nas 

misturas. 

 

Vida e evolução 
Cadeias alimentares 

simples Microrganismos 

(EF04CI04) Analisar e 

construir cadeias 

alimentares simples, 

reconhecendo a 

posição ocupada pelos 

seres vivos nessas 

cadeias e o papel do 

Sol como fonte primária 

(EF04CI04RS-1) 

Reconhecer os seres 

vivos da região através 

de figuras, vídeos, 

saídas de campo etc.. 

(EF04CI04RS-2) 

Identificar os 

componentes que 
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de energia na produção 

de alimentos. 

constituem as cadeias 

alimentares. 

(EF04CI04RS-3) 

Construir a cadeia 

alimentar a qual fazem 

parte. 

(EF04CI04RS-4) 

Identificar a importância 

da energia solar para a 

produção de alimentos. 

(EF04CI04RS-5) 

Investigar a importância 

da fotossíntese, bem 

como seus princípios. 

  

(EF04CI05) Descrever e 

destacar semelhanças e 

diferenças entre o ciclo 

da matéria e o fluxo de 

energia entre os 

componentes vivos e 

não vivos de um 

ecossistema. 

(EF04CI05RS-1) 

Reconhecer os seres 

vivos e não vivos. 

(EF04CI05RS-2) 

Identificar o fluxo de 

energia entre os seres 

vivos e não vivos. 

(EF04CI05RS-3) 

Comparar as 

semelhanças e as 

diferenças entre o ciclo 

da matéria e o fluxo de 
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energia. 

(EF04CI05RS-4) 

Compreender o ciclo da 

matéria no meio 

ambiente. 

(EF04CI05RS-5) 

Identificar os cuidados 

com a coleta/seleção de 

resíduos e tratamentos 

de água e esgoto. 

Terra e 

Universo 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos 

cíclicos e cultura 

(EF04CI10) Comparar 

as indicações dos 

pontos cardeais 

resultantes da 

observação das 

sombras de uma vara 

(gnômon) com aquelas 

obtidas por meio de 

uma bússola. 

(EF04CI10RS-1) 

Analisar as sombras do 

cotidiano a partir das 

informações obtidas 

com o uso do gnômon 

e da bússola. 

(EF04CI10RS-2) 

Compreender através 

de escalas temporais 

as mudanças que 

ocorrem nos períodos 

do dia, mês e ano. 

(EF04CI10RS-3) 

Construir uma bússola e 

localizar-se através 

dela. 
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3º TRIMESTRE 

 

Matéria e energia 

Misturas 

Transformações 

reversíveis e não 

reversíveis 

(EF04CI01) Identificar 

misturas na vida diária, 

com base em suas 

propriedades físicas 

observáveis, 

reconhecendo  sua 

composição. 

(EF04CI01RS-1) 

Descrever as misturas 

identificadas no 

cotidiano. 

(EF04CI01RS-2) Listar 

os diferentes tipos de 

separação de misturas. 

(EF04CI01RS-3) 

Demonstrar, através de 

experimentos a 

separação de diferentes 

misturas do seu 

cotidiano. 

(EF04CI01RS-4) 

Descrever as 

propriedades 

observadas nas 

misturas. 

 

Vida e evolução 
Cadeias alimentares 

simples Microrganismos 

(EF04CI06) Relacionar 

a participação de fungos 

e bactérias no processo 

de decomposição, 

reconhecendo na 

importância ambiental 

(EF04CI06RS-1) 

Identificar a 

transformação de 

matéria orgânica 

causadas pela ação de 

fungos e bactérias. 
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deste processo. (EF04CI06RS-2) 

Reconhecer a ação da 

umidade, calor e 

oxigênio como partes 

importantes do 

processo de 

decomposição. 

(EF04CI06RS-3) 

Identificar a ação da 

umidade e calor na 

conservação dos 

alimentos encontrados 

comumente. 

(EF04CI06RS-4) 

Examinar a ação dos 

fungos e bactérias 

nesse processo. 

  

(EF04CI07) Verificar a 

participação de 

microrganismos na 

produção de alimentos, 

combustíveis, 

medicamentos, entre 

outros. 

(EF04CI07RS-1) 

Pesquisar os 

benefícios e os 

malefícios que os 

microrganismos trazem 

para a vida humana. 

(EF04CI07RS-2) 

Reconhecer que os 

micro-organismos são 
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usados na fabricação de 

alimentos, combustíveis 

e medicamentos. 

  

(EF04CI08) Propor, a 

partir do conhecimento 

das formas  de 

transmissão de alguns 

microrganismos (vírus, 

bactérias e 

protozoários), atitudes e 

medidas adequadas

 para prevenção 

de doenças a eles 

associadas. 

(EF04CI08RS-1) 

Discutir as formas de 

transmissão de 

algumas doenças 

comuns em crianças, 

jovens e adultos. 

(EF04CI08RS-2) 

Compreender as 

formas de prevenção 

das doenças. 

(EF04CI08RS-3) 

Socializar a importância 

da prevenção para a 

manutenção da vida 

humana. 
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GEOGRAFIA 

 

Para compreender a ciência geográfica, exige-se uma visão clara a respeito 

da constituição de sua teoria: suas leis e princípios, os quais permitem analisar um 

determinado fenômeno. Pensar a Geografia requer uma revisão minuciosa e 

detalhada dos conceitos que lhe dão forma. Como Ciência Social, a Geografia tem 

como objeto de estudo a sociedade, que é objetivada pela análise de cinco 

conceitos chaves que entre si guardam forte grau de parentesco, pois todos se 

referem à ação humana sobre a superfície terrestre: espaço, lugar, território, região 

e paisagem.  

Em diálogo sistemático com a BNCC, a qual estabelece, em linhas gerais, as 

“aprendizagens essenciais” que devem ser asseguradas aos alunos da educação 

Básica no desenrolar de sua vivência escolar, produz-se um direcionamento 

curricular estadual capaz de atender às demandas e particularidades locais desse 

complexo e diversificado espaço sul-riograndense.  

As diretrizes curriculares da Geografia funcionam como norteadoras da 

estruturação dos currículos escolares e os desdobramentos que na prática ocorrerão 

em sua transposição didática. Dividem-se em cinco eixos temáticos: o sujeito e seu 

lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e 

pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Esses eixos são 

comuns a todos os anos do Ensino Fundamental e, a partir deles, ocorrem 

desdobramentos em objetos de conhecimento e a inserção de habilidades que 

potencializam a consecução das competências gerais da BNCC, tendo como 

perspectiva a progressão contínua e espiralar das aprendizagens.  

Portanto, tanto o componente curricular História como o componente 

Geografia estão em plena sintonia com a BNCC, pois também têm o compromisso 

com a educação integral do estudante, pensando na sua formação e 

desenvolvimento global, visando a construção de uma sociedade justa, ética, 

responsável, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. 
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1° TRIMESTRE 
 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES SJH 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Território e diversidade 

cultural 

(EF04GE01) 

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. 

(EF04GE01RS-1) 

Reunir e analisar 

elementos formadores 

da cultura gaúcha e 

brasileira, provenientes 

de grupos étnicos 

autóctones e imigrantes 

(de culturas da América 

e de outros 

continentes). 

(EF04GE01RS-2) 

Descrever a cultura dos 

povos que contribuíram 

e continuam atuando 

para a permanente 

construção do seu 

espaço vivido e de seu 

entorno. 

(EF04GE01RS-3) 

Identificar, reconhecer e 

valorizar a diversidade 

e a pluralidade social, a 
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partir do 

reconhecimento das 

tradições e das 

contribuições folclóricas 

de cada grupo social 

onde vive, no Rio 

Grande do Sule do 

Brasil. 

(EF04GE01RS-4) 

Reconhecer e respeitar 

as diferenças 

individuais de etnia, 

sexo, idade e condição 

social. 

 Processos Migratórios 

no Brasil 

(EF04GE02) Descrever 

processos migratórios e 

suas contribuições para 

a formação da 

sociedade brasileira. 

(EF04GE02RS-1) 

Reconhecer os fluxos 

migratórios que 

atuaram na composição 

social, na construção 

da caracterização 

econômica, na 

implementação do 

território do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

(EF04GE02RS-2) 

Identificar, a partir da 

construção da sua 
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própria genealogia, 

elementos para a 

compreensão dos 

processos históricos de 

formação da sociedade 

local, regional e 

brasileira. 

(EF04GE02RS-3) 

Elaborar tabelas e 

gráficos para 

compreensão dos 

processos migratórios 

que deram origem à 

sociedade brasileira, 

verificando a 

veracidade das fontes. 

(EF04GE02RS-4) 

Ressignificar diferentes 

experiências culturais 

diversificando formas 

de expressão. 

Conexões e escalas 
Relação campo e 

cidade 

(EF04GE04) 

Reconhecer 

especificidades e 

analisar a 

interdependência do 

campo e da cidade, 

considerando fluxos 

(EF04GE04RS-1) 

Identificar os espaços 

pertencentes a uma 

cidade, historicizando-

os e descrevendo seus 

papéis e funções, para 

compreender seus 
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econômicos, de 

informações, de ideias e 

de pessoas. 

fluxos, conexões e 

interdependências. 

(EF04GE04RS-2) 

Compreender produtos 

e seus sistemas e 

locais de produção e 

circulação, 

descrevendo as trocas 

entre campo-cidade-

campo (circuitos 

produtivos). 

(EF04GE04RS-3) 

Perceber relações e 

impactos entre o poder 

das mídias e das novas 

tecnologias sobre o 

modo de ser e estar em 

diferentes territórios. 

Mundo do Trabalho 
Trabalho no campo e 

na cidade 

(EF04GE07) Comparar 

as características do 

trabalho no campo e na 

cidade. 

(EF04GE07-1) 

Reconhecer o papel e a 

aplicação das novas 

tecnologias nos 

processos de produção, 

identificando suas 

manifestações no 

território e discorrendo 

sobre o mundo do 
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trabalho, da circulação 

de produtos, de 

pessoas e de 

informações. 

 Produção, circulação e 

consumo 

(EF04GE08) Descrever 

e discutir o processo de 

produção 

(transformação de 

matérias-primas) 

circulação e consumo 

de diferentes produtos. 

(EF04GE08RS-1) 

Reconhecer os passos 

para a transformação 

da matéria-prima em 

produção de bens e 

alimentos, tais como: o 

papel das fábricas, das 

indústrias e da 

produção em geral. 

(EF04GE08RS-2) 

Conhecer o histórico do 

desenvolvimento 

econômico do seu 

município, 

reconhecendo sua 

vocação econômica e 

realidades produtivas 

atuais. 

(EF04GE08RS-3) 

Analisar tabelas e 

formular gráficos, 

contendo uma ou duas 

variáveis, tratando de 
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números relativos à 

produção, comércio e 

circulação de produtos. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 

Conservação e 

degradação da 

natureza 

(EF04GE11) Identificar 

as características das 

paisagens naturais e 

antrópicas

 (relev

o, cobertura vegetal, 

rios etc.) no ambiente 

em que vive, bem como 

a ação humana na 

conservação ou 

degradação dessas 

áreas. 

(EF04GE11RS-1) 

Descrever elementos 

naturais caracteríticos 

do território vivido e do 

Rio Grande do Sul, 

reconhecendo as 

principais paisagens 

naturais e os elementos 

que as compõem.  Descrever elementos naturais característicos do território vivido e do Rio Grande do Sul, reconhecendo as principais paisagens naturais e os elementos que as compõem. 

(EF04GE11RS-2) 

Compreender a 

paisagem natural a 

partir das zonas 

térmicas. 

(EF04GE11RS-3) 

Demonstrar 

compreensão da 

realidade espacial 

vivida e dos agentes 

atuantes como ponto de 

partida para a 

compreensão de como 

essa realidade local se 

relaciona com contextos 

geográficos e espaciais 
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mais amplos, 

aprofundando a noção 

de unidade. 

2º TRIMESTRE 

 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Território e diversidade 

cultural 

(EF04GE01) 

Selecionar, em seus 

lugares de vivência e 

em suas histórias 

familiares e/ou da

 comunidad

e, 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. 

(EF04GE01RS-1) 

Reunir e analisar 

elementos formadores 

da cultura gaúcha e 

brasileira, provenientes 

de grupos étnicos 

autóctones e imigrantes 

(de culturas da América 

e de outros 

continentes). 

(EF04GE01RS-2) 

Descrever a cultura dos 

povos que contribuíram 

e continuam atuando 

para a permanente 

construção do seu 

espaço vivido e de seu 

entorno. 

(EF04GE01RS-3) 

Identificar, reconhecer e 

valorizar a diversidade 
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e a pluralidade social, a 

partir do 

reconhecimento das 

tradições e das 

contribuições folclóricas 

de cada grupo social 

onde vive, no Rio 

Grande do Sule do 

Brasil. 

(EF04GE01RS-4) 

Reconhecer e respeitar 

as diferenças 

individuais de etnia, 

sexo, idade e condição 

social. 

 Processos Migratórios 

no Brasil 

(EF04GE02) Descrever 

processos migratórios e 

suas contribuições para 

a formação da 

sociedade brasileira. 

(EF04GE02RS-1) 

Reconhecer os fluxos 

migratórios que 

atuaram na composição 

social, na construção 

da caracterização 

econômica, na 

implementação do 

território do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

(EF04GE02RS-2) 

Identificar, a partir da 
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construção da sua 

própria genealogia, 

elementos para a 

compreensão dos 

processos históricos de 

formação da sociedade 

local, regional e 

brasileira. 

(EF04GE02RS-3) 

Elaborar tabelas e 

gráficos para 

compreensão dos 

processos migratórios 

que deram origem à 

sociedade brasileira, 

verificando a 

veracidade das fontes. 

(EF04GE02RS-4) 

Ressignificar diferentes 

experiências culturais 

diversificando formas 

de expressão. 

 
Instâncias do poder 

público e canais de 

participação social 

(EF04GE03) Distinguir 

funções e papéis dos 

órgãos do poder público 

municipal e canais de 

participação social na 

gestão do Município, 

(EF04GE03RS-1) 

Compreender o espaço 

escolar como um 

território e como uma 

sociedade, sua 

organização, regras, 

 



151 
 

incluindo a Câmara de 

Vereadores e 

Conselhos Municipais. 

papéis e 

funcionalidades, 

percebendo a 

importância de sua 

participação nos 

processos de cidadania 

e democracia. 

(EF04GE03RS-2) 

Conhecer as formas e 

os processos de acesso 

aos cargos e ocupações 

públicas, bem como 

demonstrar 

compreensão sobre o 

papel dos cidadãos na 

gestão pública. 

(EF04GE03RS-3) 

Identificar aspectos da 

organização 

administrativa e política 

do local e município em 

que vive. 

 
Unidades político- 

administrativas do 

Brasil 

(EF04GE05) Distinguir 

unidades  

 político- 

administrativas oficiais 

nacionais 

 (Distrito, 

(EF04GE05RS-1) 

Apropriar-se do sentido 

básico das diferentes 

formas de 

regionalização dos 

espaços e territórios, 
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Município, Unidade da 

Federação e grande 

região), suas fronteiras 

e sua

 hierarqui

a, localizando seus 

lugares de vivência. 

conhecendo a 

organização e o sentido 

político-administrativo 

dos Bairros, dos 

Municípios, dos 

Estados, do Distrito 

Federal e das Regiões 

do país. 

(EF04GE05RS-2) 

Conhecer dados oficiais 

sobre o lugar onde vive 

(físicos e naturais, 

político-administrativos, 

populacionais, de 

situações conflito, etc.), 

atentando-se para as 

fontes. 

(EF04GE05RS-3) Ler o 

espaço geográfico de 

forma crítica, por meio 

de categorias como 

lugar, território, 

paisagem e região. 

(EF04GE05RS-4) 

Descrever a 

organização do território 

hierarquizada em níveis 

local, regional e 
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nacional. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 

Conservação e 

degradação da 

natureza 

(EF04GE11) Identificar 

as características das 

paisagens naturais e 

antrópicas

 (relev

o, cobertura vegetal, 

rios etc.) no ambiente 

em que vive, bem como 

a ação humana na 

conservação ou 

degradação dessas 

áreas. 

(EF04GE11RS-1) 

Descrever elementos 

naturais caracteríticos 

do território vivido e do 

Rio Grande do Sul, 

reconhecendo as 

principais paisagens 

naturais e os elementos 

que as compõem.  Descrever elementos naturais característicos do território vivido e do Rio Grande do Sul, reconhecendo as principais paisagens naturais e os elementos que as compõem. 

(EF04GE11RS-2) 

Compreender a 

paisagem natural a 

partir das zonas 

térmicas. 

(EF04GE11RS-3) 

Demonstrar 

compreensão da 

realidade espacial 

vivida e dos agentes 

atuantes como ponto 

de partida para a 

compreensão de como 

essa realidade local se 

relaciona com 

contextos geográficos e 

 



154 
 

espaciais mais amplos, 

aprofundando a noção 

de unidade. 

3º TRIMESTRE 

 

 Territórios 

(EF04GE06) 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. 

(EF04GE06RS-1) 

Reconhecer o território 

como lugar de lutas 

sociais, a partir da 

realidade de diferentes 

grupos no processo de 

construção histórica do 

Rio Grande do Sul e do 

Brasil. 

(EF04GE06RS-2) 

Conhecer e discutir as 

políticas nacionais de 

acolhimento das 

demandas de diferentes 

realidades étnico-

sociais. 

 

Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Sistema de orientação 

(EF04GE09) Utilizar as 

direções cardeais na 

localização

 

de componentes físicos 

(EF04GE09RS-1) 

Compreender posição 

absoluta e relativa, a 

partir da 

problematização de 
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e humanos nas 

paisagens rurais e 

urbanas. 

questões cotidianas, de 

forma a empregar 

motivos relacionados à 

topografia ou à posição 

estratégica de cidades, 

estados ou países. 

(EF04GE09RS-2) 

Desenvolver e 

apropriar-se das redes 

de coordenadas 

geográficas, a partir de 

exercícios, jogos e 

experimentações 

básicas. 

 Elementos constitutivos 

dos mapas 

(EF04GE10)

 Compar

ar tipos variados de 

mapas, identificando 

 suas 

características, 

elaboradores, 

finalidades, diferenças 

e semelhanças. 

(EF04GE10RS-1) 

Identificar a realidade 

do município em 

diferentes tipos de 

representações, 

inferindo sentido e 

conexão entre as 

temáticas. 

(EF04GE10RS-2) 

Demonstrar noções 

sobre orientação e 

pontos de referência, 

título, legenda e escala 
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básica, símbolos e 

outros sinais gráficos, a 

partir da análise de 

diferentes 

representações 

cartográficas. 

Natureza, ambientes e 

qualidade de vida 

Conservação e 

degradação da 

natureza 

(EF04GE11) Identificar 

as características das 

paisagens naturais e 

antrópicas

 (relev

o, cobertura vegetal, 

rios etc.) no ambiente 

em que vive, bem como 

a ação humana na 

conservação ou 

degradação dessas 

áreas. 

(EF04GE11RS-1) 

Descrever elementos 

naturais caracteríticos 

do território vivido e do 

Rio Grande do Sul, 

reconhecendo as 

principais paisagens 

naturais e os elementos 

que as compõem.  Descrever elementos naturais característicos do território vivido e do Rio Grande do Sul, reconhecendo as principais paisagens naturais e os elementos que as compõem. 

(EF04GE11RS-2) 

Compreender a 

paisagem natural a 

partir das zonas 

térmicas. 

(EF04GE11RS-3) 

Demonstrar 

compreensão da 

realidade espacial 

vivida e dos agentes 

atuantes como ponto 

de partida para a 

compreensão de como 
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essa realidade local se 

relaciona com 

contextos geográficos e 

espaciais mais amplos, 

aprofundando a noção 

de unidade. 



158 
 

HISTÓRIA 

 

No componente curricular História, o historiador indaga com vistas a 

identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, 

circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. Nesse 

sentido, o importante no conhecimento histórico é perceber a forma como os 

indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo 

em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. exercício do 

“fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente, pela constituição de um sujeito. 

A BNCC rompe tanto com a cronologia, quanto com a visão eurocêntrica da 

história tradicional. Entram em cena novos atores, novas sociedades, novos 

caminhos, que sempre estiveram na História, mas nem sempre receberam a devida 

importância.  

Acompanhando a BNCC e o RCG, o componente de História mantém seu 

foco na aprendizagem dos alunos nos diferentes tempos e espaços, tendo a 

preocupação de integrar o currículo com a diversidade regional de nosso Estado. 

Também, é importante contemplar os temas integradores como ética, cidadania, 

cultura e valorização das diversidades, assegurando a multiplicidade de olhares 

sobre o mundo.  

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a prioridade é a construção e o 

embasamento do conhecimento. Assim, a aprendizagem parte do “eu”, do “outro” e 

do “nós”, até a vida em sociedade e na cidade. A complexidade aumenta no 4º e 5º 

ano, em que são analisados processos mais longínquos na escala temporal, como a 

circulação dos primeiros grupos humanos. Ainda no 5º ano, a ênfase está em pensar 

a diversidade dos povos e das culturas e suas formas de organização. A noção de 

cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diversidade das 

sociedades pressupõem uma educação que motive o convívio e o respeito entre os 

povos.
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1º TRIMESTRE 

Transformações e 

permanências nas 

trajetórias dos grupos 

humanos 

A ação das pessoas, 

grupos sociais e 

comunidades no tempo 

e no espaço: 

nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, 

indústria, entre outras. 

(EF04HI01) Reconhecer 

a história como 

resultado da ação do ser 

humano no tempo e no 

espaço, com base na 

identificação  de 

mudanças e 

permanências ao longo 

do tempo. 

(EF04HI01RS-1)  

Reconhecer a divisão 

da história nos tempos 

cronológicos, 

observando de forma 

mais geral suas 

mudanças e 

permanências. 

 

  

(EF04HI02) Identificar 

mudanças 

 e 

permanências ao longo 

do tempo, discutindo 

os sentidos dos 

grandes marcos da 

história da humanidade 

(nomadismo, 

desenvolvimento da 

agricultura e do 

pastoreio, criação

 da 

indústria etc.). 

(EF04HI02RS-1) 

Reconhecer que a 

trajetória dos grupos 

humanos, ao longo do 

tempo, está marcada 

por grandes mudanças 

(domínio do fogo, 

produção de 

ferramentas, 

surgimento das 

primeiras cidades). 

(EF04HI02RS-2) 

Reconhecer o papel e a 

importância da invenção 

da escrita para o 

desenvolvimento da 

(EF04HI02RS-1–SJH 

02- 1) Reconhecer que 

a trajetória dos grupos 

humanos, ao longo do 

tempo, está marcada 

por grandes mudanças 

(colonização do Vale 

do Caí – Vale da 

Felicidade). 

(EF04HI02RS-3 –SJH 

02 - 3) Relacionar os 

tempos locais com os 

marcos da história da 

humanidade e da 

colonização do Vale do 

Caí (Vale da Felicidade). 
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humanidade. 

(EF04HI02RS-3) 

Relacionar os tempos 

locais com os marcos da 

história da humanidade. 

 

O passado e o presente: 

a noção de permanência 

e as lentas 

transformações sociais 

e culturais. 

(EF04HI03) Identificar 

as transformações 

ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e 

discutir suas 

interferências nos 

modos de vida de seus 

habitantes, tomando 

como ponto de partida, 

o presente. 

(EF04HI03) Identificar 

as transformações 

ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e 

discutir suas 

interferências nos 

modos de vida de seus 

habitantes, tomando 

como ponto de partida, 

o presente. 

 

Circulação de pessoas, 

produtos e culturas 

A circulação de 

pessoas e as 

transformações no 

meio natural 

(EF04HI04) Identificar 

as relações entre os 

indivíduos e a natureza 

e discutir o significado 

do nomadismo e da 

fixação das primeiras 

comunidades humanas. 

(EF04HI04RS-1) 

Reconhecer o modo de 

vida nômade e as 

mudanças ocorridas 

após a revolução 

neolítica. 

 

(EF04HI04RS-1 – SJH 

04 - 1) Reconhecer o 

modo de vida nômade e 

as mudanças ocorridas 

após a revolução 

neolítica no Vale do Caí 

(Vale da Felicidade). 

 

  
(EF04HI05) Relacionar 

os processos de 

(EF04HI05RS-1) 

Identificar como os 

(EF04HI05RS-1 – SJH 

05 - 1) Identificar como 
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ocupação do campo a 

intervenções na 

natureza, avaliando os 

resultados dessas 

intervenções. 

seres humanos se 

relacionavam e se 

relacionam com a 

natureza e 

compreender seu 

impacto sobre o meio 

ambiente. 

(EF04HI05RS-2) 

Conhecer a ação das 

distintas comunidades 

tradicionais que 

constituíram a formação 

do Rio Grande do Sul, 

tais como: indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas 

e de tropeiros, dentre 

outras, na preservação 

da natureza. 

os seres humanos se 

relacionavam e se 

relacionam com a 

natureza, no Vale do 

Caí (Vale da 

Felicidade) e 

compreender seu 

impacto sobre o meio 

ambiente. 

(EF04HI05RS-2 – SJH 

05 - 2) Conhecer a ação 

das distintas 

comunidades 

tradicionais que 

constituíram a formação 

do Vale do Caí (Vale da 

Felicidade), tais como: 

indígenas, quilombolas, 

alemãs, portuguesas, 

italianas e de tropeiros, 

dentre outras, na 

preservação da 

natureza. 

 

A invenção do 

comércio e a 

circulação de 

(EF04HI06) Identificar 

as transformações 

ocorridas nos 

(EF04HI06RS-1) 

Compreender que a 

circulação de pessoas 
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produtos processos de 

deslocamento das 

pessoas e mercadorias, 

analisando as formas 

de adaptação ou 

marginalização. 

e de mercadorias 

propiciada pelo 

comércio é fator de 

mudanças no meio 

natural. 

(EF04HI06RS-2) 

Conhecer as diferentes 

formas de trocas de 

mercadorias e a sua 

evolução até a chegada 

ao comércio em grande 

escala. 

 

 

 

 

(EF04HI06RS-2 – SJH 

06 - 2) Conhecer as 

diferentes formas de 

trocas de mercadorias e 

a sua evolução no Vale 

do Caí (Vale da 

Felicidade), até a 

chegada ao comércio 

em grande escala. 

2º TRIMESTRE 

Transformações e  

permanências nas 

trajetórias dos grupos 

humanos 

A ação das pessoas, 

grupos sociais e 

comunidades no tempo 

e no espaço: 

nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, 

indústria, entre outras. 

(EF04HI01) Reconhecer 

a história como 

resultado da ação do ser 

humano no tempo e no 

espaço, com base na 

identificação de 

mudanças e 

permanências ao longo 

do tempo. 

(EF04HI01RS-1) 

Reconhecer a divisão        

da história nos 

tempos cronológicos, 

observando de forma 

mais geral suas 

mudanças e 

permanências. 

 

  
(EF04HI02) Identificar 

mudanças 

(EF04HI02RS-1) 

Reconhecer que a 

(EF04HI02RS-1 – SJH 

02 - 1) Reconhecer que 



163 
 

 e 

permanências ao longo 

do tempo, discutindo os 

sentidos dos grandes 

marcos da história da 

humanidade 

(nomadismo, 

desenvolvimento da 

agricultura e do 

pastoreio, criação da 

indústria etc.). 

trajetória dos grupos 

humanos, ao longo do 

tempo, está marcada 

por grandes mudanças 

(domínio do fogo, 

produção de 

ferramentas, 

surgimento das 

primeiras cidades). 

(EF04HI02RS-2) 

Reconhecer o papel e a 

importância da invenção 

da escrita para o 

desenvolvimento da 

humanidade. 

(EF04HI02RS-3) 

Relacionar os tempos 

locais com os marcos da 

história da humanidade. 

a trajetória dos grupos 

humanos, ao longo do 

tempo, está marcada 

por grandes mudanças 

(colonização do Vale 

do Caí – Vale da 

Felicidade). 

(EF04HI02RS-3 – SJH 

02 - 3) Relacionar os 

tempos locais com os 

marcos da história da 

humanidade e da 

colonização do Vale do 

Caí (Vale da Felicidade). 

 

O passado e o presente: 

a noção de permanência 

e as lentas 

transformações sociais 

e culturais. 

(EF04HI03) Identificar 

as transformações 

ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e 

discutir suas 

interferências nos 

modos de vida de seus 

(EF04HI03) Identificar 

as transformações 

ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e 

discutir suas 

interferências nos 

modos de vida de seus 
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habitantes, tomando 

como ponto de partida, 

o presente. 

habitantes, tomando 

como ponto de partida, 

o presente. 

Circulação de pessoas, 

produtos e culturas 

A circulação de 

pessoas e as 

transformações no 

meio natural 

(EF04HI05) Relacionar 

os processos de 

ocupação do campo a 

intervenções na 

natureza, avaliando os 

resultados dessas 

intervenções. 

(EF04HI05RS-1) 

Identificar como os 

seres humanos se 

relacionavam e se 

relacionam com a 

natureza e 

compreender seu 

impacto sobre o meio 

ambiente. 

(EF04HI05RS-2) 

Conhecer a ação das 

distintas comunidades 

tradicionais que 

constituíram a formação 

do Rio Grande do Sul, 

tais como: indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas 

e de tropeiros, dentre 

outras, na preservação 

da natureza. 

(EF04HI05RS-1 – SJH 

05 - 1) Identificar como 

os seres humanos se 

relacionavam e se 

relacionam com a 

natureza, no Vale do 

Caí (Vale da 

Felicidade) e 

compreender seu 

impacto sobre o meio 

ambiente. 

(EF04HI05RS-2 – SJH 

05 - 2) Conhecer a ação 

das distintas 

comunidades 

tradicionais que 

constituíram a formação 

do Vale do Caí (Vale da 

Felicidade), tais como: 

indígenas, quilombolas, 

alemãs, portuguesas, 

italianas e de tropeiros, 

dentre outras, na 
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preservação da 

natureza. 

 

A invenção do 

comércio e  a 

circulação de 

produtos 

(EF04HI06) Identificar 

as transformações 

ocorridas nos 

processos de 

deslocamento das 

pessoas e mercadorias, 

analisando as formas 

de adaptação ou 

marginalização. 

(EF04HI06RS-1) 

Compreender que a 

circulação de pessoas 

e de mercadorias 

propiciada pelo 

comércio é fator de 

mudanças no meio 

natural. 

(EF04HI06RS-2) 

Conhecer as diferentes 

formas de trocas de 

mercadorias e a sua 

evolução até a chegada 

ao comércio em grande 

escala. 

 

 

 

 

 

 

(EF04HI06RS-2 – SJH 

06 - 2) Conhecer as 

diferentes formas de 

trocas de mercadorias e 

a sua evolução no Vale 

do Caí (Vale da 

Felicidade), até a 

chegada ao comércio 

em grande escala. 

 

As rotas terrestres, 

fluviais e marítimas e 

seus impactos para a 

formação de cidades e 

as transformações do 

meio natural 

(EF04HI07) Identificar e 

descrever a importância 

dos caminhos terrestres, 

fluviais e marítimos para 

a dinâmica da vida 

comercial. 

(EF04HI07RS-1) 

Identificar e descrever 

como os produtos 

circulavam e circulam e 

seu impacto na 

formação das primeiras 

cidades e na vida atual 

dos centros urbanos. 

(EF04HI07RS-1 – SJH 

07 - 1) Identificar e 

descrever como os 

produtos circulavam e 

circulam e seu impacto 

na formação das 

primeiras cidades do 

Vale do Caí (Vale da 
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(EF04HI07RS-2) 

Observar em sua 

cidade e em seu bairro 

a localização dos 

pontos comerciais, 

percebendo a 

importância de sua 

localização no território 

diante do êxito de sua 

atividade econômica. 

(EF04HI07RS-3) 

Identificar as diferentes 

formas de circulação de 

mercadorias e de 

pessoas (transporte 

terrestre, fluvial, 

marítimo e aéreo). 

Felicidade) e na vida 

atual desses centros 

urbanos. 

 

 

 

 

 

(EF04HI07RS-3-SJH 

07- 3) Identificar as 

diferentes formas de 

circulação de 

mercadorias e de 

pessoas no Vale do Caí 

(Vale da Felicidade): 

transporte terrestre, 

fluvial, marítimo e aéreo. 

3º TRIMESTRE 

Transformações e 

permanências nas 

trajetórias dos grupos 

humanos 

A ação das pessoas, 

grupos sociais e 

comunidades no tempo 

e no espaço: 

nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, 

indústria, entre outras. 

(EF04HI01) Reconhecer 

a história como 

resultado da ação do ser 

humano no tempo e no 

espaço, com base na 

identificação de 

mudanças e 

(EF04HI01RS-1) 

Reconhecer a divisão 

da história nos tempos 

cronológicos, 

observando de forma 

mais geral suas 

mudanças e 
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permanências ao longo 

do tempo. 

permanências. 

  

(EF04HI02) Identificar 

mudanças e 

permanências ao longo 

do tempo, discutindo 

os sentidos dos 

grandes marcos da 

história da humanidade 

(nomadismo, 

desenvolvimento da 

agricultura e do 

pastoreio, criação

 da 

indústria etc.). 

(EF04HI02RS-1) 

Reconhecer que a 

trajetória dos grupos 

humanos, ao longo do 

tempo, está marcada 

por grandes mudanças 

(domínio do fogo, 

produção de 

ferramentas, 

surgimento das 

primeiras cidades). 

(EF04HI02RS-2) 

Reconhecer o papel e a 

importância da invenção 

da escrita para o 

desenvolvimento da 

humanidade. 

(EF04HI02RS-3) 

Relacionar os tempos 

locais com os marcos da 

história da humanidade. 

(EF04HI02RS-1 – SJH 

02 - 1) Reconhecer que 

a trajetória dos grupos 

humanos, ao longo do 

tempo, está marcada 

por grandes mudanças 

(colonização do Vale 

do Caí – Vale da 

Felicidade). 

 

 

 

 

 

 

(EF04HI02RS-3 – SJH 

02 - 3) Relacionar os 

tempos locais com os 

marcos da história da 

humanidade e da 

colonização do Vale do 

Caí (Vale da Felicidade). 
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O passado e o presente: 

a noção de permanência 

e as lentas 

transformações sociais 

e culturais. 

(EF04HI03) Identificar 

as transformações 

ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e 

discutir suas 

interferências nos 

modos de vida de seus 

habitantes, tomando 

como ponto de partida, 

o presente. 

(EF04HI03RS-1) 

Compreender que as 

mudanças ocorrem em 

ritmos diferentes, em 

épocas e contextos 

distintos. 

 

Circulação de pessoas, 

produtos e culturas 

A invenção do 

comércio e  a 

circulação de 

produtos 

(EF04HI06) Identificar 

as transformações 

ocorridas nos 

processos de 

deslocamento das 

pessoas e mercadorias, 

analisando as formas 

de adaptação ou 

marginalização. 

(EF04HI06RS-1) 

Compreender que a 

circulação de pessoas 

e de mercadorias 

propiciada pelo 

comércio é fator de 

mudanças no meio 

natural. 

(EF04HI06RS-2) 

Conhecer as diferentes 

formas de trocas de 

mercadorias e a sua 

evolução até a 

chegada ao comércio 

em grande escala. 

 

 

 

 

 

 

(EF04HI06RS-2 – SJH 

06 - 2) Conhecer as 

diferentes formas de 

trocas de mercadorias e 

a sua evolução no Vale 

do Caí (Vale da 

Felicidade), até a 

chegada ao comércio 

em grande escala. 
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O mundo da 

tecnologia: a 

integração de 

pessoas e as 

exclusões sociais e 

culturais 

(EF04HI08) Identificar 

as transformações 

ocorridas nos meios de 

comunicação (cultura 

oral, imprensa, rádio, 

televisão, cinema, 

internet e demais 

tecnologias digitais de 

informação e 

comunicação) e discutir 

seus significados para 

os diferentes grupos ou 

estratos sociais. 

(EF04HI08RS-1) 

Identificar as 

transformações 

ocorridas nos meios de 

comunicação e 

relacionar com o modo

 de vida em

 diferentes 

momentos históricos do 

passado distante e 

recente. 

(EF04HI08RS-1–SJH 

08 - 1) Identificar as 

transformações 

ocorridas nos meios de 

comunicação e 

relacionar com o modo 

de vida em diferentes 

momentos históricos do 

passado e do  

presente, no Vale do 

Caí (Vale da 

Felicidade). 

 

O surgimento da 

espécie humana no 

continente africano e 

sua expansão pelo 

mundo 

(EF04HI09) Identificar 

as motivações dos 

processos migratórios 

em diferentes tempos e 

espaços e avaliar o 

papel desempenhado 

pela migração nas 

regiões de destino. 

(EF04HI09RS-1) 

Entender que os 

deslocamentos são 

inerentes à história da 

humanidade, 

compreendendo a 

constituição étnica do 

Rio Grande do Sul. 

(EF04HI09RS-3) 

Conhecer as teorias a 

respeito do 

povoamento da 

América (Estreito de 

(EF04HI09RS-1 – SJH 

09 - 1) Entender que os 

deslocamentos são 

inerentes à história da 

humanidade, 

compreendendo a 

constituição étnica do 

Vale do Caí (Vale da 

Felicidade). 
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Bering, ilhas do 

Oceano 

Pacífico, etc.) em   

diferentes levas 

migratórias e períodos 

históricos, desde a 

chegada dos seres 

humanos no sul do 

continente, após a Era 

Glacial mais recente. 

(EF04HI09RS-4) 

Diferenciar migração 

voluntária de migração 

forçada. 

 

 

 

 

 

 

 

(EF04HI09RS-4–SJH - 

4) Diferenciar migração 

voluntária de migração 

forçada do Vale do Caí 

(Vale da Felicidade) às 

demais regiões do 

estado. 

 

Os processos 

migratórios para a 

formação do Brasil: os 

grupos indígenas, a 

presença portuguesa e 

a diáspora forçada dos 

africanos. 

Os processos 

migratórios do final do 

século XIX e início do 

século XX no  Brasil 

(EF04HI10) Analisar 

diferentes fluxos 

populacionais e suas 

contribuições para a 

formação da sociedade 

brasileira. 

(EF04HI10RS-1) 

Identificar os povos 

indígenas que 

habitavam o território 

onde hoje é o Rio 

Grande do Sul, sua 

identidade cultural e 

linguística, com outros 

povos indígenas e sua 

correlação com as 

tradições arqueológicas 

(EF04HI10RS-1 – SJH 

10 - 1) Identificar os 

povos indígenas que 

habitavam o território 

onde hoje é o Vale do 

Caí (Vale da 

Felicidade), sua 

identidade cultural e 

linguística, com outros 

povos indígenas e sua 

correlação com as 
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As dinâmicas internas 

de migração no Brasil a 

partir dos anos 1960. 

líticas e cerâmicas 

presentes na Bacia do 

Rio da Prata. 

(EF04HI10RS-2) 

Identificar as presenças 

portuguesa e 

espanhola nos 

processos de 

conquista, bem como 

as colonizações 

lagunista, açoriana, 

paulista, alemã, italiana 

e eslava e seus 

impactos para as 

sociedades indígenas 

(saúde, cultura, 

costumes, religião, 

etc.). 

(EF04HI10RS-3) 

Identificar a 

contribuição dos 

africanos para a 

formação da sociedade 

local, para a economia 

e a cultura do Rio 

Grande do Sul nos 

tradições arqueológicas 

líticas e cerâmicas 

presentes na Bacia do 

Rio Caí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF04HI10RS-3 – SJH 

10 - 3) Identificar a 

contribuição dos 

imigrantes alemães 

para a formação da 

sociedade local, para a 

economia e a cultura 

do Vale do Caí (Vale 

da Felicidade) nos 

séculos XVIII, XIX, XX 

e XXI. 
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séculos XVIII, XIX, XX 

e XXI. 

(EF04HI10RS-4) 

Identificar diferentes 

fluxos populacionais, 

considerando a 

diversidade e a origem 

cultural dos imigrantes, 

indígenas e africanos, 

compreendendo suas 

contribuições para a 

formação da sociedade 

rio- grandense e 

também suas 

especificidades étnicas 

e culturais. 

(EF04HI10RS-5) 

Valorizar e destacar as 

contribuições dos 

povos indígenas 

(missões, pampa e 

planalto), povos 

europeus (imigrantes 

açorianos, alemães e 

italianos) e africanos e 

miscigenados no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF04HI10RS-5 – SJH 

10 - 5) Valorizar e 

destacar as 

contribuições dos povos 

indígenas, povos 

europeus (imigrantes 

açorianos, alemães e 

italianos) e africanos e 

miscigenados no 

movimento de 

colonização do Vale do 

Caí (Vale da Felicidade), 

principalmente nos 

aspectos 



173 
 

movimento de 

colonização do Estado 

do Rio Grande do Sul, 

principalmente nos 

aspectos 

socioeconômicos, 

histórico e cultural, 

reconhecendo a 

multiplicidade étnica da 

sociedade. 

socioeconômicos, 

histórico e cultural, 

reconhecendo a 

multiplicidade étnica da 

sociedade da região. 

  

(EF04HI11) Analisar, 

na sociedade em que 

vive, a existência ou 

não de mudanças 

associadas à migração 

(interna e 

internacional). 

(EF04HI11RS-1) 

Observar a presença 

ou não de imigrantes 

e/ou migrantes em sua 

cidade ou região na 

atualidade, buscando 

conhecer sua cultura e 

os motivos de seu 

movimento migratório. 
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ENSINO RELIGIOSO 

 

De acordo com o RCG (RS, 2018b, p. 50),  

 

o Ensino Religioso, reconhecido como parte integrante da formação 
básica do educando, tem sua posição demarcada no currículo do 
Ensino Fundamental, seja disciplina ou área do conhecimento, dada 
sua presença efetiva na BNCC. Essa posição ratifica a 
obrigatoriedade de sua oferta pelas instituições de ensino.  

 

Em São José do Hortêncio, as escolas buscam, através do componente 

Curricular do Ensino Religioso, oportunizar aos estudantes compreenderem 

questões referentes à existência humana, ajudando-os a adquirir consciência de si 

mesmo, do seu meio, além de levá-los a desempenhar seu papel na comunidade, na 

sociedade. A educação é uma construção contínua do ser humano, do seu saber e 

das suas aptidões, da sua capacidade de discernir e agir, que o acompanha ao 

longo de toda a vida. Nesse sentido, a educação deve gerar ambientes de 

aprendizagem em que o ser humano seja compreendido na sua 

multidimensionalidade como um ser indiviso em sua totalidade, com seus diferentes 

estilos de aprendizagem e suas distintas formas de resolver problemas.  

Portanto, compete ao Ensino Religioso abordagens religiosas, morais, éticas 

e científicas, sem privilégio a nenhuma crença ou convicção, considerando a 

existência de filosofias seculares de vida, fundamentadas nos seguintes preceitos, 

dispostos na BNCC:  

● Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 

estéticos morais e éticos;  

● Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias 

de vida, experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios;  

● Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, 

enquanto expressão de valor da vida;  

● Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos 

de ser e viver;  

● Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, 

da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente;  



175 
 

● Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 

intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os 

direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz. 

É a partir dessas dimensões que conseguimos nos relacionar conosco 

mesmos, com a natureza e com as divindades, percebendo-nos como iguais e 

diferentes.  

Nesse sentido, o componente curricular de Ensino Religioso apresenta 

unidades temáticas as quais seguem: 

 ● Identidades e Alteridades; 

 ● Manifestações Religiosas; 

 ● Crenças Religiosas e Filosofias de Vida.  

A escola, além do exposto acima, abordará questões voltadas ao estudo e 

respeito das diferentes crenças religiosas, manifestações e filosofias de vida e 

outras temáticas, como: bullying, respeito, fraternidade, amor, respeito a 

diversidades, racismo, ações que envolvam a ajuda ao próximo, enfim, compreender 

que todos somos iguais e devemos respeitar as diferenças de cada um. 
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1º TRIMESTRE 

Manifestações religiosas Ritos religiosos 

(EF04ER01) Identificar 

ritos presentes no 

cotidiano pessoal, 

familiar, escolar e 

comunitário. 

(EF04ER01RS-01) 

Conhecer ritos 

religiosos vivenciados 

no cotidiano pessoal, 

familiar, escolar e 

comunitário. 

 

  

(EF04ER02) Identificar 

ritos e suas funções 

em diferentes 

manifestações e 

tradições religiosas. 

(EF04ER02RS-01) 

Identificar e reconhecer 

ritos presentes nas 

diferentes 

manifestações e 

Tradições Religiosas, 

vivenciados em datas 

comemorativas e 

feriados municipais, 

estaduais e nacionais. 

(EF04ER02RS-02) 

Conhecer e valorizar os 

diferentes cultos à 

natureza, ritualizados 

em diversas culturas e 

manifestações 

religiosas. 
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(EF04ER03) 

Caracterizar ritos de 

iniciação e de 

passagem em diversos 

grupos religiosos 

(nascimento, 

casamento e morte). 

(EF04ER03RS-01) 

Caracterizar ritos de 

iniciação e de 

passagem em        

diversos      grupos 

religiosos   pertencentes   

à comunidade, tais 

como nascimento, 

batizado, casamento, 

morte e/ou outros. 

(EF04ER03RS-02) 

Valorizar rituais e 

experiências 

interculturais, a partir da 

convivência com as 

diferentes 

manifestações 

religiosas. 

 

  

(EF04ER04) Identificar 

as diversas formas de 

expressão da 

espiritualidade 

(orações, cultos, 

gestos, cantos, dança, 

meditação) nas 

diferentes tradições 

(EF04ER04RS-01) 

Reconhecer as diversas 

formas de expressão 

em orações, cultos, 

gestos, cantos, dança, 

meditação, vivenciadas 

individual e 

coletivamente, nas 
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religiosas. diferentes Tradições 

Religiosas. 

Manifestações religiosas Ideia(s) de divindade(s) 

(EF04ER06) Identificar 

nomes, significados e 

representações de 

divindades nos 

contextos familiar e 

comunitário. 

(EF04ER06RS-01) 

Reconhecer nomes e 

representações de 

divindades presentes no 

contexto familiar e 

comunitário. 

(EF04ER06RS-02) 

Identificar a influência 

da religiosidade 

expressa na escolha de

 nomes no 

contexto familiar. 

(EF04ER06RS-03) 

Identificar locais e/ou 

estabelecimentos que 

foram nomeados em 

homenagem a líderes 

ou divindades 

representadas nas 

diferentes 

Manifestações 

religiosas, da  

Comunidade em  que 

estão inseridos. 
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2º TRIMESTRE 

Manifestações religiosas Ritos religiosos 

(EF04ER01) Identificar 

ritos presentes no 

cotidiano pessoal, 

familiar, escolar e 

comunitário. 

(EF04ER01RS-01) 

Conhecer ritos 

religiosos vivenciados 

no cotidiano pessoal, 

familiar, escolar e 

comunitário. 

 

  

(EF04ER02) Identificar 

ritos e suas funções 

em diferentes 

manifestações e 

tradições religiosas. 

(EF04ER02RS-01) 

Identificar e reconhecer 

ritos presentes nas 

diferentes 

manifestações e 

Tradições Religiosas, 

vivenciados em datas 

comemorativas e 

feriados municipais, 

estaduais e nacionais. 

(EF04ER02RS-02) 

Conhecer e valorizar os 

diferentes cultos à 

natureza, ritualizados 

em diversas culturas e 

manifestações 

religiosas. 

 



180 
 

  

(EF04ER03) 

Caracterizar ritos de 

iniciação e de 

passagem em diversos 

grupos religiosos 

(nascimento, 

casamento e morte). 

(EF04ER03RS-01) 

Caracterizar ritos de 

iniciação e de 

passagem em diversos 

grupos religiosos 

pertencentes   à 

comunidade, tais como 

nascimento, batizado, 

casamento, morte e/ou 

outros. 

(EF04ER03RS-02) 

Valorizar rituais e 

experiências 

interculturais, a partir da 

convivência com as 

diferentes 

manifestações 

religiosas. 

 

  

(EF04ER04) Identificar 

as diversas formas de 

expressão da 

espiritualidade 

(orações, cultos, 

gestos, cantos, dança, 

meditação) nas 

diferentes tradições 

(EF04ER04RS-01) 

Reconhecer as diversas 

formas de expressão 

em orações, cultos, 

gestos, cantos, dança, 

meditação, vivenciadas 

individual e 

coletivamente, nas 
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religiosas. diferentes Tradições 

Religiosas. 

 
Representações 

religiosas na arte 

(EF04ER05) Identificar 

representações 

religiosas em 

diferentes expressões 

artísticas (pinturas, 

arquitetura, esculturas, 

ícones, símbolos, 

imagens), 

reconhecendo-as como 

parte da identidade de 

diferentes culturas e 

tradições religiosas. 

(EF04ER05RS-1) 

Reconhecer as 

representações 

religiosas em diferentes 

expressões artísticas 

presentes na 

comunidade em que os 

alunos estão inseridos. 

(EF04ER05RS-02) 

Compreender o 

conceito de arte sacra 

(religiosa) e sua        

importância       na 

construção da   história 

da humanidade. 

 

Manifestações religiosas Ideia(s) de divindade(s) 

(EF04ER06) Identificar 

nomes, significados e 

representações de 

divindades nos 

contextos familiar e 

comunitário. 

(EF04ER06RS-01) 

Reconhecer nomes e 

representações de 

divindades presentes no 

contexto familiar e 

comunitário. 

(EF04ER06RS-02) 

Identificar a influência 

da religiosidade 
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expressa na escolha de

 nomes no 

contexto familiar. 

(EF04ER06RS-03) 

Identificar locais e/ou 

estabelecimentos que 

foram nomeados em 

homenagem a líderes 

ou divindades 

representadas nas 

diferentes 

Manifestações 

religiosas, da  

Comunidade em  que 

estão inseridos. 

 

3º TRIMESTRE 

Manifestações religiosas Ritos religiosos 

(EF04ER02) Identificar 

ritos e suas funções 

em diferentes 

manifestações e 

tradições religiosas. 

(EF04ER02RS-01) 

Identificar e reconhecer 

ritos presentes nas 

diferentes 

manifestações e 

Tradições Religiosas, 

vivenciados em datas 

comemorativas e 
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feriados municipais, 

estaduais e nacionais. 

(EF04ER02RS-02) 

Conhecer e valorizar os 

diferentes cultos à 

natureza, ritualizados 

em diversas culturas e 

manifestações 

religiosas. 
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ARTES 

 

A componente curricular contribui consideravelmente para a efetividade das 

competências gerais da BNCC, através da prática e fruição nas diversas 

manifestações e linguagens na escola.  

As Artes Visuais contribuem para o despertar da sensibilidade estética, o 

mundo real ou imaginário e a criatividade das crianças durante o processo de ensino 

aprendizagem. São estímulos essenciais em várias etapas do desenvolvimento do 

ser humano e assim permitem a  construção e aquisição de novas formas de olhar o 

mundo, além de desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 

colaborativo. 

A Música desenvolve e aprimora a escuta e permite conhecer e preservar a 

produção de nossas tradições e de outros povos, explorando seus ritmos e 

melodias. 

 A Dança articula a relação de consciência corporal, reconhecimento do 

espaço e reconhecimento do outro e das relações humanas. É uma linguagem 

artística que propicia novas formas de comunicação, expressividade e socialização, 

além de despertar a criatividade e contribuir para o processo ensino aprendizagem.  

O Teatro explora as expressões corporais e vocais, proporcionando a 

representação de si e de outros, exercitando a empatia e a reflexão sobre como agir 

em circunstâncias diversas.  

Todas as linguagens buscam empoderar os estudantes, tornando-os 

protagonistas de suas histórias, fortalecendo a troca de ideias e o trabalho individual, 

coletivo e colaborativo. 
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1º TRIMESTRE 

LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 

LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES SJH 

Artes Visuais Contextos e práticas 

(EF15AR01) Identificar 

e apreciar formas 

distintas das artes 

visuais tradicionais

 e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, 

o imaginário, a 

capacidade de 

simbolizar e o repertório 

imagético. 

(EF15AR01RS35) 

Explorar, identificar e 

ampliar as diversas 

manifestações das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas 

(desenho, pintura, 

escultura, gravura, 

fotografia, vídeo, 

cinema, animação, arte 

computacional etc.) 

locais e regionais, 

ampliando a construção 

do olhar, 

potencializando a 

capacidade de 

percepção, imaginação, 

simbolização e 

ressignificação do 

repertório imagético, 

com a valorização da 

diversidade cultural na 
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formação da 

comunidade local e 

regional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR02) Explorar e 

reconhecer elementos 

constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, 

movimento etc.). 

(EF15AR02RS35) 

Ampliar a investigação e 

reconhecer elementos 

constitutivos das artes 

visuais e seu potencial 

poético (ponto, linha, 

forma, volume bi e 

tridimensional, textura, 

cor, espaço, movimento, 

luz e sombra), 

experimentando, 

identificando e 

percebendo as diversas 

formas de expressão 

das artes plásticas, 

audiovisuais, gráficas, 

tecnológicas e nas 

linguagens analógicas e 

digitais, em diferentes 

meios e nas obras de 

arte. 

 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF15AR03) 

Reconhecer e analisar a 

(EF15AR03RS35) 

Levantar informações, 
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influência de distintas 
matrizes estéticas e 
culturais das artes 
visuais nas 

manifestações artísticas 
das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

identificar, reconhecer e 

distinguir a influência de 

distintas matrizes 

estéticas e culturais das 

artes visuais nas 

manifestações, 

articulando a 

compreensão da 

diversidade cultural, no 

patrimônio imaterial 

(celebrações, ofícios, 

saberes, habilidades, 

crenças e 

manifestações) e 

patrimônio material 

(bens históricos, 

paisagísticos, 

etnográficos e obras de 

arte) na formação da 

comunidade, da região, 

do estado e da 

sociedade brasileira. 

 Materialidades 

(EF15AR04) 

Experimentar 

diferentes formas de 

expressão artística

(EF15AR04RS12) 

Pesquisar, identificar e 

praticar diferentes 

formas de expressão

 



188 
 

 (desenho, 

pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, 

escultura,

 modelagem, 

instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo 

uso sustentável de 

materiais, 

instrumentos, recursos 

e técnicas 

convencionais e 

não convencionais. 

 bi e 

tridimensionais 

(desenho, pintura, 

colagem, dobradura,

 escultura, 

modelagem, história em 

quadrinhos, fotografia, 

vídeo etc.), estimulando 

o manuseio e a 

percepção da 

diversidade de  

materiais e suas 

consistências, os 

recursos dos 

instrumentos 

adequados, a forma de 

trabalhar nas técnicas 

convencionais, 

valorizando o uso 

sustentável dos 

materiais, para 

concretizar uma obra. 

  

(EF15AR05) 

Experimentar a criação 

em artes visuais de 

modo individual, 

(EF15AR05RS35) 

Experimentar e criar em 

artes visuais, ampliando 

a possibilidade em 
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coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes 

espaços da escola e da 

comunidade. 

diferentes e novos 

espaços da escola e da 

comunidade, para 

consolidar e expandir 

o repertório criativo de 

modo individual, coletivo 

e colaborativo. 

 Processos de criação 

(EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e 

as dos colegas, para 

alcançar sentidos 

plurais. 

(EF15AR06RS35) 

Dialogar e interagir 

sobre o seu processo de 

criação e dos colegas, 

sem a utilização de 

estereótipos e pré- 

conceitos (bonito e feio, 

certo e errado, talento, 

dom etc.), 

desenvolvendo a escuta 

respeitosa das 

individualidades e 

singularidades no fazer 

artístico. 

 

 Sistemas da linguagem 

(EF15AR07) 

Reconhecer algumas 

categorias do sistema 

das artes visuais 

(museus, galerias, 

(EF15AR07RS35) 

Experienciar processos 

de criação e a utilização 

dos elementos da 

linguagem, conforme 
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instituições, artistas, 

artesãos, curadores 

etc.). 

habilidade 

EF15AR02RS35 e as 

materialidades descritas 

na habilidade 

EF15AR04RS35, no 

contato com artistas, 

artesãos e curadores 

locais e regionais e em 

visita a museus, galerias 

e instituições de arte. 

Música Contextos e práticas 

(EF15AR13) Identificar 

e apreciar criticamente 

diversas formas e 

gêneros de expressão 

musical, reconhecendo 

e analisando os usos e 

as funções da música 

em diversos contextos 

de circulação, em 

especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

(EF15AR13RS35-1) 

Exercitar a escuta 

atenta para identificar e 

apreciar diversas 

formas musicais 

representadas pela 

cultura regional e por 

suas diversas etnias 

culturais em diferentes 

gêneros (xote, 

fandango, milonga, 

polca, valsa, entre 

outros). 

(EF15AR13RS35-2) 

Ampliar a experiência 

para identificar e 
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apreciar, 

progressivamente, 

gêneros musicais que 

interferem na vida 

cotidiana (jingle de 

comerciais no rádio e na 

televisão, vinhetas em 

vídeos da Internet, 

musicais típicas da 

comunidade executadas 

em momentos de 

celebrações, músicas 

religiosas, das culturas 

familiares etc.) e nas 

expressões musicais, 

valorizando a 

diversidade cultural na 

formação da 

comunidade local e 

regional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR14) Perceber 

e explorar os 

elementos constitutivos 

da música (altura, 

intensidade, timbre, 

melodia, ritmo 

(EF15AR14RS35) 

Explorar e identificar os 

elementos básicos do 

som: altura (sons 

agudos e graves), 

duração (longos e 
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etc.), por meio de 

jogos, brincadeiras, 

canções e práticas 

diversas de 

composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

curtos), intensidade 

(forte e fraco) e timbres 

(da voz e de 

instrumentos) em 

diversos gêneros 

musicais regionais e 

étnico-culturais por meio 

de jogos, brincadeiras, 

cantigas folclóricas, 

canções e práticas 

diversas de 

composição/criação, 

canto, execução e 

apreciação musical. 

 Materialidades 

(EF15AR15) Explorar 

fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio 

corpo (palmas, voz,

 percussão 

corporal), na natureza 

e em objetos 

cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos constitutivos 

da música e as 

(EF15AR15RS35-1) 

Experimentar, explorar, 

tocar e identificar fontes 

sonoras, buscando 

organizar os sons nas 

famílias dos 

instrumentos (cordas, 

madeiras, percussão, 

metais) utilizando os 

instrumentos 

convencionais e não 

convencionais (objetos 
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características de 

instrumentos musicais 

variados. 

do cotidiano) e sons do 

corpo (palmas, voz e 

percussão corporal), 

relacionando-os e 

trabalhando os 

elementos da música, 

conforme habilidade 

EF15AR14RS35. 

(EF15AR15RS35-2) 

Experimentar, 

investigar, pesquisar e 

construir instrumentos 

musicais não 

convencionais com 

possibilidades sonoras 

diversas, de forma 

sustentável, buscando a 

harmonia e a qualidade 

do som. 

 
Notação e registro 

musical 

(EF15AR16)  Explorar 

diferentes formas de 

registro musical não 

convencional 

(representação gráfica 

de sons, partituras 

criativas etc.), 

(EF15AR16RS35-1) Explorar 

Diferentes formas de 

registro musical não 

convencional de 

canções e músicas por 

meio de representações 

de sons, palavras, 
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 bem como 

procedimentos e 

técnicas de registro em 

áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação 

musical convencional. 

desenhos, linhas, 

pontilhados, partituras 

criativas, entre outros 

(por exemplo, um 

registro para cada 

tempo do som, um 

desenho para sons 

curtos, repetidos 

desenhos para longo 

etc.). 

(EF15AR16RS35-2) 

Explorar e exercitar o 

registro musical em 

processos de áudio e/ou 

audiovisual. 

(EF15AR16RS35-3) 

Conhecer e reconhecer 

o registro musical 

convencional em 

diferentes canções e 

músicas. 

 Processos de criação 

(EF15AR17) 

Experimentar 

improvisações, 

composições  e 

sonorização de 

(EF15AR17RS35) 

Experimentar 

improvisações, 

composições e 

sonorização de 
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histórias, entre outros, 

utilizando vozes, sons 

corporais e/ou 

instrumentos musicais 

convencionais ou não 

convencionais, de 

modo individual, 

coletivo e colaborativo. 

histórias, entre outros,

 utilizando vozes,

 sons corporais 

e/ou instrumentos 

musicais convencionais

 ou não 

convencionais, de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, utilizando 

os parâmetros do som, 

apresentados na 

habilidade 

EF15AR14RS35 e as 

fontes sonoras, 

presentes na habilidade 

EF15AR15RS35-1 e os 

instrumentos

 construídos na 

habilidade 

EF15AR15RS35-2. 

Eixos transversais Processos de criação 

(EF15AR23) 

Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, as 

relações     processuais 
entre diversas 

linguagens artísticas. 

(EF15AR23RS35) 

Experimentar, investigar 

e produzir projetos 

temáticos, os 

elementos, as 

materialidades e os 
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processos criativos das 

linguagens artísticas, 

dentro do coletivo, na 

busca de uma poética 

pessoal,

 respeitando as 

singularidades e 

diversidades. 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF15AR24) 

Caracterizar e 
experimentar 
brinquedos, 

brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 

histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 

culturais. 

(EF15AR24RS35) Vivenciar, 

Identificar e 

diferenciar, 

progressivamente, a 

riqueza da diversidade 

multicultural das 

matrizes da comunidade 

e seu entorno, 

valorizando-as em 

brincadeiras, jogos, 

danças, canções, obras, 

histórias, artesanato, 

apresentações, entre 

outras. 

 

 Patrimônio cultural 

(EF15AR25) Conhecer 

e valorizar o patrimônio 

cultural, material e 

imaterial, de culturas 

(EF15AR25RS35) 

Identificar, pesquisar, 

reconhecer e valorizar 

as características 
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diversas, em especial a 

brasileira, incluindo-se 

suas matrizes 

indígenas, africanas e 

europeias, de 

diferentes épocas, 

favorecendo a 

construção  de 

vocabulário e repertório 

relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

estéticas e culturais 

presentes no patrimônio 

material e imaterial 

pertencentes à cultura 

local, regional e nacional 

(de origem indígena, 

africana e europeia), 

para aproximar dados e 

fatos históricos e as 

manifestações 

populares de pequeno e 

grande porte, 

viabilizando a 

compreensão, o 

convívio e a interação 

através das linguagens 

artísticas. 

 Arte e tecnologia 

(EF15AR26) Explorar 

diferentes tecnologias 

e recursos digitais 

(multimeios, 

animações, jogos

 eletrônicos, 

gravações em áudio e 

vídeo,  fotografia, 

softwares etc.) nos 

(EF15AR26RS35-1) 

Descobrir, conhecer e 

desenvolver múltiplas 

experiências 

individuais, coletivas e 

compartilhadas, 

explorando as 

potencialidades dos 

meios tecnológicos e 
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processos de criação 

artística. 

digitais para a criação e 

interação em processos 

criativos, com outras 

linguagens artísticas. 

(EF15AR26RS35-2) 

Descobrir e conhecer a 

imaterialidade nas obras 

digitais: fotografia digital, 

audiovisual, vídeo (o 

que não é possível tocar 

fisicamente, que não se 

desgaste com o tempo, 

que pode ser 

reproduzido 

infinitamente e está 

salvo em arquivos 

digitais e virtuais). 

2º TRIMESTRE 

Artes Visuais Contextos e práticas 

(EF15AR01) Identificar 

e apreciar formas 

distintas das artes 

visuais tradicionais

 e 

contemporâneas, 

cultivando a percepção, 

o imaginário, a 

(EF15AR01RS35) 

Explorar, identificar e 

ampliar as diversas 

manifestações das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas 

(desenho, pintura, 

escultura, gravura, 
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capacidade de 

simbolizar e o repertório 

imagético. 

fotografia, vídeo, 

cinema, animação, arte 

computacional etc.) 

locais e regionais, 

ampliando a construção 

do olhar, 

potencializando a 

capacidade de 

percepção, imaginação, 

simbolização e 

ressignificação do 

repertório imagético, 

com a valorização da 

diversidade cultural na 

formação da 

comunidade local e 

regional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR02) Explorar e 

reconhecer elementos 

constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, 

movimento etc.). 

(EF15AR02RS35) 

Ampliar a investigação e 

reconhecer elementos 

constitutivos das artes 

visuais e seu potencial 

poético (ponto, linha, 

forma, volume bi e 

tridimensional, textura, 

cor, espaço, movimento, 
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luz e sombra), 

experimentando, 

identificando e 

percebendo as diversas 

formas de expressão 

das artes plásticas, 

audiovisuais, gráficas, 

tecnológicas e nas 

linguagens analógicas e 

digitais, em diferentes 

meios e nas obras de 

arte. 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF15AR03) 
Reconhecer e analisar a 

influência de distintas 
matrizes estéticas e 
culturais das artes 
visuais nas 

manifestações artísticas 
das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

(EF15AR03RS35) 

Levantar informações, 

identificar, reconhecer e 

distinguir a influência de 

distintas matrizes 

estéticas e culturais das 

artes visuais nas 

manifestações, 

articulando a 

compreensão da 

diversidade cultural, no 

patrimônio imaterial 

(celebrações, ofícios, 

saberes, habilidades, 
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crenças e 

manifestações) e 

patrimônio material 

(bens históricos, 

paisagísticos, 

etnográficos e obras de 

arte) na formação da 

comunidade, da região, 

do estado e da 

sociedade brasileira. 

 Materialidades 

(EF15AR04) 

Experimentar 

diferentes formas de 

expressão artística

 (desenho, 

pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, 

escultura,

 modelagem, 

instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo 

uso sustentável de 

materiais, 

instrumentos, recursos 

e técnicas 

convencionais e não 

(EF15AR04RS12) 

Pesquisar, identificar e 

praticar diferentes 

formas de expressão

 bi e 

tridimensionais 

(desenho, pintura, 

colagem, dobradura,

 escultura, 

modelagem, história em 

quadrinhos, fotografia, 

vídeo etc.), estimulando 

o manuseio e a 

percepção da 

diversidade de 

materiais e suas 
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convencionais. consistências, os 

recursos dos 

instrumentos 

adequados, a forma de 

trabalhar nas técnicas 

convencionais, 

valorizando o uso 

sustentável dos 

materiais, para 

concretizar uma obra. 

  

(EF15AR05) 

Experimentar a criação 

em artes visuais de 

modo individual, 

coletivo e

 colaborativo, 

explorando diferentes 

espaços da escola e da 

comunidade. 

(EF15AR05RS35) 

Experimentar e criar em 

artes visuais, ampliando 

a possibilidade em 

diferentes e novos 

espaços da escola e da 

comunidade, para 

consolidar e expandir 

o repertório criativo de 

modo individual, coletivo 

e colaborativo. 

 

 Processos de criação 

(EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e 

as dos colegas, para 

alcançar sentidos 

plurais. 

(EF15AR06RS35) 

Dialogar e interagir 

sobre o seu processo de 

criação e dos colegas, 

sem a utilização de 
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estereótipos e pré-

conceitos (bonito e feio, 

certo e errado, talento, 

dom etc.), 

desenvolvendo a escuta 

respeitosa das 

individualidades e 

singularidades no fazer 

artístico. 

 Sistemas da linguagem 

(EF15AR07) 

Reconhecer algumas 
categorias do sistema 

das artes visuais 
(museus, galerias, 

instituições, artistas, 
artesãos, curadores 

etc.). 

(EF15AR07RS35) 

Experienciar processos 

de criação e a utilização 

dos elementos da 

linguagem, conforme 

habilidade 

EF15AR02RS35 e as 

materialidades descritas 

na habilidade 

EF15AR04RS35, no 

contato com artistas, 

artesãos e curadores 

locais e regionais e em 

visita a museus, galerias 

e instituições de arte. 

 

Dança Contextos e práticas 
(EF15AR08) 

Experimentar e apreciar 

(EF15AR08RS35) 

Experimentar ao fazer e 
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formas distintas de 

manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário,

 a capacidade de 

simbolizar e o repertório 

corporal. 

refazer movimentos 

corporais mais 

elaborados com 

intencionalidade, 

presentes no cotidiano e 

em diferentes formas de 

dança locais e de outras 

culturas, observando 

corpos parados, em 

equilíbrio e em ações, 

estimulando a 

percepção, a 

significação e a 

ampliação do repertório 

pessoal, em trabalhos 

individuais, coletivos e 

colaborativos, com a 

valorização da 

diversidade cultural na 

comunidade local e 

regional. 

  

(EF15AR09) 

Estabelecer relações 
entre as partes do corpo 

e destas com o todo 
corporal na construção 
do movimento dançado. 

(EF15AR09RS35) 

Experimentar e 

identificar os 

movimentos de 

membros do corpo 
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(superiores e inferiores), 

estabelecendo a relação 

com o todo corporal, 

para compreender e 

ampliar as 

possibilidades de 

criação de movimentos 

dançados. 

 
Elementos da 

linguagem 

(EF15AR10) 

Experimentar 

diferentes formas de 

orientação no espaço 

(deslocamentos, 

planos, direções, 

caminhos etc.) e ritmos 

de movimento 

(lento, moderado e 

rápido) na construção 

do movimento 

dançado. 

(EF15AR10RS35) 

Vivenciar, experimentar 

para ampliar a 

percepção dos 

movimentos dançados 

em diferentes 

tempos, investigando 

novas velocidades para 

a  realização de ações 

simples (fazer o 

movimento de colocar a 

mão na cabeça, simular 

um caminhar bem 

lentamente, rolar, girar, 

saltar etc.), em diversos 

espaços, para 

compreender a 

potencialidade da tríade 
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corpo-espaço-

movimento. 

 Processos de criação 

(EF15AR11)  Criar e 

improvisar movimentos 

dançados de

 modo individual,

 coletivo e 

colaborativo, 

considerando os 

aspectos estruturais, 

dinâmicos e 

expressivos dos 

elementos constitutivos

 do movimento, 

com base nos códigos 

de dança. 

(EF15AR11RS35) 

Explorar, fazer, refazer, 

exercitar a criação e a 

improvisação 

repetidamente de 

diferentes movimentos 

coreográficos 

individuais e coletivos, 

a partir dos 

aprendizados das 

habilidades 

EF15AR08RS35, 

EF15AR09RS35  e 

EF15AR10RS35, para 

ampliar a compreensão 

da tríade corpo- espaço-

movimento e os códigos 

(características) de 

diversos ritmos 

dançantes. 

 

  

(EF15AR12) Discutir, 

com respeito e sem 

preconceito,

 a

(EF15AR12RS35) 

Discutir no sentido de 

dialogar, escutar, 

comentar (em rodas de 
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s experiências pessoais 

e coletivas em dança 

vivenciadas na escola, 

como fonte para a 

construção de 

vocabulários e 

repertórios próprios. 

conversas) e, 

progressivamente, 

construir argumentações 

sobre as experiências 

pessoais e coletivas 

vivenciadas em dança, 

evitando análises e 

comentários 

preconceituosos e 

estereotipados de si e do 

outro, ampliando a 

construção de 

repertórios próprios. 

Música Contextos e práticas 

(EF15AR13) Identificar 

e apreciar criticamente 

diversas formas e 

gêneros de expressão 

musical, reconhecendo 

e analisando os usos e 

as funções da música 

em diversos contextos 

de circulação, em 

especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

(EF15AR13RS35-1) 

Exercitar a escuta 

atenta para identificar e 

apreciar diversas 

formas musicais 

representadas pela 

cultura regional e por 

suas diversas etnias 

culturais em diferentes 

gêneros (xote, 

fandango, milonga, 

polca, valsa, entre 

outros). 
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(EF15AR13RS35-2) 

Ampliar a experiência 

para identificar e 

apreciar, 

progressivamente, 

gêneros musicais que 

interferem na vida 

cotidiana (jingle de 

comerciais no rádio e na 

televisão, vinhetas em 

vídeos da Internet, 

musicais típicas da 

comunidade executadas 

em momentos de 

celebrações, músicas 

religiosas, das culturas 

familiares etc.) e nas 

expressões musicais, 

valorizando a 

diversidade cultural na 

formação da 

comunidade local e 

regional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR14) Perceber 

e explorar os 

elementos constitutivos 

(EF15AR14RS35) 

Explorar e identificar os 

elementos básicos do 
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da música (altura, 

intensidade, timbre, 

melodia, ritmo 

etc.), por meio de 

jogos, brincadeiras, 

canções e práticas 

diversas de 

composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

som: altura (sons 

agudos e graves), 

duração (longos e 

curtos), intensidade 

(forte e fraco) e timbres 

(da voz e de 

instrumentos) em 

diversos gêneros 

musicais regionais e 

étnico-culturais por meio 

de jogos, brincadeiras, 

cantigas folclóricas, 

canções e práticas 

diversas de 

composição/criação, 

canto, execução e 

apreciação musical. 

 Materialidades 

(EF15AR15) Explorar 

fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na 

natureza e em objetos 

cotidianos, 

reconhecendo os 

(EF15AR15RS35-1) 

Experimentar, explorar, 

tocar e identificar fontes 

sonoras, buscando 

organizar os sons nas 

famílias dos 

instrumentos (cordas, 

madeiras, percussão, 

metais) utilizando os 
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elementos constitutivos 

da música e as 

características de 

instrumentos musicais 

variados. 

instrumentos 

convencionais e não 

convencionais (objetos 

do cotidiano) e sons do 

corpo (palmas, voz e 

percussão corporal), 

relacionando-os e 

trabalhando os 

elementos da música, 

conforme habilidade 

EF15AR14RS35. 

(EF15AR15RS35-2) 

Experimentar, 

investigar, pesquisar e 

construir instrumentos 

musicais não 

convencionais com 

possibilidades sonoras 

diversas, de forma 

sustentável, buscando a 

harmonia e a qualidade 

do som. 

 
Notação e registro 

musical 

(EF15AR16) Explorar 

diferentes formas de 

registro musical não 

convencional 

(EF15AR16RS35-1) Explorar 

Diferentes formas de 

registro musical não 

convencional de 
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(representação gráfica 

de sons, partituras 

criativas etc.), 

 bem como 

procedimentos e 

técnicas de registro em 

áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação 

musical convencional. 

canções e músicas por 

meio de representações 

de sons, palavras, 

desenhos, linhas, 

pontilhados, partituras 

criativas, entre outros 

(por exemplo, um 

registro para cada 

tempo do som, um 

desenho para sons 

curtos, repetidos 

desenhos para longo 

etc.). 

(EF15AR16RS35-2) 

Explorar e exercitar o 

registro musical em 

processos de áudio e/ou 

audiovisual. 

(EF15AR16RS35-3) 

Conhecer e reconhecer 

o registro musical 

convencional em 

diferentes canções e 

músicas. 

 Processos de criação 
(EF15AR17) 

Experimentar 

(EF15AR17RS35) 

Experimentar 
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improvisações, 

composições e 

sonorização de 

histórias, entre outros, 

utilizando vozes, sons 

corporais e/ou 

instrumentos musicais 

convencionais ou não 

convencionais, de 

modo individual, 

coletivo e colaborativo. 

improvisações, 

composições e 

sonorização de 

histórias, entre outros,

 utilizando vozes,

 sons corporais 

e/ou instrumentos 

musicais convencionais

 ou não 

convencionais, de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, utilizando 

os parâmetros do som, 

apresentados na 

habilidade 

EF15AR14RS35 e as 

fontes sonoras, 

presentes na habilidade 

EF15AR15RS35-1 e os 

instrumentos

 construídos na 

habilidade 

EF15AR15RS35-2. 

Eixos transversais Processos de criação 

(EF15AR23) 
Reconhecer e 

experimentar, em 
projetos temáticos, as 

(EF15AR23RS35) 

Experimentar, investigar 

e produzir projetos 
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relações     processuais 
entre diversas 

linguagens artísticas. 

temáticos, os 

elementos, as 

materialidades e os 

processos criativos das 

linguagens artísticas, 

dentro do coletivo, na 

busca de uma poética 

pessoal,

 respeitando as 

singularidades e 

diversidades. 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF15AR24) 

Caracterizar e 
experimentar 
brinquedos, 

brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 

histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 

culturais. 

(EF15AR24RS35) Vivenciar, 

Identificar e 

diferenciar, 

progressivamente, a 

riqueza da diversidade 

multicultural das 

matrizes da comunidade 

e seu entorno, 

valorizando-as em 

brincadeiras, jogos, 

danças, canções, obras, 

histórias, artesanato, 

apresentações, entre 

outras. 

 

 Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer (EF15AR25RS35)  
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e valorizar o patrimônio 

cultural, material e 

imaterial, de culturas 

diversas, em especial a 

brasileira, incluindo-se 

suas matrizes 

indígenas, africanas e 

europeias, de 

diferentes épocas, 

favorecendo a 

construção  de 

vocabulário e repertório 

relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Identificar, pesquisar, 

reconhecer e valorizar 

as características 

estéticas e culturais 

presentes no patrimônio 

material e imaterial 

pertencentes à cultura 

local, regional e nacional 

(de origem indígena, 

africana e europeia), 

para aproximar dados e 

fatos históricos e as 

manifestações 

populares de pequeno e 

grande porte, 

viabilizando a 

compreensão, o 

convívio e a interação 

através das linguagens 

artísticas. 

 Arte e tecnologia 

(EF15AR26) Explorar 

diferentes tecnologias 

e recursos digitais 

(multimeios, 

animações, jogos

 eletrônicos, 

(EF15AR26RS35-1) 

Descobrir, conhecer e 

desenvolver múltiplas 

experiências 

individuais, coletivas e 

compartilhadas, 
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gravações em áudio e 

vídeo,  fotografia, 

softwares etc.) nos 

processos de criação 

artística. 

explorando as 

potencialidades dos 

meios tecnológicos e 

digitais para a criação e 

interação em processos 

criativos, com outras 

linguagens artísticas. 

(EF15AR26RS35-2) 

Descobrir e conhecer a 

imaterialidade nas obras 

digitais: fotografia digital, 

audiovisual, vídeo (o 

que não é possível tocar 

fisicamente, que não se 

desgaste com o tempo, 

que pode ser 

reproduzido 

infinitamente e está 

salvo em arquivos 

digitais e virtuais). 

3º TRIMESTRE 

Artes Visuais Contextos e práticas 

(EF15AR01) Identificar 

e apreciar formas 

distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas, 

(EF15AR01RS35) 

Explorar, identificar e 

ampliar as diversas 

manifestações das artes 

visuais tradicionais e 
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cultivando a percepção, 

o imaginário, a 

capacidade de 

simbolizar e o repertório 

imagético. 

contemporâneas 

(desenho, pintura, 

escultura, gravura, 

fotografia, vídeo, 

cinema, animação, arte 

computacional etc.) 

locais e regionais, 

ampliando a construção 

do olhar, 

potencializando a 

capacidade de 

percepção, imaginação, 

simbolização e 

ressignificação do 

repertório imagético, 

com a valorização da 

diversidade cultural na 

formação da 

comunidade local e 

regional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR02) Explorar e 

reconhecer elementos 

constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, 

movimento etc.). 

(EF15AR02RS35) 

Ampliar a investigação e 

reconhecer elementos 

constitutivos das artes 

visuais e seu potencial 

poético (ponto, linha, 
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forma, volume bi e 

tridimensional, textura, 

cor, espaço, movimento, 

luz e sombra), 

experimentando, 

identificando e 

percebendo as diversas 

formas de expressão 

das artes plásticas, 

audiovisuais, gráficas, 

tecnológicas e nas 

linguagens analógicas e 

digitais, em diferentes 

meios e nas obras de 

arte. 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF15AR03) 

Reconhecer e analisar a 
influência de distintas 
matrizes estéticas e 
culturais das artes 
visuais nas 

manifestações artísticas 
das culturas locais, 

regionais e nacionais. 

(EF15AR03RS35) 

Levantar informações, 

identificar, reconhecer e 

distinguir a influência de 

distintas matrizes 

estéticas e culturais das 

artes visuais nas 

manifestações, 

articulando a 

compreensão da 

diversidade cultural, no 
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patrimônio imaterial 

(celebrações, ofícios, 

saberes, habilidades, 

crenças e 

manifestações) e 

patrimônio material 

(bens históricos, 

paisagísticos, 

etnográficos e obras de 

arte) na formação da 

comunidade, da região, 

do estado e da 

sociedade brasileira. 

 Materialidades 

(EF15AR04) 

Experimentar 

diferentes formas de 

expressão artística 

(desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura,

 modelagem, 

instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo 

uso sustentável de 

materiais, 

instrumentos, recursos 

(EF15AR04RS12) 

Pesquisar, identificar e 

praticar diferentes 

formas de expressão

 bi e 

tridimensionais 

(desenho, pintura, 

colagem, dobradura,

 escultura, 

modelagem, história em 

quadrinhos, fotografia, 

vídeo etc.), estimulando 

o manuseio e a 
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e técnicas 

convencionais e

 não 

convencionais. 

percepção da 

diversidade de  

materiais e suas 

consistências, os 

recursos dos 

instrumentos 

adequados, a forma de 

trabalhar nas técnicas 

convencionais, 

valorizando o uso 

sustentável dos 

materiais, para 

concretizar uma obra. 

  

(EF15AR05) 

Experimentar a criação 

em artes visuais de 

modo individual, 

coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes 

espaços da escola e da 

comunidade. 

(EF15AR05RS35) 

Experimentar e criar em 

artes visuais, ampliando 

a possibilidade em 

diferentes e novos 

espaços da escola e da 

comunidade, para 

consolidar e expandir 

o repertório criativo de 

modo individual, coletivo 

e colaborativo. 

 

 Processos de criação 
(EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e 

(EF15AR06RS35) 

Dialogar e interagir 
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as dos colegas, para 

alcançar sentidos 

plurais. 

sobre o seu processo de 

criação e dos colegas, 

sem a utilização de 

estereótipos e pré- 

conceitos (bonito e feio, 

certo e errado, talento, 

dom etc.), 

desenvolvendo a escuta 

respeitosa das 

individualidades e 

singularidades no fazer 

artístico. 

 Sistemas da linguagem 

(EF15AR07) 

Reconhecer algumas 
categorias do sistema 

das artes visuais 
(museus, galerias, 

instituições, artistas, 
artesãos, curadores 

etc.). 

(EF15AR07RS35) 

Experienciar processos 

de criação e a utilização 

dos elementos da 

linguagem, conforme

  habilidade 

EF15AR02RS35 e as 

materialidades descritas 

na habilidade 

EF15AR04RS35, no 

contato com artistas, 

artesãos e curadores 

locais e regionais e em 

visita a museus, galerias 
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e instituições de arte. 

Música Contextos e práticas 

(EF15AR13) Identificar 

e apreciar criticamente 

diversas formas e 

gêneros de expressão 

musical, reconhecendo 

e analisando os usos e 

as funções da música 

em diversos contextos 

de circulação, em 

especial, aqueles da 

vida cotidiana. 

(EF15AR13RS35-1) 

Exercitar a escuta 

atenta para identificar e 

apreciar diversas 

formas musicais 

representadas pela 

cultura regional e por 

suas diversas etnias 

culturais em diferentes 

gêneros (xote, 

fandango, milonga, 

polca, valsa, entre 

outros). 

(EF15AR13RS35-2) 

Ampliar a experiência 

para identificar e 

apreciar, 

progressivamente, 

gêneros musicais que 

interferem na vida 

cotidiana (jingle de 

comerciais no rádio e na 

televisão, vinhetas em 

vídeos da Internet, 

musicais típicas da 
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comunidade executadas 

em momentos de 

celebrações, músicas 

religiosas, das culturas 

familiares etc.) e nas 

expressões musicais, 

valorizando a 

diversidade cultural na 

formação da 

comunidade local e 

regional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR14) Perceber 

e explorar os 

elementos constitutivos 

da música (altura, 

intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por 

meio de jogos, 

brincadeiras, canções 

e práticas diversas de 

composição/criação, 

execução e apreciação 

musical. 

(EF15AR14RS35) 

Explorar e identificar os 

elementos básicos do 

som: altura (sons 

agudos e graves), 

duração (longos e 

curtos), intensidade 

(forte e fraco) e timbres 

(da voz e de 

instrumentos) em 

diversos gêneros 

musicais regionais e 

étnico-culturais por meio 

de jogos, brincadeiras, 

cantigas folclóricas, 
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canções e práticas 

diversas de 

composição/criação, 

canto, execução e 

apreciação musical. 

 Materialidades 

(EF15AR15) Explorar 

fontes sonoras 

diversas, como as 

existentes no próprio 

corpo (palmas, voz,

 percussão 

corporal), na natureza 

e em objetos 

cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos constitutivos 

da música e as 

características de 

instrumentos musicais 

variados. 

(EF15AR15RS35-1) 

Experimentar, explorar, 

tocar e identificar fontes 

sonoras, buscando 

organizar os sons nas 

famílias dos 

instrumentos (cordas, 

madeiras, percussão, 

metais) utilizando os 

instrumentos 

convencionais e não 

convencionais (objetos 

do cotidiano) e sons do 

corpo (palmas, voz e 

percussão corporal), 

relacionando-os e 

trabalhando os 

elementos da música, 

conforme habilidade 

EF15AR14RS35. 

(EF15AR15RS35-2) 
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Experimentar, 

investigar, pesquisar e 

construir instrumentos 

musicais não 

convencionais com 

possibilidades sonoras 

diversas, de forma 

sustentável, buscando a 

harmonia e a qualidade 

do som. 

 
Notação e registro 

musical 

(EF15AR16)  Explorar 

diferentes formas de 

registro musical não 

convencional 

(representação gráfica 

de sons, partituras 

criativas etc.), 

 bem como 

procedimentos e 

técnicas de registro em 

áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação 

musical convencional. 

(EF15AR16RS35-1) Explorar 

Diferentes formas de 

registro musical não 

convencional de 

canções e músicas por 

meio de representações 

de sons, palavras, 

desenhos, linhas, 

pontilhados, partituras 

criativas, entre outros 

(por exemplo, um 

registro para cada 

tempo do som, um 

desenho para sons 

curtos, repetidos 

desenhos para longo 
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etc.). 

(EF15AR16RS35-2) 

Explorar e exercitar o 

registro musical em 

processos de áudio e/ou 

audiovisual. 

(EF15AR16RS35-3) 

Conhecer e reconhecer 

o registro musical 

convencional em 

diferentes canções e 

músicas. 

 Processos de criação 

(EF15AR17) 

Experimentar 

improvisações, 

composições e 

sonorização de 

histórias, entre outros, 

utilizando vozes, sons 

corporais e/ou 

instrumentos musicais 

convencionais ou não 

convencionais, de 

modo individual, 

coletivo e colaborativo. 

(EF15AR17RS35) 

Experimentar 

improvisações, 

composições e 

sonorização de 

histórias, entre outros,

 utilizando vozes,

 sons corporais 

e/ou instrumentos 

musicais convencionais

 ou não 

convencionais, de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, utilizando 
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os parâmetros do som, 

apresentados na 

habilidade 

EF15AR14RS35 e as 

fontes sonoras, 

presentes na habilidade 

EF15AR15RS35-1 e os 

instrumentos

 construídos na 

habilidade 

EF15AR15RS35-2. 

Teatro Contextos e práticas 

(EF15AR18) 

Reconhecer e apreciar 

formas distintas de 

manifestações do 

teatro presentes em 

diferentes contextos,

 aprendendo a 

ver e a ouvir histórias 

dramatizadas e 

cultivando a 

percepção, o 

imaginário, a 

capacidade de 

simbolizar e o 

repertório ficcional. 

(EF15AR18RS12-1) 

Vivenciar e apreciar 

formas de expressão, 

gestos, entonação de 

voz, expressão facial

 e corporal 

presentes no 

cotidiano, para ver e 

ouvir histórias reais e 

dramatizadas, 

potencializando a 

construção de 

repertório, que valorize 

a diversidade cultural na 

formação da 
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comunidade local e 

desenvolva o 

imaginário, a 

capacidade de 

simbolizar e a ampliação 

do repertório ficcional. 

 Elementos da linguagem 

(EF15AR19) Descobrir 

teatralidades  na 

 vida cotidiana,

 identificando 

elementos    

 teatrais (variadas

  entonações 

de voz,  

 diferentes 

fisicalidades, 

diversidade de 

personagens e 

narrativas etc.). 

(EF15AR19RS35) 

Explorar teatralidades 

na vida cotidiana, 

observando e 

identificando elementos 

básicos do teatro: 

espaço (onde), 

personagem (quem) e 

narrativa (o que/ação), 

bem como variadas 

entonações de voz, 

diferentes fisicalidades 

(gestualidades, 

movimentos, 

expressões corporais 

etc.). 

 

 Processos de criação 

(EF15AR20) 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e 

autoral em 
improvisações teatrais e 

(EF15AR20RS35-1) 

Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e 

autoral em 
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processos narrativos 
criativos em teatro, 
explorando desde a 

teatralidade dos gestos 
e das ações do 

cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

improvisações teatrais e 

processos narrativos 

criativos em teatro, 

explorando desde a 

intencionalidade à 

teatralidade dos gestos 

e das ações do 

cotidiano até elementos 

de diferentes matrizes 

estéticas e culturais, 

que ampliam o 

repertório pessoal e 

possibilitam novas 

criações. 

(EF15AR20RS35-2) 

Experimentar 

improvisações de 

sequências de cenas 

em teatro de dedoches 

e fantoches, teatro de 

sombra, teatro de 

objetos animados,

 teatro de 

bonecos, entre outros. 

  
(EF15AR21) Exercitar 

a imitação e o faz de 

(EF15AR21RS35) 

Exercitar a imitação e o 
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conta, ressignificando 

objetos e fatos e 

experimentando-se no 

lugar do outro, ao 

compor e encenar 

acontecimentos 

cênicos, por meio de 

músicas, imagens, 

textos ou outros pontos 

de partida, de forma 

intencional e reflexiva. 

faz de conta, 

ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-

se no lugar do outro, ao 

compor e encenar 

acontecimentos cênicos, 

por meio de jogos 

teatrais, músicas, 

imagens, textos ou 

outros pontos de 

partida, de forma 

intencional e reflexiva. 

  

(EF15AR22) 
Experimentar 

possibilidades criativas 
de movimento e de voz 
na criação de um 

personagem 
 teatral, discutindo 

estereótipos. 

(EF15AR22RS35) 

Investigar e explorar 

possibilidades criativas 

de movimento e de voz 

na criação de um 

personagem teatral, 

compreendendo e 

evitando a busca por 

soluções prontas e 

estereotipadas. 

 

Eixos transversais Processos de criação 

(EF15AR23) 

Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, as 

relações     processuais 

(EF15AR23RS35) 

Experimentar, investigar 

e produzir projetos 

temáticos, os 
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entre diversas 
linguagens artísticas. 

elementos, as 

materialidades e os 

processos criativos das 

linguagens artísticas, 

dentro do coletivo, na 

busca de uma poética 

pessoal,

 respeitando as 

singularidades e 

diversidades. 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF15AR24) 

Caracterizar e 
experimentar 
brinquedos, 

brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 

histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 

culturais. 

(EF15AR24RS35) Vivenciar, 

Identificar e diferenciar, 

progressivamente, a 

riqueza da diversidade 

multicultural das 

matrizes da comunidade 

e seu entorno, 

valorizando-as em 

brincadeiras, jogos, 

danças, canções, obras, 

histórias, artesanato, 

apresentações, entre 

outras. 

 

 Patrimônio cultural 

(EF15AR25) Conhecer 

e valorizar o patrimônio 

cultural, material e 

(EF15AR25RS35) 

Identificar, pesquisar, 

reconhecer e valorizar 
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imaterial, de culturas 

diversas, em especial a 

brasileira, incluindo-se 

suas matrizes 

indígenas, africanas e 

europeias, de 

diferentes épocas, 

favorecendo a 

construção  de 

vocabulário e repertório 

relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

as características 

estéticas e culturais 

presentes no patrimônio 

material e imaterial 

pertencentes à cultura 

local, regional e nacional 

(de origem indígena, 

africana e europeia), 

para aproximar dados e 

fatos históricos e as 

manifestações 

populares de pequeno e 

grande porte, 

viabilizando a 

compreensão, o 

convívio e a interação 

através das linguagens 

artísticas. 

 Arte e tecnologia 

(EF15AR26) Explorar 

diferentes tecnologias 

e recursos digitais 

(multimeios, 

animações, jogos

 eletrônicos, 

gravações em áudio e 

vídeo,  fotografia, 

(EF15AR26RS35-1) 

Descobrir, conhecer e 

desenvolver múltiplas 

experiências 

individuais, coletivas e 

compartilhadas, 

explorando as 

potencialidades dos 
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softwares etc.) nos 

processos de criação 

artística. 

meios tecnológicos e 

digitais para a criação e 

interação em processos 

criativos, com outras 

linguagens artísticas. 

(EF15AR26RS35-2) 

Descobrir e conhecer a 

imaterialidade nas obras 

digitais: fotografia

 digital, 

audiovisual, vídeo (o 

que não é possível tocar 

fisicamente, que não se 

desgaste com o tempo, 

que pode ser 

reproduzido 

infinitamente e está 

salvo em arquivos 

digitais e virtuais). 
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ALEMÃO 

 

Considerando o disposto na BNCC, o currículo de Língua Alemã no município 

foi construído no intuito de agregar conhecimentos, bem como valorizar e preservar 

a Língua Alemã neste município cuja colonização se deu principalmente por 

imigrantes alemães. 

 A língua é ofertada a partir da Educação Infantil e estendida até o 9º ano. 

Desse modo, considerando a importância do ensino da Língua Alemã desde cedo, 

entende-se que a construção dos documentos das escolas que optam pela oferta 

dessa língua desde a educação Infantil deve dialogar com o currículo de cada etapa.  

Cabe salientar, ainda, que a BNCC permite a inserção de mais uma língua 

estrangeira além da inglesa, enquanto língua adicional, competindo a cada 

estabelecimento de ensino, seja público ou privado, incluída de acordo com a 

realidade e desejo da comunidade escolar. Ressalta também que, nesse processo, 

devemos levar em consideração a diversidade linguística e cultural do estado, além 

dos fenômenos migratórios. 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES DO CURRÍCULO 

Interação discursiva 

Interação com o idioma estudado; 
Ampliação e ampliação da apropriação 

do vocabulário estudado em sala; 
 

(EF04LASJH-01) Interagir em situações de intercâmbio oral. 
(EF04LASJH-02) Apropriar-se de modo adequado do 

vocabulário trabalhado. 
(EF04LASJH-03) Compreender a linguagem de sala de aula 

usada pela professora. 

Compreensão oral 

Compreensão auditiva de frases, 
perguntas e solicitações ouvidas; 
Compreensão de textos curtos e 

músicas; 
Compreensão de pequenos diálogos 

orais. 

(EF04LASJH-04) Compreender frases, perguntas e 
solicitações ouvidas. 

(EF04LASJH-05) Compreender adequadamente textos curtos 
e músicas. 

(EF04LASJH-06) Compreender pequenos diálogos orais. 

Produção oral 

Pronúncia das palavras e frases 
estudadas; 

Hipóteses sobre o nome de uma figura; 
Apresentação oral de pequenos 

diálogos. 

(EF04LASJH-07) Reproduzir oralmente as palavras ouvidas. 
(EF04LASJH-08) Pronunciar corretamente as palavras 

estudadas. 
(EF04LASJH-09) Usar espontaneamente as palavras 

estudadas. 
(EF04LASJH-10) Formular hipóteses orais sobre o nome em 

língua alemã da figura apresentada. 
(EF04LASJH-11) Apresentar pequenos diálogos com a 

pronúncia adequada. 

Estratégias de leitura 
Hipóteses sobre o vocabulário 

apresentado em figuras; 
Fonética das palavras estudadas. 

(EF04LASJH-12) Ativar conhecimentos prévios sobre o 
vocabulário estudado. 

(EF04LASJH-13) Compreender as diferenças entre a fonética 

alemã e a brasileira. 
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Atitudes e disposições 

favoráveis do leitor 
Dinâmicas de leitura. 

(EF04LASJH-14) Usar corretamente os conhecimentos 

adquiridos em jogos e dinâmicas de leitura. 

Estratégias de escrita: 

pré-escrita 

Apresentação de palavras escritas; 
Estruturação das frases em Língua 

Alemã; 
Modelos de diálogos e textos curtos 

(descrições). 

(EF04LASJH-15) Observar a escrita de palavras e reproduzi-
las. 

(EF04LASJH-16) Observar e compreender modelos de frases 
referentes ao conteúdo. 

(EF04LASJH-17) Observar e compreender modelos de 

diálogos e textos curtos. 

Práticas de escrita 

Produção de frases curtas; 
Produção de descrições escritas do 

vocabulário estudado. 

(EF04LASJH-18) Produzir frases curtas referentes aos temas 
estudados. 

(EF04LASJH-19) Produzir frases simples, descritivas, 

relacionadas aos conteúdos vistos. 

Estudo do léxico 

Saudações e despedida; 

Cumprimentos; 
Hobbys; 

Números até 30; 
Moradia. 

Datas comemorativas. 
 

(EF04LASJH-20) Saber apresentar-se perante os colegas, 
dizendo o seu nome, cumprimentado a professora e os 

colegas. 
(EF04LASJH-21) Usar adequadamente o vocabulário 

estudado para expressar como se sente. 
(EF05LASJH-22) Revisar os conteúdos já estudados, usando-

os corretamente nas situações pedidas. 
(EF05LASJH-23) Identificar os Hobbys estudados. 
(EF05LASJH-24) Memorizar os números até 30. 

(EF04LASJH-25) Identificar vocabulário pertinente às Datas 

Comemorativas. 
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A língua alemã no 

cotidiano da sociedade 

brasileira/comunidade 

Hobbys que os moradores da 
comunidade praticam; 

 

(EF05LASJH-26) Identificar Hobbys praticados na 
comunidade e quais vieram com os imigrantes. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física é componente fundamental no contexto escolar devido, 

principalmente, à sua função social e corporal. Ela envolve o sujeito em suas ações, 

pensamentos e sentimentos, trabalhando competências  e habilidades da BNCC a 

partir do corpo em movimento, suas especificidades e inter- relacionamento com os 

demais componentes do currículo. Não há dúvidas que é um componente curricular 

diferenciado dos demais por sua ação/reflexão/ação, sua aceitação e desejo por 

momentos de exploração de sensações e sentimentos gerados pela atividade 

corporal. Através da prática e da pesquisa de diferentes modos de expressão, a 

Educação Física se assegura como componente capaz de também dar voz aquele 

sujeito que usa o corpo, como l8inguagem, para se expressar. 

A educação Física no Ensino Fundamental já conta com os jogos escolares 

municipais, que envolvem grande parte dos sujeitos em atividades voltadas à 

socialização, superação de desafios e lazer. São atividades voltadas ao desporto, 

que preconizam a participação em detrimento da competição. 

Entre as competências da Educação Física no contexto atual temos: 

• Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus 

vínculos com aorganização da vida coletiva e individual. 

• Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as 

possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no 

processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. 

• Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas 

corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades 

laborais. 

• Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e 

estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e 

discutir posturas consumistas e preconceituosas. 

• Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus 

efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas 

corporais e aos seus participantes. 

• Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos 

às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 
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• Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da 

identidade cultural dos povos e grupos. 

• Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o 

envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção 

da saúde. 

• Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, 

propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

• Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, 

danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 
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1º ao 3º TRIMESTRE 
 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES SJH 

Brincadeiras e jogos 

Brincadeiras e  jogos 

populares do  Brasil e 

do mundo 

Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena e 

africana 

(EF35EF01) 

Experimentar e fruir 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

recriá-los, valorizando a 

importância desse 

patrimônio histórico-

cultural. 

(EF35EF01RS-1) 

Experimentar, recriar e 

fruir brincadeiras e jogos 

populares do Rio Grande 

do Sul, de outras regiões 

do Brasil e do mundo, 

incluindo aqueles de 

matriz indígena e 

africana, valorizando

 a importância do 

patrimônio histórico- 

cultural; 

 

  

(EF35EF02) Planejar e 

utilizar estratégias      

para possibilitar a 

participação segura de 

todos os alunos em 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e de 

matriz indígena e 

africana. 

(EF35EF02RS-1) 

Elaborar e discutir 

estratégias para 

possibilitar a 

participação segura de 

todos os alunos em 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e de 

matriz indígena e 

africana. 
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(EF35EF03) Descrever, 

por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, 

oral, escrita, audiovisual), 

as brincadeiras e os 

jogos populares do 

Brasil e de matriz 

indígena e africana, 

explicando suas 

características e a 

importância desse 

patrimônio histórico-

cultural na preservação 

das diferentes culturas. 

(EF35EF03RS-1) 

Identificar e descrever, 

por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, 

oral, escrita, 

audiovisual), as 

brincadeiras e os jogos 

populares do Brasil e de 

matriz indígena e 

africana, analisando suas 

influências, explicando 

suas características e a 

importância desse 

patrimônio histórico- 

cultural na preservação 

das diferentes culturas; 

(EF35EF03RS-2) 

Conhecer o contexto 

histórico, social e cultural 

onde foram criados os 

jogos de tabuleiro, 

podendo usá- los

 como conteúdo 

específico, 

oportunizando o trabalho 

interdisciplinar. 
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(EF35EF04) Recriar, 

individual e 

coletivamente, e 

experimentar, na escola 

e fora dela, brincadeiras 

e jogos populares do 

Brasil e do mundo, 

incluindo aqueles de 

matriz indígena e 

africana, e demais 

práticas corporais 

tematizadas na escola, 

adequando- as aos 

espaços públicos 

disponíveis. 

(EF35EF04RS-1) 

Experimentar e recriar 

na escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo, incluindo 

aqueles de matriz 

indígena e africana, e 

demais práticas 

corporais; 

(EF35EF04RS-2) 

Recriar, individual e 

coletivamente, 

brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo e demais 

práticas corporais 

tematizadas na escola, 

adequando-as aos 

espaços públicos 

possíveis. 

 

Esportes 

Esportes de campo   e 

taco 

Esportes de  

rede/parede 

Esportes de  invasão 

(EF35EF05) 

Experimentar e fruir 

diversos tipos de 

esportes de campo e 

taco, rede/parede e 

invasão, identificando 

(EF35EF05RS-1) 

Pesquisar, experimentar 

e fruir diversos tipos de 

esportes de campo e 

taco, rede/parede e 

invasão, identificando 
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seus elementos comuns 

e criando estratégias 

individuais e coletivas 

básicas para sua 

execução, prezando  pelo 

trabalho coletivo e pelo 

protagonismo. 

seus elementos comuns 

e criando estratégias 

individuais e coletivas 

básicas para sua 

execução, prezando pelo 

trabalho coletivo e pelo 

protagonismo, 

valorizando as 

aprendizagens 

relacionadas à 

participação e ao  

trabalho em equipe; 

(EF35EF05RS-2) 

Experimentar e fruir 

atividades pré- 

desportivas. 

  

(EF35EF06) Diferenciar 

os conceitos de jogo e 

esporte, identificando as 

características que os 

constituem na 

contemporaneidade e 

suas manifestações 

(profissional e 

comunitária/lazer). 

(EF35EF06RS-1) 

Reconhecer e diferenciar 

os conceitos de jogo e 

esporte, identificando e 

compreendendo as 

características que os 

constituem na 

contemporaneidade e 

suas manifestações 

(profissional e      

comunitária/lazer). 
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Ginásticas Ginástica geral 

(EF35EF07) 

Experimentar e  fruir, de 

forma coletiva, 

combinações de 

diferentes elementos da 

ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, giros, 

rotações, acrobacias, 

com e sem materiais), 

propondo coreografias

 com diferentes 

temas do cotidiano. 

(EF35EF07RS-1) 

Identificar os elementos 

básicos da ginástica a 

partir dos conhecimentos 

pré-adquiridos e/ou 

através de observações 

(vídeos, apresentações); 

(EF35EF07RS-2) 

Experimentar, fruir e 

criar, de forma coletiva, 

combinações de 

diferentes elementos da 

ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, giros,

 rotações, 

acrobacias, com e sem 

materiais), propondo 

coreografias  com 

diferentes temas do 

cotidiano, folclore e 

cultura local. 

 

  

(EF35EF08) Planejar e 

utilizar estratégias para 

resolver desafios na 

execução de 

elementos básicos de 

apresentações coletivas

(EF35EF08RS-1) 

Planejar e utilizar 

estratégias  para 

resolver desafios na 

execução de elementos 

básicos de 
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 de ginástica geral, 

reconhecendo as 

potencialidades e os 

limites do corpo e 

adotando procedimentos 

de  segurança. 

apresentações coletivas 

de ginástica geral, 

reconhecendo as 

potencialidades e os 

limites do corpo, bem 

como nos segmentos 

corporais utilizados nos 

movimentos e adotando 

procedimentos de           

segurança. 

Danças 

Danças do Brasil e do 

mundo 

Danças de matriz 

indígena e africana 

(EF35EF09) 

Experimentar, recriar

  e fruir danças 

populares do Brasil e do 

mundo e danças de 

matriz indígena e 

africana, valorizando e 

respeitando os diferentes 

sentidos e significados 

dessas danças em suas 

culturas de origem. 

(EF35EF09RS-1) 

Experimentar, recriar e 

fruir danças populares 

do Brasil e do mundo e 

danças de matriz 

indígena e africana, 

valorizando e 

respeitando os 

diferentes sentidos e 

significados dessas 

danças em suas culturas 

de origem com 

movimentos mais 

complexos e ampliação 

do repertório motor. 
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(EF35EF10) Comparar e 

identificar os elementos 

constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, espaço, 

gestos) em danças 

populares do Brasil e do 

mundo e danças de 

matriz indígena e 

africana. 

(EF35EF10RS-1) 

Pesquisar, demonstrar e 

localizar as danças mais 

tradicionais das 

diferentes regiões 

brasileiras; 

(EF35EF10RS-02) 

Comparar e identificar os 

elementos constitutivos 

comuns e diferentes 

(ritmo, espaço, gestos) 

em danças populares do 

Brasil e do mundo e 

danças de matriz 

indígena e africana; 

(EF35EF10RS-03) 

Utilizar a dança como 

recurso para a 

interpretação de ritmos, 

incentivando os 

movimentos do corpo 

para o 

autoconhecimento. 

 

  

(EF35EF11) Formular e 

utilizar estratégias para a 

execução de elementos 

constitutivos das danças 

(EF35EF11RS-1) 

Executar elementos 

constitutivos das danças 

populares do Brasil e do 

 



246 
 

populares do Brasil e do 

mundo, e das danças de 

matriz      indígena e 

africana. 

mundo, e das danças de 

matriz indígena e 

africana; 

(EF35EF11RS-2) 

Identificar a presença 

das capacidades físicas 

durante as práticas das 

danças (coordenação 

motora, equilíbrio, 

agilidade). 

  

(EF35EF12) Identificar 

situações de injustiça e 

preconceito geradas 

e/ou presentes no 

contexto das  danças e

 demais práticas 

corporais, e discutir 

alternativas para 

superá-las. 

(EF35EF12RS-1) 

Identificar situações de 

injustiça e preconceito 

geradas e/ou presentes 

no contexto das danças e 

demais práticas 

corporais, posicionando-

se para buscar 

alternativas para superá-

las. 

 

Lutas 

Lutas do contexto 

comunitário e       regional 

Lutas de matriz 

indígena e africana 

(EF35EF13) 

Experimentar, fruir e 

recriar diferentes lutas 

presentes no contexto 

comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena 

e africana. 

(EF35EF13RS-1) 

Experimentar, fruir e 

recriar diferentes lutas 

presentes no contexto 

comunitário, cultural e 

regional e lutas de matriz 

indígena e africana. 
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(EF35EF14) Planejar e 

utilizar estratégias 

básicas das lutas do 

contexto comunitário e 

regional e lutas de 

matriz indígena e 

africana 

experimentadas, 

respeitando o colega 

como oponente e as 

normas de segurança. 

(EF35EF14RS-1) 

Conhecer a história das 

lutas em seus diferentes 

aspectos (origem, 

finalidade, modificações); 

(EF35EF14RS-2) 

Planejar e utilizar 

estratégias básicas 

(executar movimentos 

básicos) das lutas do 

contexto comunitário e 

regional e lutas de 

matriz indígena e 

africana 

experimentadas, 

respeitando o colega 

como oponente e as 

normas de segurança, 

adequando as práticas 

aos interesses e 

habilidades; 

(EF35EF14RS-3) 

Identificar as habilidades 

motoras necessárias 

para a prática (chutar, 

socar, segurar). 
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(EF35EF15) Identificar 

as características das 

lutas do contexto 

comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena 

e africana, reconhecendo 

as diferenças entre lutas 

e brigas  e entre 

lutas e demais práticas 

corporais. 

(EF35EF15RS-1) 

Identificar e valorizar as 

características das lutas 

do contexto comunitário e 

regional e lutas de matriz 

indígena e africana, 

reconhecendo as 

diferenças entre lutas e 

brigas e entre lutas e as 

demais práticas corporais 

e culturais. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A iniciação científica se define por um conjunto de atividades orientadas e 

planejadas na busca pelo conhecimento. Dessa forma, constitui-se como um 

significativo recurso, cuja intenção é obter informações acerca de um determinado 

tema, procurando satisfazer uma necessidade inerente ao ser humano, 

representada pela busca constante de informações. A partir de um estudo realizado 

sobre determinado tema, o pesquisador tem a oportunidade de aprender por meio 

de um aprendizado de forma mais autônoma, assim tornando o estudante 

protagonista de seu próprio conhecimento, justamente porque passará, por meio de 

várias leituras e reflexões, a dialogar com opiniões de diferentes autores, 

posicionando-se como alguém questionador.  

Sendo assim a iniciação científica tem como objetivo proporcionar ao 

estudante o aprendizado de técnicas e métodos científicos, além de estimular o 

desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade.  

A pesquisa científica é um instrumento fundamental para a construção e 

propagação do conhecimento, pois procura estimular a busca por respostas para os 

fenômenos observados, 48 produzir novas descobertas, auxiliar no crescimento do 

raciocínio lógico, no desenvolvimento do pensamento crítico e melhorar o 

comportamento ético dos estudantes.  

Na sequência, destacamos as principais competências essenciais do ensino 

da Iniciação Científica:  

● Compreender e elaborar argumentos lógicos;  

● Refletir sobre a pesquisa científica e as possibilidades da construção de 

novos saberes;  

● Identificar as fontes de pesquisa e refletir sobre a confiabilidade e formas de 

utilização apropriadas dessas fontes;  

● Relacionar-se de forma ética com os grupos, respeitando as diferenças 

individuais.  

● Ampliar os saberes dos alunos em diferentes áreas do conhecimento;  

● Favorecer o aprimoramento dos alunos quanto a conteúdos atitudinais: 

responsabilidade, comprometimento, disponibilidade, respeito, etc.  

Como habilidades essenciais do ensino da Iniciação Científica apontamos:  

● Argumentar de forma crítica, com precisão e objetividade; 
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● Compreender e aplicar os diversos métodos e técnicas da pesquisa 

científica;  

● Identificar as fontes de pesquisa e utilizá-las, conforme o trabalho a ser 

desenvolvido;  

● Compreender e utilizar técnicas de estudo;  

● Elaborar trabalhos científicos com ajuda do professor conforme os métodos 

e técnicas da pesquisa científica;  

● Desenvolver habilidades para a produção do conhecimento;  

● Estimular a criatividade e a autonomia no processo de aprendizagem;  

● Incentivar a discussão teórica colaborativa e o trabalho em grupo;  

● Instigar a leitura e a produção de artigos científicos.  

● Incentivar, experimentar e explicar de forma lúdica um experimento 

científico aos estudantes. 
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1º TRIMESTRE 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETO DE CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES SJH 

Iniciação e planejamento das atividades 

de pesquisa 
Motivação para a pesquisa 

(EF04IC01-SHJ01) Despertar o interesse 

para planejar e realizar um plano de 

pesquisa sobre um assunto de interesse 

coletivo da turma. 

 
Tema da pesquisa 

 

(EF04IC02-SHJ01) Identificar possíveis 

dificuldades que são encontradas no 

cotidiano. 

(EF04IC02-SHJ02) Selecionar possíveis 

assuntos para serem pesquisados 

coletivamente na turma. 

(EF04IC02-SHJ03) Definir um assunto de 

interesse coletivo para ser pesquisado. 

 Justificativa da pesquisa 

(EF04IC03-SHJ01) Construir a 

argumentação sobre os elementos que 

embasam a necessidade da realização da 

pesquisa. 

(EF04IC03-SHJ01) Explanar os 

elementos/argumentos que justificam a 

necessidade de realizar a pesquisa. 

 Problema da pesquisa 

(EF01IC04-SHJ01) Construir e elaborar  o 

problema principal da pesquisa. 

(EF04IC04-SHJ02) Explanar em forma de 

questionamento/pergunta as intenções 
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coletivas iniciais sobre o assunto a ser 

pesquisado. 

 
Hipóteses dos resultados da pesquisa 

 

(EF04IC05-SHJ01) Construir a elaboração 

inicial de possíveis hipóteses para os 

resultados que se pretende encontrar 

(EF04IC05-SHJ01) Elaborar possíveis 

respostas para a pergunta inicial(problema 

de pesquisa). 

 Objetivos de pesquisa 

(EF04IC06-SHJ01) Construir a 

argumentação sobre as intenções da 

pesquisa. 

(EF04IC06-SHJ02) Descrever suas 

intenções de pesquisa e expressar com 

suas palavras o que se pretende atingir 

com a pesquisa. 

 Referencial teórico da pesquisa 

(EF04IC07-SHJ01) Buscar outras fontes 

de pesquisa para investigar os 

conhecimentos que já foram produzidos 

sobre o tema da pesquisa. 

(EF04IC07-SHJ02) Pesquisar e registrar 

coletivamente os conhecimentos que já 

foram produzidos sobre o assunto a ser 

pesquisado coletivamente. 

 

 Metodologia da pesquisa 

(EF04IC08-SHJ01) Refletir sobre as 

etapas e materiais necessários para a 

realização da pesquisa. 

(EF04IC08-SHJ02) Descrever as etapas e 
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materiais necessários para a realização da 

pesquisa. 

 Cronograma dos processos de pesquisa 

(EF04IC09-SHJ01) Estabelecer 

datas/prazos para a realização de cada 

etapa. 

 Recursos para a realização da pesquisa 

(EF04IC10-SHJ01) Identificar quais são os 

recursos necessários para a realização da 

pesquisa. 

(EF04IC10-SHJ02) Descrever quais são 

as fontes que custearão os recursos para a 

realização de cada etapa da pesquisa. 

 
Resultados esperados da pesquisa 

 

(EF04IC11-SHJ01) Explanar os principais 

resultados que planejou encontrar com a 

realização da pesquisa. 

 Referências Teóricas 

(EF04IC12-SHJ01) Entender o processo 

de adequação às normas científicas. 

(EF04IC12-SHJ02) Realizar coletivamente 

corretamente a formatação e a descrição 

das fontes de informações utilizadas no 

processo de construção do projeto de 

pesquisa. 

2º TRIMESTRE 

 

Execução da pesquisa na prática 

Realizar na prática das etapas descritas 

no item da metodologia no projeto de 

pesquisa 

(EF04IC13-SHJ01) Estabelecer a 

sequência lógica das etapas da pesquisa. 

(EF04IC13-SHJ02) Executar na prática a 

metodologia de pesquisa planejada em 
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seu projeto de pesquisa. 

(EF04IC13-SHJ03) Registrar por diversos 

meios(escrita, fotografias, vídeos e outros), 

as etapas e ações realizadas na execução 

da pesquisa. 

(EF04IC13-SHJ04) Organizar os registros 

para a produção da escrita do relatório 

final da pesquisa. 

Início da escrita do relatório final da 

pesquisa 

Elementos pré -textuais do relatório 

 

(EF04IC14-SHJ01) Elaborar os principais 

elementos pré-textuais do relatório final 

conforme as normas da ABNT: Capa; 

Folha de Rosto; Dedicatória; 

Agradecimento; Resumo; Lista de figuras; 

Lista de tabelas; Lista de abreviaturas e 

siglas. 

3º TRIMESTRE 

 

Término da escrita do relatório final da 

pesquisa 

Elementos textuais do relatório. 

 

(EF04IC15-SHJ01) Elaborar os principais 

elementos textuais do relatório final 

conforme as normas da ABNT:  

Introdução; Desenvolvimento; Conclusão, 

sendo o professor quem redige. 

 
Elementos pós textuais 

 

(EF04IC16-SHJ01) Elaborar os principais 

elementos textuais do relatório final 

conforme as normas da ABNT:  

Referências; Apêndices; Anexos, sendo o 

professor quem redige. 
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Divulgação da pesquisa 

Elaboração do banner para a 

apresentação pública da pesquisa. 

 

(EF04IC17-SHJ01) Planejar e executar a 

organização dados da pesquisa para a 

produção do banner, professor 

responsável pelo projeto. 

(EF04IC17-SHJ02) Utilizar os meios 

digitais para a produção do banner que 

será utilizado na apresentação pública da 

pesquisa, professor responsável pelo 

projeto. 

 
Apresentação pública da pesquisa. 

 

(EF04IC18-SHJ01) Apresentar oralmente 

o processo de pesquisa para a 

comunidade escolar; 

(EF04IC18- SHJ02) Manter a postura e 

boas maneiras na apresentação da 

pesquisa ao público; 
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