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Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode 
levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram 
de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.  

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pás-
saros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, 
isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não 
pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.  

Rubem Alves



Apresentação

Pensar uma educação de qualidade para o município de Taubaté tem sido um dos maiores desafios 
desta Gestão Pública. Acreditar que nossos alunos podem alçar voos cada vez mais altos nos mobiliza 
a promover uma educação com equidade, pois acreditamos que todos os alunos, sem exceção, têm os 
mesmos direitos em aprender, em se desenvolver e, sobretudo a sonhar melhores futuros.

Neste sentido, nosso pensamento está sempre voltado ao que pode ser feito para garantir que os 
alunos se desenvolvam apesar das dificuldades que muitos enfrentam, pois elas não devem ser fatores 
limitantes da aprendizagem. Por isso, ter uma Proposta Curricular que garanta aprendizagens essenciais a 
todos é fator fundamental para garantia deste direito.

Elaborar uma Proposta Curricular para a Rede Municipal de Taubaté, alicerçada à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), além de ser um dos desafios enfrentados pela educação de nosso município 
no ano de 2018, sem dúvidas, será um dos pilares que sustentará esta proposta educacional com foco na 
equidade, a partir do ano de 2019.

Assim, os estudos do currículo vigente e da BNCC iniciaram no ano de 2017 com temas variáveis e 
com a presença de diversos professores da Rede Municipal de Ensino. Durante o ano de 2018, os estudos 
aconteceram no Centro de Formação de Professores, com uma equipe técnica de professores colabora-
dores com o intuito de alinhar o Currículo atual com a Base Nacional Comum Curricular.

Nesse processo envolvemos educadores, supervisores, coordenadores pedagógicos e gestores para 
apresentação, análise e reflexão das Dez Competências Gerais e dos Direitos de Aprendizagem, discussão 
por área de conhecimento, compreensão das competências específicas de cada componente curricular, 
revisão de conteúdos, para então, elaborar a proposta curricular da Educação infantil ao Ensino Funda-
mental.

Dessa forma, aconteceram reuniões de apresentação da versão zero do Currículo para todos os pro-
fessores, assim como a participação destes pelo Google Forms trazendo contribuições para o alinhamen-
to e construção deste documento.

A partir de sua implementação no ano de 2019 acreditamos dar um grande e importante passo para 
a educação de nosso município, ao contribuir para uma visão sistêmica e comum do direito de aprendi-
zagem para toda a Rede Municipal, onde Equipe Gestora, Professores, comunidade e alunos juntos se 
engajarão numa educação de equidade!

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Chegou a hora de voarmos!

Cláudio Teixeira Brazão 
Secretário de Educação





A proposta Curricular da Rede Municipal de Taubaté 
Por uma Educação Integral com Equidade

A partir da Resolução CNE/CP nº2, de 22 de dezembro de 2017, que regulamentou a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), a Rede Municipal de Ensino de Taubaté teve a oportunidade de reelaborar 
o seu Currículo e possibilitar que as aprendizagens essenciais dos alunos da Educação Básica de fato 
fossem garantidas. 

Diante de uma sociedade contemporânea cujo fluxo de informações é intenso, fluído e em direção 
às mudanças (COUTINHO; LISBOA, 2011), exigindo cada vez mais a formação de sujeitos dinâmicos, 
reflexivos e criativos (MACHADO, 2017), cuja aprendizagem escolar deve ultrapassar a barreira do acú-
mulo de conhecimentos e ir em direção ao desenvolvimento de competências para aplicá-los, retomar 
o Currículo da Rede Municipal de Taubaté possibilitou repensar o processo de ensino-aprendizagem, 
considerando sempre o sujeito aprendente como centro deste processo.

Ao longo do ano de 2018, a Secretaria de Educação constituiu uma equipe técnica com professores 
especialistas para serem redatores do documento, junto ao Centro de Formação de Professor. O intuito 
de alinhar o Currículo, até então utilizado, à Base Nacional Comum Curricular teve como questão norte-
adora “Que cidadãos queremos formar?!”, exigindo também um plano de ação com atividades distintas 
e complementares, tais quais reuniões, estudos, participações em Congressos e em Fóruns, promoção e 
seleção de trabalhos realizados pelos alunos, elaboração de uma versão zero do documento - disponibi-
lizada para consulta online por meio da ferramenta Google Forms, envolvendo toda equipe escolar - entre 
outros. 

Ao tratar da consulta online, foram registradas 673 contribuições online por parte dos educadores, 
que foram analisadas, discutidas e classificadas em “elegíveis e não elegíveis” para serem incorporadas 
ao documento pela equipe de redatores, coautores desse currículo. Os critérios adotados pela equipe se 
assemelham aos utilizados pela equipe redatora do Currículo Paulista, sendo esses: Comentários que não 
possibilitam o aprimoramento da versão 0; Comentários sobre Infraestrutura Física, Recursos Didáticos 
e Recursos Humanos; Sugestões registradas em local inadequados; Comentários que atentam contra a 
dignidade humana e a legislação vigente.

 Cabe ressaltar que até mesmo as contribuições consideradas “não elegíveis” para o currículo em 
questão são compreendidas como subsídios para documentos complementares e ações de formação ou 
como indicadores para a rede municipal de ensino de Taubaté. 

Todas essas ações tiveram por objetivo promover ampla participação da comunidade escolar, para 
compreensão do documento de referência (BNCC), observando elementos cruciais, tais como direitos 
de aprendizagem por área de conhecimento, Competências Gerais e específicas de cada componente 
curricular, revisão de conteúdos, para, então, elaborar o Currículo de forma articulada e integradora entre 
as duas primeiras etapas da Educação Básica destacadas. 

Dentro desse contexto, a Rede Municipal de Taubaté espera contribuir com a formação de sujeitos 
capazes de desvendar situações problemas, conviver e aprender com as diferenças, buscar soluções atu-
ando com responsabilidade nos meios digitais, utilizar as diferentes linguagens valorizando as diversas 
manifestações artísticas e culturais, exercitando a curiosidade, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e 
a criatividade (BRASIL, 2017), tendo o compromisso com uma educação integral, com equidade, voltada 
ao pleno desenvolvimento do estudante, rompendo com as barreiras reducionistas da aprendizagem, 
assumindo uma concepção de ensino por competências, considerando suas singularidades e pluralidades.



1.1 A educação inclusiva 

A educação inclusiva é reconhecida como uma ação política, cultural, social e pedagógica a favor do 
direito de todos a uma educação de qualidade e de um sistema educacional organizado e inclusivo. Se-
gundo Carvalho (2002), é fundamental garantir o direito de aprendizagem de todos os alunos na escola, 
respeitando-os em suas características e diferenças.

Desse modo, à escola cabe a responsabilidade de atender as diferenças, considerando que, para haver 
qualidade na educação, é necessário assegurar uma educação que se preocupe em atender à diversidade, 
adequando o currículo para que a aprendizagem seja de fato direito de todos. Na Rede Municipal de 
Ensino de Taubaté tal direito pode ser garantido por meio do Plano de Desenvolvimento Individual do 
aluno, no qual as especificações curriculares são apontadas de acordo com o processo maturacional e de 
desenvolvimento e aprendizagem do estudante. 

1.2 Avaliação

A  avaliação é um instrumento pedagógico que auxilia nas tomadas de decisões e no planejamento de 
estratégias para a melhoria da aprendizagem e, consequentemente, do sistema de ensino.

Para que isso ocorra, os instrumentos avaliativos adotados pelo professor devem ser diversificados, 
relevantes, significativos e contínuos, a fim de compreender a construção do conhecimento no processo 
ensino-aprendizagem. A avaliação precisa ser percebida como um espaço de mediação e diálogo entre as 
estratégias de ensino adotadas pelos professores e os percursos de aprendizagens dos alunos.

Na Rede Municipal de Taubaté, além dos instrumentos avaliativos definidos pelo professor, junta-
mente com a equipe gestora, são realizadas avaliações padronizadas em toda a Educação Básica. Essas 
avaliações tem como objetivo prover subsídios para diagnóstico da rede, acompanhar o desenvolvimento 
do aluno – protagonista de todo processo –, garantir avanços nas aprendizagens e oportunizar formações 
aos docentes a partir dos resultados obtidos.

Portanto, o ato de avaliar requer a definição de instrumentos que oportunizem o desenvolvimento 
de competências múltiplas para a formação global dos alunos, capazes de dialogar com a dinâmica do 
século atual.
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A Educação Infantil marcada por sua trajetória

A Educação Básica no Brasil é constituída por três etapas, sendo a Educação Infantil a primeira delas, 
conforme assegurado no artigo 29, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil, nº 9394/96: 

A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL,1996).

É importante registrar que esta composição é resultante de anos de estudos e ações para consolidar 
o conceito de criança, até então era compreendida como um ser sem voz e passivo e que passa a ser per-
cebida como um sujeito com direitos assegurados na Constituição Federal (1988). Após uma década, foi 
publicado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando aspectos essenciais 
do processo de desenvolvimento da criança: 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de 
relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 
Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 
contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis (BRASIL, 1998, p. 23-24).

Posteriormente, convergem para esse feito as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (DCNEI), estabelecidas pela Resolução nº 5/2009 – CNE/CEB, tendo as interações e as brin-
cadeiras como eixos norteadores para a elaboração das propostas pedagógicas no âmbito escolar. As-
sim também o Plano Nacional de Educação (2014), referência para composição dos Planos Municipais, 
apresenta, em sua primeira meta, um conjunto de estratégias para a Educação Infantil com o objetivo 
de promover ações para garantir ampliação do acesso, formação, atendimento educacional especializado, 
estrutura física adequada e articulação com a etapa escolar seguinte.  

Vale lembrar, mesmo que de forma sucinta, alguns marcos da história da Educação Infantil em Tau-
baté, por traduzirem de forma concreta os avanços na legislação, com conquistas gradativas que viabiliza-
ram componentes estruturais para a revisão curricular proposta. As poucas unidades públicas de “jardim 
da infância” na década de 80, que em grande parte funcionavam em prédios emprestados, tornaram-se 
creches, constituindo prédios próprios, progressivamente, após a Constituição de 1988. Outro movi-
mento de significativa expansão para a composição atual de 68 unidades, nas quais são atendidos mais 
de 12 mil alunos de 0 a 5 anos, deu-se após a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 9394/96 e consolidou-se 
com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação, o FUNDEB, por meio da Lei 11494/07. O caráter decisivo atribuído ao FUNDEB é em 
virtude de que estados e municípios passaram a contar com recursos oriundos deste fundo, conforme o 
número de alunos de 0 a 5 anos matriculados em seus sistemas ou redes de ensino, para manutenção e 
desenvolvimento da Educação Infantil, visto que o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que o antecedeu, tinha por foco apenas o 
Ensino Fundamental. 

A observação de marcos legais somada às ações empenhadas para garantir o atendimento às crianças 
de 0 a 5 anos impulsionaram a organização do Primeiro Currículo Comum da Educação Infantil da Rede 
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Municipal de Taubaté, em 2015. Após reuniões, estudos e discussões com profissionais da Educação 
Infantil que trabalham no município, asseguraram-se aos alunos objetivos de aprendizagem dentro dos 
âmbitos de experiência: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. O currículo foi cons-
truído respeitando as interações entre criança-criança e criança-adulto, para a manifestação de emoções, 
sentimentos, criatividade e construção do conhecimento por meio de vivências e exploração do meio. 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em dezembro de 2017, pelo 
Ministério da Educação, iniciou-se, em todo o território nacional, e consequentemente em Taubaté, a 
estruturação de uma nova proposta curricular, assegurando os direitos de aprendizagem para a Educação 
Infantil por meio dos Campos de Experiência. 

O trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo de 2018 teve a BNCC como instrumento norteador 
para a construção da proposta. As ações foram conduzidas pela Equipe Técnica de Estudo, Implemen-
tação, Avaliação e Revisão da Base Nacional Curricular, com a participação ativa dos professores, de 
professores coordenadores, diretores e da comunidade escolar. 

O documento a ser implementado durante o ano letivo de 2019 junto à Educação Infantil reafirma o 
compromisso com a criança, centro do processo educativo, e deve assegurar seus direitos de aprendiza-
gem, observando a nova organização curricular proposta pela BNCC, por meio dos Campos de Experi-
ência. É reafirmado também como essencial o trabalho do professor nesse processo. 

Isto posto, estamos diante da possibilidade de uma Educação Infantil capaz de conjugar as ações do 
brincar e as interações com a garantia do direito de a criança se desenvolver, desde a mais tenra idade, 
como um ser social, político e cultural de forma ativa e participativa na sociedade.

Precisamos agora que toda a comunidade escolar compreenda e esteja consciente da importância 
desta ação, para que possamos fazer uma Educação Infantil centrada no desenvolvimento integral da 
criança.

Currículo da Educação – Educação Infantil
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EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS: a criança como sujeito ativo em seu desenvolvimento

As crianças possuem múltiplas formas para se expressar, observar e significar o mundo à sua volta. 
Elas são curiosas e buscam investigar ações, comportamentos, objetos, imagens, palavras e sons. Expos-
tas a situações que colaboram para essas explorações nas interações com outras crianças e com o profes-
sor, elas constroem noções, afetos, habilidades, atitudes e valores, constituindo-se como sujeitos dentro 
de sua cultura. Tais situações constituem experiências pessoais muito significativas e dão oportunidade 
aos pequenos, desde bebês, de vivenciarem-nas, tornando-se o foco do trabalho pedagógico na Educação 
Infantil. 

Vivenciar boas experiências é forma de garantir os direitos de aprendizagem. Sim, desde bebê, as 
crianças têm o direito de serem apoiadas por um parceiro experiente e sensível, o seu professor, para 
dominarem certas competências básicas a fim de que tenham uma boa inserção social. De acordo com 
a BNCC, todas as crianças têm o direito de aprender a CONVIVER, a BRINCAR, a PARTICIPAR, a 
EXPRESSAR, a EXPLORAR e a CONHECER-SE. Garantir esses direitos a todas elas deve ser o com-
promisso maior do Projeto Político Pedagógico de cada unidade de Educação Infantil. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em seu art. 9º, abrem a possibilidade 
de se ter uma organização curricular por campos de experiências, trabalhando com as crianças aspectos 
significantes de seu entorno. Esta estratégia foi utilizada pela BNCC, apontando para a Educação Infantil 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro deste arranjo. Neste sentido, busca-se romper com 
formas tradicionais de planejar e promover práticas pedagógicas que se relacionam às situações de apren-
dizagem apresentadas por componentes disciplinares ou áreas de conhecimento e valorizar trabalhos que 
considerem como prioridade as iniciativas, os desejos e as formas próprias de pensar, sentir e agir das 
crianças. Atento a isto, este currículo está direcionado à perspectiva da criança, atribuindo um sentido 
singular às situações que vivencia em todos os momentos da rotina na escola, efetivando novas aprendi-
zagens nos âmbitos sociais, afetivos, físicos, linguísticos e cognitivos de modo integrado, como ressalta 
o parecer CNE/CEB nº 20/09, “a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 
afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças”. 

Nesta perspectiva, todas as atividades que as crianças desenvolvem na escola em sua jornada diária, 
desde a chegada, sendo acolhidas carinhosamente, até o momento prazeroso das refeições, a higienização 
do corpo, a participação delas na construção da rotina e das atividades, entre elas as festividades e os 
encontros com as famílias, as ações permanentes de expressão, exploração, investigação e as brincadeiras 
merecem todo o respeito e são igualmente importantes para o desenvolvimento dos bebês e das crianças. 
Em cada uma delas, faz-se presente um ou mais campos de experiências, que irão auxiliar e encorajar o 
professor na intencionalidade de cada ação educativa, pela organização de espaços bem equipados com 
materiais diversificados que possibilitem a exploração e a interação entre crianças e adultos.

 Para entender melhor esta nova perspectiva da área, vamos conhecer os cinco campos de experiên-
cias propostos pela BNCC para a Educação Infantil.

O EU, O OUTRO E O NÓS

O processo de construção da identidade é central para o desenvolvimento infantil e, por assim ser, 
destaca-se neste campo de experiência. As crianças, na interação com o outro, vivem experiências de 
atenção pessoal e outras práticas sociais, nas quais aprendem a se perceber como um EU, alguém que tem 
suas características, desejos, motivos, concepções, e a considerar seus parceiros como um OUTRO, com 
seus desejos e interesses próprios, e a tomar consciência da existência de um  NÓS, um grupo humano 
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cada vez mais ampliado e diverso, cuja convivência exige o cultivo de uma cultura de paz e respeito, sem 
distinção entre seres humanos e de respeito pelo ambiente no qual habitam.

 Neste processo, o anseio é que, nas situações promovidas na Educação Infantil, as crianças, desde 
cedo, constituam-se como alguém com um modo próprio de agir, sentir e pensar, afastando-se de qual-
quer forma de preconceito de etnia, de gênero, de condição social, de religião, etc. 

O campo em questão convida os alunos a vivenciarem formas cooperativas, democráticas em rela-
ções com outras crianças e com adultos, de maneira a perceber o conjunto grande de diferentes pessoas 
em diferentes papéis que a rodeiam, sendo uns mais próximos e outros mais distantes. Assim, as oportu-
nidades fortalecerão o acolhimento no grupo e o estabelecimento de vínculos afetivos, visto que, princi-
palmente nos níveis iniciais da Educação Infantil, a criança é desafiada a se relacionar com outras crianças 
e adultos até então desconhecidos. 

Ao mesmo tempo em que os pequenos participam de relações sociais e de cuidados pessoais, cons-
troem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio, am-
pliando o modo de perceber a si e ao outro, valorizando suas identidades, cultivando o respeito às dife-
renças que nos constituem como seres humanos. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

O campo destaca experiências ricas e diversificadas em que gestos, mímicas, posturas e movimentos 
expressivos constituem uma linguagem vital com a qual as crianças se expressam, se comunicam e cons-
troem conhecimentos sobre si e sobre o universo social e cultural.  Para garantir práticas pedagógicas 
em que as interações e as brincadeiras envolvam experiências sensoriais e corporais que possibilitem 
expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos de cada criança, tal como propõem as 
DCNEI (Resolução CNE/CEB nº05/09, art. 9º), é necessário superar a concepção de corpo “como algo 
que atrapalha a aprendizagem”, que embasou durante muito tempo o processo de educação no lar e em 
instituições educacionais.  

Neste sentido, o conceito básico a ser trabalhado neste Campo de Experiência está em considerar 
o corpo como instrumento expressivo e comunicativo, que serve de apoio ao desenvolvimento emocio-
nal e mental, essencial na construção de afetos e conhecimentos pelas crianças. Pesquisas relacionadas 
à expressão corporal na Educação Infantil apontam que rígidas restrições impostas ao movimento dos 
pequenos criam uma atmosfera de tensão e conflito entre eles e a professora, incompatível com um pleno 
desenvolvimento de ambos. Por esta razão, deve-se possibilitar aos seres humanos, desde a infância, a 
exploração do ambiente, expressando seus sentimentos e vontades, interagindo e se comunicando, por 
meio de gestos, expressões faciais e movimentos corporais. 

Ao ser observado como integrante privilegiado das práticas pedagógicas orientadas, e convergindo 
para o exposto pela BNCC, o corpo contribui significativamente para a interação, para a criação e para 
a aprendizagem na Educação Infantil, sendo trabalhado de forma integrada e não restrita à Educação 
Física. 

Assim, a instituição escolar precisa promover atividades para que as crianças possam explorar e vi-
venciar um amplo repertório de movimentos com o corpo, por meio dos sentidos, gestos, movimentos 
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, animados ou não por sons e mímicas, para 
descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço. 
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TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

O conceito básico do campo é o de que o ambiente envolve todo o ser humano, sobretudo na fase 
de sua primeira infância, em um mundo de estímulos diversos – visuais, sonoros, táteis – que provocam 
a vivência de emoções, de modo a constituir significados que façam sentido para si, ampliando suas sen-
sações, percepções, memória, linguagem verbal. 

Para este Campo de Experiências as propostas visam a dar oportunidades para a criança vivenciar 
experiências de percepção, de reconhecimento, de reprodução e de criação de elementos básicos dos 
ambientes, como os traços, sons, cores e formas que o constituem. Neste processo, o professor necessita 
garantir oportunidades para viver o prazer de pesquisar, experimentar um cenário com cores, sons, traços 
e formas marcantes, que traduzem a visualidade e a sonoridade presentes nessas expressões artísticas, 
bem como no próprio ambiente, espaço no qual a comunidade escolar está inserida. 

Conviver e interagir com sons, cantos, cores, traços, luzes, cenários e recursos tecnológicos amplia os 
recursos expressivos da criança, favorecendo o desenvolvimento do senso estético, da sensibilidade, da 
criatividade e da expressão. 

Nesta ideia, a BNCC (Brasil, 2017), enfatiza a importância da Educação Infantil em garantir a vivên-
cia das crianças não apenas na produção, manifestação e apreciação artística, mas também na sensibili-
zação delas para os aspectos estéticos cotidianos, possibilitando que elas se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas 
experiências. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Para o trabalho com esse campo o destaque é dado à experiência da criança com a linguagem verbal 
no diálogo com outras linguagens: corporal, musical, plástica e dramática, desde o nascimento, de modo a 
ampliar não apenas esta linguagem, mas também o pensamento (sobre si, sobre o mundo, sobre a língua) 
e a imaginação. 

A denominação deste campo busca evidenciar a estreita relação entre os atos de falar e escutar, pre-
sentes em todos os campos, com a constituição da linguagem e do pensamento humano, desde a infância.  
O conceito básico deste campo parte da premissa de que falar e escutar são atividades humanas carre-
gadas de sentidos pessoais e de significados partilhados e envolvem a criança como um todo: seu corpo, 
seus afetos, seus desejos, suas necessidades e sua imaginação. Ou seja, a linguagem verbal é um elemento 
básico em qualquer cultura e resultado de uma construção histórica, refletindo conceitos e valores, estan-
do, portanto, em constante mudança e isenta de neutralidade. 

É na interação com outras crianças e pessoas mais experientes que os pequenos constroem formas 
de representação dos pensamentos por meio da linguagem e buscam captar os signos e símbolos cons-
truídos socialmente. As práticas pedagógicas com crianças com deficiência na esfera da comunicação 
também devem ser apoiadas em suas formas comunicativas com o Braile, a Língua Brasileira de Sinais, 
por exemplo, garantindo a elas a interação cotidiana. 

As crianças tornam-se cada vez mais atentas às formas de comunicação presentes em seu cotidiano 
por meio da oralidade ou da vocalização e da sinalização (no caso de crianças com deficiência auditiva) 
e aprendem, por meio da observação e da imitação, a criar formas para expressar suas vontades, desejos, 
questionamentos, dúvidas e pensamentos.  O professor, ao considerar esta forma de aquisição da língua, 
deve estar atento às respostas, abrindo possibilidades de participação em atividades comunicativas, como 
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contar fatos e expressar opiniões, por exemplo, de forma que as crianças possam ampliar as capacidades 
mentais e adquirir maior compreensão do mundo. Além disto, percebem a necessidade social da escrita 
ao observar o uso da linguagem pelos adultos, por exemplo, ao lerem rótulos ou manuais de instruções, 
atribuindo sentido para o aprendizado do código e, quanto mais experimentam ações relacionadas a este 
campo, como o contato com diferentes gêneros e são encorajadas a participar destas práticas, mais pre-
coce e significativa será sua aquisição dos códigos de leitura e escrita. 

Assim, ao longo da trajetória na Educação Infantil, conforme apresenta a BNCC (BRASIL, 2017), as 
crianças terão oportunidades de construir conhecimentos a respeito da linguagem oral e escrita por meio 
de gestos, expressões, sons da língua, rimas, leituras de imagens e de letras, da identificação de palavras em 
poesias, parlendas, canções e também a partir da escuta e da dramatização de histórias e da participação 
na produção de textos orais e escritos, e, portanto, a partir da apropriação destes elementos podem criar 
novos gestos, falas e escritas, convencionais ou não.  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Nesse campo destacam-se atividades que oportunizem a investigação de muitas questões que as 
crianças vão formulando acerca do mundo e de si mesmas e como nós, professores e professoras, pode-
mos aprender mais sobre elas e sobre suas formas de conhecer.  A curiosidade, o interesse e o prazer que 
as crianças apresentam nas situações em que podem criar cenários e enredos de histórias, fazer descober-
tas, resolver problemas do cotidiano e realizar uma tarefa com colegas constituem um bom exemplo de 
atividades deste Campo. 

Na caminhada para a produção de saberes, o conceito básico é a “disponibilidade para a escuta”, pois 
o desafio maior é entender e responder às falas infantis, perceber as relações que elas estabelecem entre 
os fatos e descobrir as teorias construídas, o que requer incentivar a curiosidade. A construção social de 
conhecimentos pela criança pequena depende das situações criadas pelos parceiros mais experientes para 
mediar suas aprendizagens. Em outras palavras, nas interações cotidianas há uma troca nas formas de 
selecionar e relacionar elementos, seu modo de explicar algo, recorrendo a uma fala que inclui descrições 
(“isto é azedo”), ou hipóteses (“se o carrinho não anda é por que sua pilha acabou”), até que crie um 
modo autônomo de apreender a tarefa comunicativa e responder a suas perguntas. 

O universo infantil é caracterizado por espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo 
constituído por fenômenos naturais e socioculturais. Portanto, a Educação Infantil deve promover in-
terações e brincadeiras que permitam observações, manipulação de objetos ao investigar e explorar seu 
entorno, levantamento de hipóteses e consultas a fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações. 

Assim, a BNCC (BRASIL, 2017) propõe que os educadores estimulem nas crianças a exploração, a 
observação do meio e dos objetos, criando oportunidades para que sejam ampliados os conhecimentos 
do mundo físico e sociocultural e sua utilização no cotidiano, com iniciação ao conhecimento matemáti-
co, ao espírito científico, à atitude de descoberta e à aprendizagem permanente. 



Os Direitos de Aprendizagem 
em cada campo de 

experiências
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OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM                                                                                                                                    EM CADA CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

CONVIVER BRINCAR PARTICIPAR EXPLORAR EXPRESSAR CONHECER-SE

EO

com crianças e adultos em 
pequenos grupos, reconhecendo e 
respeitando as diferentes identidades 
e o pertencimento étnico-racial, de 
gênero e religião de seus parceiros.

com diferentes parceiros, 
desenvolvendo sua imaginação e 
solidariedade.

de diferentes formas de interagir 
com parceiros diversos em 
situações variadas, ampliando 
sua noção de mundo e sua 
sensibilidade em relação aos 
outros.

ativamente as situações do cotidiano, 
tanto aquelas ligadas ao cuidado de 
si e do ambiente, como as relativas 
às atividades propostas pelo/a 
professor/a.

às outras crianças e/ou adultos suas 
necessidades, emoções, sentimentos, 
dúvidas, hipóteses, descobertas, 
opiniões, oposições.

e construir uma identidade pessoal 
e cultural, valorizando suas 
características e as das outras crianças 
e adultos, aprendendo a identificar e 
combater atitudes preconceituosas e 
discriminatórias.

CG

com crianças e adultos 
experimentando marcas da cultura 
corporal nos cuidados pessoais, na 
dança, música, teatro, artes circenses, 
escuta de histórias e brincadeiras.

utilizando criativamente o 
repertório da cultura corporal e 
do movimento.

de um amplo repertório de 
movimentos, gestos, olhares, 
produção de sons e de mímicas, 
descobrindo modos de ocupação 
e de uso do espaço com o corpo.

atividades que envolvem práticas 
corporais, desenvolvendo autonomia 
para cuidar de si.

corporalmente emoções e 
representações tanto nas relações 
cotidianas como nas brincadeiras, 
dramatizações, danças, músicas, 
contação de histórias.

nas diversas oportunidades de 
interações e explorações com seu 
corpo.

TS

e fruir com os colegas e professores 
manifestações artísticas e culturais da 
sua comunidade e de outras culturas - 
artes plásticas, música, dança, teatro, 
cinema, folguedos e festas populares

com diferentes sons, ritmos, 
formas, cores, texturas, objetos, 
materiais, construindo cenários e 
indumentárias para brincadeiras 
de faz-de-conta, encenações  ou 
para festas tradicionais.

de variadas possibilidades de 
usos e combinações de materiais, 
substâncias, objetos e recursos 
tecnológicos para criar desenhos, 
modelagens, músicas, danças, 
encenações teatrais e musicais.

decisões e ações relativas à 
organização do ambiente (tanto o 
cotidiano quanto o preparado para 
determinados eventos), à definição 
de temas e à escolha de materiais a 
serem usados em atividades lúdicas e 
artísticas.

suas emoções, sentimentos, 
necessidades e ideias cantando, 
dançando, esculpindo, desenhando, 
encenando.

no contato criativo com 
manifestações artísticas e culturais 
locais e de outras comunidades.

EF

com crianças e adultos em 
situações comunicativas cotidianas, 
constituindo modos de pensar, 
imaginar, sentir, narrar, dialogar e 
conhecer.

com parlendas, trava-línguas, 
adivinhas, memória, rodas, 
brincadeiras cantadas, jogos e 
textos de imagens, escritos e 
outros, ampliando o repertório 
das manifestações culturais 
da tradição local e de outras 
culturas, enriquecendo sua 
linguagem oral, corporal, musical, 
dramática, escrita, dentre outras.

de  rodas de conversa, de relatos 
de experiências, de contação e 
leitura de histórias e poesias, 
de construção de narrativas, 
da elaboração, descrição e 
representação de papéis no faz de 
conta, da exploração de materiais 
impressos e de variedades 
linguísticas, construindo 
diversas formas de organizar o 
pensamento.

gestos, expressões, sons da língua, 
rimas, imagens, textos escritos, 
além dos sentidos das palavras, nas 
poesias, parlendas, canções e nos 
enredos de histórias, apropriando-se 
desses elementos para criar novas 
falas, enredos, histórias e escritas 
convencionais ou não.

sentimentos,  ideias, percepções, 
desejos, necessidades, pontos 
de vista, informações, dúvidas e 
descobertas, utilizando múltiplas 
linguagens, considerando o que é 
comunicado pelos colegas e adultos.

e reconhecer suas preferências 
por pessoas, brincadeiras, lugares, 
histórias, autores, gêneros linguísticos, 
e seu interesse em produzir com a 
linguagem verbal.

ET com crianças e adultos e com eles 
investigar o mundo natural e social.

com materiais, objetos e 
elementos da natureza e de 
diferentes culturas e perceber a 
diversidade de formas, texturas, 
cheiros, cores, tamanhos, pesos, 
densidades que presentam.

de características do mundo 
natural e social, nomeando-as, 
agrupando-as e ordenando-as 
segundo critérios relativos às 
noções de espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações.

atividades de investigação de 
características de elementos naturais, 
objetos, situações, espaços, utilizando 
ferramentas de exploração - bússola, 
lanterna, lupa - e instrumentos de 
registro e comunicação, como máquina 
fotográfica, filmadora, gravador, 
projetor e computador.

suas observações, explicações 
e representações sobre objetos, 
organismos vivos, fenômenos 
da natureza, características do 
ambiente.

e construir sua identidade pessoal e 
cultural, reconhecendo seus interesses 
na relação com o mundo físico e 
social.
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OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM                                                                                                                                    EM CADA CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

CONVIVER BRINCAR PARTICIPAR EXPLORAR EXPRESSAR CONHECER-SE

EO

com crianças e adultos em 
pequenos grupos, reconhecendo e 
respeitando as diferentes identidades 
e o pertencimento étnico-racial, de 
gênero e religião de seus parceiros.

com diferentes parceiros, 
desenvolvendo sua imaginação e 
solidariedade.

de diferentes formas de interagir 
com parceiros diversos em 
situações variadas, ampliando 
sua noção de mundo e sua 
sensibilidade em relação aos 
outros.

ativamente as situações do cotidiano, 
tanto aquelas ligadas ao cuidado de 
si e do ambiente, como as relativas 
às atividades propostas pelo/a 
professor/a.

às outras crianças e/ou adultos suas 
necessidades, emoções, sentimentos, 
dúvidas, hipóteses, descobertas, 
opiniões, oposições.

e construir uma identidade pessoal 
e cultural, valorizando suas 
características e as das outras crianças 
e adultos, aprendendo a identificar e 
combater atitudes preconceituosas e 
discriminatórias.

CG

com crianças e adultos 
experimentando marcas da cultura 
corporal nos cuidados pessoais, na 
dança, música, teatro, artes circenses, 
escuta de histórias e brincadeiras.

utilizando criativamente o 
repertório da cultura corporal e 
do movimento.

de um amplo repertório de 
movimentos, gestos, olhares, 
produção de sons e de mímicas, 
descobrindo modos de ocupação 
e de uso do espaço com o corpo.

atividades que envolvem práticas 
corporais, desenvolvendo autonomia 
para cuidar de si.

corporalmente emoções e 
representações tanto nas relações 
cotidianas como nas brincadeiras, 
dramatizações, danças, músicas, 
contação de histórias.

nas diversas oportunidades de 
interações e explorações com seu 
corpo.

TS

e fruir com os colegas e professores 
manifestações artísticas e culturais da 
sua comunidade e de outras culturas - 
artes plásticas, música, dança, teatro, 
cinema, folguedos e festas populares

com diferentes sons, ritmos, 
formas, cores, texturas, objetos, 
materiais, construindo cenários e 
indumentárias para brincadeiras 
de faz-de-conta, encenações  ou 
para festas tradicionais.

de variadas possibilidades de 
usos e combinações de materiais, 
substâncias, objetos e recursos 
tecnológicos para criar desenhos, 
modelagens, músicas, danças, 
encenações teatrais e musicais.

decisões e ações relativas à 
organização do ambiente (tanto o 
cotidiano quanto o preparado para 
determinados eventos), à definição 
de temas e à escolha de materiais a 
serem usados em atividades lúdicas e 
artísticas.

suas emoções, sentimentos, 
necessidades e ideias cantando, 
dançando, esculpindo, desenhando, 
encenando.

no contato criativo com 
manifestações artísticas e culturais 
locais e de outras comunidades.

EF

com crianças e adultos em 
situações comunicativas cotidianas, 
constituindo modos de pensar, 
imaginar, sentir, narrar, dialogar e 
conhecer.

com parlendas, trava-línguas, 
adivinhas, memória, rodas, 
brincadeiras cantadas, jogos e 
textos de imagens, escritos e 
outros, ampliando o repertório 
das manifestações culturais 
da tradição local e de outras 
culturas, enriquecendo sua 
linguagem oral, corporal, musical, 
dramática, escrita, dentre outras.

de  rodas de conversa, de relatos 
de experiências, de contação e 
leitura de histórias e poesias, 
de construção de narrativas, 
da elaboração, descrição e 
representação de papéis no faz de 
conta, da exploração de materiais 
impressos e de variedades 
linguísticas, construindo 
diversas formas de organizar o 
pensamento.

gestos, expressões, sons da língua, 
rimas, imagens, textos escritos, 
além dos sentidos das palavras, nas 
poesias, parlendas, canções e nos 
enredos de histórias, apropriando-se 
desses elementos para criar novas 
falas, enredos, histórias e escritas 
convencionais ou não.

sentimentos,  ideias, percepções, 
desejos, necessidades, pontos 
de vista, informações, dúvidas e 
descobertas, utilizando múltiplas 
linguagens, considerando o que é 
comunicado pelos colegas e adultos.

e reconhecer suas preferências 
por pessoas, brincadeiras, lugares, 
histórias, autores, gêneros linguísticos, 
e seu interesse em produzir com a 
linguagem verbal.

ET com crianças e adultos e com eles 
investigar o mundo natural e social.

com materiais, objetos e 
elementos da natureza e de 
diferentes culturas e perceber a 
diversidade de formas, texturas, 
cheiros, cores, tamanhos, pesos, 
densidades que presentam.

de características do mundo 
natural e social, nomeando-as, 
agrupando-as e ordenando-as 
segundo critérios relativos às 
noções de espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações.

atividades de investigação de 
características de elementos naturais, 
objetos, situações, espaços, utilizando 
ferramentas de exploração - bússola, 
lanterna, lupa - e instrumentos de 
registro e comunicação, como máquina 
fotográfica, filmadora, gravador, 
projetor e computador.

suas observações, explicações 
e representações sobre objetos, 
organismos vivos, fenômenos 
da natureza, características do 
ambiente.

e construir sua identidade pessoal e 
cultural, reconhecendo seus interesses 
na relação com o mundo físico e 
social.
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E o dia a dia na Educação Infantil?

As interações e brincadeiras são os eixos estruturantes que norteiam as situações de aprendizagem 
na Educação Infantil. Ao pensar nesta etapa da Educação Básica, deve-se refletir constantemente sobre 
como se garantirá o desenvolvimento integral da criança nas dimensões: intelectual, física, emocional, 
social e cultural. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), uma das necessidades educativas é a interação 
durante o brincar, o que caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e 
potenciais para o desenvolvimento integral da criança.

Neste sentido, as escolas de Educação Infantil devem favorecer e proporcionar oportunidades às 
crianças com o intuito de ampliar as possibilidades de aprendizagens e de compreensão do mundo e de 
si, por meio das diferentes vivências, fortalecendo a autoestima e os vínculos sociais e afetivos. A criança, 
dentro deste contexto, deve ser percebida como um sujeito marcado pela cultura e, ao mesmo tempo, 
um produtor de cultura. Para tanto as unidades escolares têm como função garantir rotinas que acolham, 
motivem e desafiem aos alunos.

O ambiente escolar precisa favorecer diferentes possibilidades de interação entre criança-criança e 
criança-adulto para que seja um espaço de exploração e de descobertas, o que requer uma organização 
que proporcione o trabalho em grupo, a diversidade de agrupamentos com diferentes faixas etárias e 
opções de atividades, como ocorre nas atividades diversificadas, também conhecidas como cantos de 
aprendizagem. Neste tipo de trabalho, os professores observam permanentemente a movimentação das 
crianças e, ao mesmo tempo, dos diferentes grupos, a fim de oferecer novos materiais, desafios ou situa-
ções capazes de enriquecer as experiências e ampliar os conhecimentos em jogo (KRAMER, 1998, p.76).

Cabe ao professor, dentro deste contexto, planejar situações que garantam os direitos de aprendiza-
gem e a inter-relação entre os Campos de Experiência. A seguir, apresentaremos os organizadores curri-
culares de acordo com cada nível (Berçário, Maternal I, Maternal II, 1ª Etapa, 2ª Etapa), estruturados em 
quadros, divididos por colunas:

22

Currículo da Educação – Educação Infantil



Currículo da Educação – Educação Infantil

Berçário
Campo de experiência: CG Corpo, gestos e movimentos

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens é 
possibilitado conforme os bebês/

crianças

(EI01CG01) 
Movimentar as 
partes do corpo 
para exprimir 
corporalmente 

emoções, 
necessidades e 

desejos

Expressões 
Corporais

Expressar por meio do corpo, 
de seus gestos e movimentos, 
afeição ou desconforto 
quando está com a fralda suja, 
ansiedade, medo, etc.

Fazem uso de diferentes posturas 
corporais, envolvendo expressões faciais 
e estímulo das partes do corpo em 
diferentes momentos do dia (banho, troca, 
alimentação).

Perceber que suas emoções, 
desejos e necessidades têm 
efeitos nos outros.

Manifestam comportamentos de carinho, 
cuidado, afeto para sanar o desconforto do 
amigo.

Expressar sua angústia frente 
à despedida dos pais, seu 
desagrado ao pegarem seu 
brinquedo em uma situação 
de exploração entre pares ou 
sua felicidade ao realizar uma 
atividade que gosta muito.

Expressam por meio de gestos, posturas e 
comportamentos, as próprias emoções.

Movimentar as mãos com o 
intuito de alcançar e segurar 
objetos de um móbile ou 
outros elementos que chamem 
sua atenção.

Deslocam-se ou estendem os membros do 
corpo para alcançar objetos, brinquedo ou 
para atingirem seus objetivos. 

Atenção para o código apresentado na coluna de objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento. Observe os exemplos: 

EI01CG01: EI: Educação Infantil, 01: Grupo por faixa etária de acordo com a BNCC, CG: Campo 
de experiência, 01: Indica a posição da habilidade na numeração sequencial do Campo de Experiência.

EI01EO01T: EI: Educação Infantil, 01: Grupo por faixa etária de acordo com a BNCC, EO: Cam-
po de experiência,  01: Indica a posição da habilidade na numeração sequencial do Campo de Experiência, 
T: Indica que é um objetivo específico do Currículo de Taubaté.

Imagem ilustrativa.
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Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para 
assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito 
pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedi-
mentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular 
ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa 
e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também alinhada à 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, 
inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Bá-
sica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de conhe-
cimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.

As competências Gerais da BNCC
 

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

02 -Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investi-
gação, 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 conheci-
mentos das diferentes áreas.

03 -Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também par-
ticipar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

04 -Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visu-
al, 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. 

05 -Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, sig-
nificativa, 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.

06 -Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiên-
cias 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 res-
ponsabilidade. 

07 -Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 
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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.

08 - 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. 

09 - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e pro-
movendo 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 determina-
ção, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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Berçário
Campo de experiência: EO – O eu, o outro e o nós.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens é 
possibilitado conforme os bebês/

crianças

(EI01EO01) 
Perceber que 

suas ações têm 
efeitos nas 

outras crianças e 
nos adultos.

Relações de 
causa e efeito 
entre o eu e o 

outro

Envolver-se em jogos simples de 
dar e receber, lançar objetos ao 
chão e manifestar-se ao recebê-los 
de volta.  

Brincam com os colegas, usando 
objetos e brinquedos lançando e 
recebendo de volta. 

Constroem vínculos com adultos e 
crianças, buscando nutrir as relações 
de confiança e segurança. 

Brincar ao lado de outras crianças, 
imitando ou mostrando suas 
ações.

Interagem com colegas e adultos em 
situações de brincadeiras de imitação.

Realizam brincadeiras em frente ao 
espelho para imitar e brincar com 
expressões diversas.    

Demonstrar interesse em seguir 
alguns combinados durante a 
rotina.

Manipulam os brinquedos e materiais 
da sala com cuidado.

Atendem as orientações de um 
adulto.

(EI01EO02) 
Perceber as 

possibilidades 
e os limites de 
seu corpo nas 
brincadeiras e 
interações das 

quais participa.

Reconhecimento 
do próprio corpo

Segurar objetos com a mão, 
levando à altura dos olhos.

Movimentam seus membros de 
maneira a direcionar a altura dos 
olhos, objetos e brinquedos para a 
exploração.

Subir e descer de objetos nas 
situações de exploração.

Exploram objetos, posições e 
possibilidades do próprio corpo.

Entrar e sair de objetos e 
brinquedos, explorando as 
possibilidades do próprio corpo.

Entram e saem de caixas de papelão e 
túneis explorando as possibilidades e 
limites do próprio corpo. 

Brincam em cabanas construídas nos 
mais diversos espaços da escola. 

Exploram circuitos com diferentes 
desafios.

Interessar-se por experimentar 
novos movimentos ao explorar 
objetos ou brinquedos 
conhecidos.

Brincam diante do espelho, 
observando os próprios gestos ou 
imitando outras crianças.

Participam de experiências em que o 
adulto movimenta o corpo da criança 
(como nas brincadeiras serra, serra, 
serrador, e outras). 

Explorar o próprio corpo 
buscando conhecê-lo, sentir seus 
movimentos, ouvir seus barulhos, 
conhecer suas funções e formas 
de funcionamento.

Participam de brincadeiras com 
músicas que sugerem movimentos do 
corpo.

Conquistam gradativamente novos 
movimentos, como virar-se sozinho,
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levantar a cabeça quando deitado, 
sentar-se, mover-se engatinhando ou 
rastejando, ficar em pé com apoio até 
andar com autonomia.

Brincar com outras crianças e 
interagir com elas ou com adultos, 
descobrindo diferentes formas de 
se expressar.

Experienciam situações que  permitam 
empurrar, rodopiar, balançar, 
escorregar, equilibrar-se, arrastar, 
engatinhar, levantar, subir, descer, 
passar por debaixo, por cima, saltar, 
rolar, virar cambalhotas, perseguir, 
procurar, pegar.

(EI01EO03) 
Interagir com 

crianças da 
mesma faixa 

etária e adultos 
ao explorar 

espaços, 
materiais, 
objetos, 

brinquedos.

Interação 
social

Participar de brincadeiras com 
colegas da turma, comunicando-
se e interagindo.  

Brincam com os colegas, participando 
das mais diversas brincadeiras 
propostas pelo adulto ou por algum 
colega da sala. 

Convidam os colegas para iniciarem 
uma nova brincadeira.

Exploram cenários e ambientes 
preparados pelo adulto para suas 
brincadeiras de faz de conta, aceitando 
e incorporando as ideias do outro.

Interagem com crianças de outras 
idades nas situações de brincadeiras 
multietárias promovidas na escola. 

Imitar adultos ou outras crianças 
em situações de brincadeiras e 
interações.

Imitam adultos ou outras crianças em 
situações de brincadeira, a partir de 
gestos e movimentos.

Imitam adultos em suas brincadeiras de 
faz de conta. 

Interessar-se por mostrar 
brinquedos aos adultos e para 
outras crianças.

Elaboram torres, montam brinquedos 
e brincadeiras e recorrem ao adulto e 
para outras crianças mostrando suas 
produções.

Demonstrar afinidade por 
um ou outro amigo da turma, 
estabelecendo vínculo de amizade.

Brincam com mais frequência com um 
mesmo amigo demonstrando afinidade. 

(EI01EO04) 
Comunicar 

necessidades, 
desejos e 
emoções, 
utilizando 

gestos, 
balbucios, 
palavras.

Comunicação 
e linguagens

Interessar-se por comunicar-se 
com o adulto referência e seus 
colegas fazendo uso de diferentes 
formas de comunicação, buscando 
contato, atenção e prolongamento 
das situações de interação.        

Demonstram interesse em sentar-se 
próximo ao adulto referência ou ao 
amigo que prefere nos momentos de 
refeição, roda de conversa, brincadeiras.

Usar gestos com a intenção de 
conseguir algo.

Apontam, gesticulam, balbuciam ou 
usam de pequenas frases para sinalizar 
o que desejam.

Choram para manifestar o desejo por 
algo, ou alguma de suas necessidades. 
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Desenvolver confiança nas 
situações de comunicação 
e cuidados pessoais com o 
adulto que escuta, observa e 
responde aos seus interesses e 
necessidades.

Expressam desejos, emoções e 
necessidades com segurança.

(EI01EO05) 
Reconhecer 
seu corpo e 

expressar suas 
sensações em 
momentos de 
alimentação, 

higiene, 
brincadeira e 

descanso.

Percepção 
das suas 

necessidades

Expressar desconforto ao 
necessitar ser higienizado, ao 
estar com fome ou sono, frio ou 
calor.          

Manifestam por meio de choro ou 
sinais próprios, a necessidade de troca 
de fraldas, de beber água, de expressar 
que está fome ou demonstrar 
desconforto.

Experimentar se alimentar com 
as próprias mãos.  

Fazem uso de objetos como talheres 
ou canecas para a tentativa de se 
alimentar.

Demonstrar prazer em 
participar das rotinas diárias de 
alimentação, sono, descanso e 
higiene.

Reconhecem os espaços destinados ao 
repouso, alimentação e banho. 

Participam das músicas que sinalizam 
os momentos, demonstrando 
envolvimento e preparação para o 
momento. 

Participam de momentos de cuidado 
assumindo pequenas ações, como por 
exemplo, segurar a mamadeira, segurar 
sua fralda, ajudar esticando os braços 
ou as pernas ao se vestir, solicitar água 
ao sentir sede, buscar aconchego ao 
sentir sono.

(EI01EO06) 
Interagir com 

outras crianças 
da mesma faixa 
etária e adultos, 
adaptando-se ao 
convívio social.

Vivências 
com regras de 
convívio social

Mostrar preferência em ser 
acolhido por pessoas conhecidas 
ou acalmar-se quando acolhido 
pelo adulto referência.

Buscam estabelecer contato com 
o adulto por meio de expressões 
corporais e/ou orais, quando são 
capazes de verbalizar.

Brincar com crianças da mesma 
faixa etária e de faixas etárias 
diferentes para interagir-se.      

Brincam com brinquedos heurísticos 
e objetos convencionais com outras 
crianças. 

Experienciam momentos em 
que objetos e brinquedos são 
compartilhados.

Participam de atividades com outras 
crianças da mesma faixa etária, 
socializando regras simples de 
convívio.  

(EI01EO07T)

Reconhecer 
o nome como 

representação de 
sua identidade.

Reconhecimento 
do nome próprio

Experienciam brincadeiras que 
incluam o seu nome, como 
condição essencial para o 
brincar.  

Brincam com músicas, cantigas e 
parlendas que têm seus nomes citados 
inseridos no contexto.

Desenvolver interesse em 
brincar com cartões com o 
nome e foto da criança.

Participam da diferentes propostas de 
chamada, em rodas diárias.
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Identificam-se nos cartazes, tapetes ou 
murais confeccionados pelo professor 
com fotos dos alunos da sala.

Expressar emoções ao ouvir seu 
nome.

Identificam-se quando chamados 
oralmente durante o dia a dia.

Reconhecer sua imagem em 
fotos e no espelho.

Exploram sua imagem refletida no 
espelho, reconhecendo-se.

Percebem sua imagem em objetos que 
possuem sua foto.



30

Currículo da Educação – Educação Infantil

Berçário

Campo de experiência: CG Corpo, Gestos e Movimentos

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens é 
possibilitado conforme os bebês/

crianças

(EI01CG01) 

Movimentar as 
partes do corpo 
para exprimir 
corporalmente 

emoções, 
necessidades e 

desejos.

Posturas e 
Expressões 
Corporais

Expressar por meio de gestos 
e movimentos, afeições ou 
desconforto, seus desejos e 
vontades.

Fazem uso de diferentes posturas 
corporais, envolvendo expressões 
faciais quando está com a fralda suja, 
ansiedade, medo, etc.

Perceber que suas emoções, 
necessidades e desejos têm efeito 
nos outros.

Manifestam comportamentos de 
carinho, cuidado, afeto com o colega.

Expressar seus sentimentos em 
situações de conflito.

Expressam por meio de gestos, 
posturas e comportamentos suas 
emoções.

Movimentar partes do corpo com 
o intuito de alcançar e segurar 
objetos que estão próximos ou 
distantes.

Deslocam ou estendem os membros 
do corpo para alcançar objetos, 
brinquedo ou para atingirem seus 
objetivos.

Movimentar o corpo com o 
intuito de observar-se.

Percebem os movimentos do próprio 
corpo conforme suas vontades.

Participam de brincadeiras em 
frente ao espelho com orientação e 
incentivo do adulto.

Virar-se para visualizar ou 
alcançar objetos que lhe chamam 
a atenção.

Movem o corpo ou partes dele para 
observar melhor ou para alcançar 
objetos que lhe chamaram atenção 
devido aos seus sons, cheiros, cores, 
formatos.

Reconhecer sua imagem ou 
de uma pessoa conhecida ao 
visualizar fotos.

Manifestam gestos, feições e posturas 
ao perceberem-se ou quando 
identificam alguém conhecido nas 
fotos expostas em cartazes, cartões 
de nome, tapete, caixinhas, jogos ou 
outros materiais construídos para 
esse fim.
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(EI01CG02) 

Experimentar as 
possibilidades 
corporais nas 
brincadeiras 
e interações 

em ambientes 
acolhedores e 
desafiantes.

Possibilidades 
e limites do 

próprio corpo

Brincar com o próprio corpo.

Brincam de procurar e achar objetos 
escondidos, de esconder-se e serem 
encontrados, de chutar bola, de entrar 
e sair em espaços pequenos, como 
caixas, túneis.

Envolvem-se em brincadeiras que 
são tradicionais da nossa cultura em 
que o corpo do adulto ou o corpo da 
criança tornem-se brinquedos como 
“Serra, serra, serrador”.

Vivenciam brincadeiras de cobrir e 
descobrir o rosto ou alguma outra 
parte do corpo.

Ficar em pé com ou sem 
autonomia.

Vivenciam situações que possibilitam 
o fortalecimento dos tônus 
musculares como ficar em pé 
tentando equilibrar-se, com ou sem o 
auxílio de um adulto.

Movimentar-se com progressiva 
destreza.

Percorrem circuitos simples 
organizados com materiais de 
espuma, placas de EVA e madeira: 
rampas, rolos, pontes, almofadas, 
dentre outras possibilidades.

Participam de propostas que 
estimulem a subir pequenos degraus 
e depois descer. 

Explorar os espaços da instituição 
utilizando habilidades corporais.

Convivem com outras crianças em 
diferentes espaços da unidade escolar 
como parque, brinquedoteca, pista de 
triciclo.

Exploram corporalmente diferentes  
materiais e brinquedos, como 
escorregador, cavalinho, túnel, piscina 
de bolinha.

Participam de situações de sentar, 
subir, descer, engatinhar, ficar 
em pé, rolar, deitar, dentre outras 
possibilidades.

Pegar objetos que estão próximos 
e explorar suas características.

Pegam, amassam, empilham, 
montam, encaixam, movem, lançam e 
chutam objetos de diferentes formas, 
cores, pesos, texturas, tamanhos etc.

Brincam com água, terra, areia, palha 
e outros elementos naturais.
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Movimentar-se para alcançar 
objetos distantes ou atingir 
seus objetivos.

Andam segurando-se nos mobiliários, 
arrastam-se em busca de brinquedos.

Viram o corpo com a intenção de 
pegar um brinquedo.

Percebem objetos sonoros próximos 
ao próprio corpo.

Lançar objetos 
intencionalmente.

Arremessam brinquedos e objetos 
com o objetivo de atingir algo.

(EI01CG03)

 Imitar gestos e 
movimentos de 
outras crianças, 

adultos e animais.

Expressões 
Corporais

Imitar os movimentos e 
gestos corporais de outras 
crianças e de adultos. 

Imitam gestos e movimentos de 
outras crianças por meio de jogos e 
brincadeiras.

Observam os colegas e imitam alguns 
de seus movimentos em situações de 
exploração.

Imitam o comportamento do adulto 
nas mais diversas ações: situações de 
adulto brincante, nas suas atuações do 
dia a dia, ou nas expressões que realiza

Movimentar o corpo ao 
som de músicas ou cantigas 
de acordo com o ritmo.

Dançam com outras crianças ao som 
de músicas e canções.   

Brincam de roda imitando os gestos e 
cantos de um adulto e dos colegas.

Dançam ao som de músicas imitando 
sons e posturas de animais. 

Criam suas danças e movimentos 
ao ouvir músicas de diversos ritmos, 
como clássica, erudita, popular, 
regional

(EI01CG04)

 Participar do 
cuidado do 

seu corpo e da 
promoção do seu 

bem-estar.

Desenvolvimento 
de bem-estar 

corporal

Reconhecer os adultos 
de convívio diário como 
referência.

Recorrem aos adultos que conhecem 
quando sentem necessidade ou 
precisam de ajuda, manifestando seus 
desejos e vontades.

Interagir com o adulto nas 
situações de cuidado.

Participam de situações de cuidado de 
si e da promoção do seu bem-estar, 
em momentos como troca de fraldas, 
alimentação e sono, demonstrando 
prazer e satisfação.

Interagem nos momentos de 
higienização. 

Apreciam técnicas de massagem na 
hora do banho, do repouso e demais 
momentos da rotina. 
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Recorrer ao adulto quando 
sente algum desconforto ou 
insatisfação.     

Procuram o adulto nas situações de 
conflitos ou desconforto para auxiliá-
los em suas necessidades.

Sensibilizar-se quando 
algum colega demonstra um 
desconforto.     

Demonstram atitudes de afeto e 
cuidado com o colega. 

Tentam acalmar os colegas da turma 
com intuito de sanar choro ou tristeza.   

Buscar objetos de conforto 
para si ou para seus colegas.      

Reconhecem os objetos de transição 
como suporte de conforto para si e 
para os colegas.

Demonstrar por meio de 
gestos e expressões quando 
sente fome ou incômodo. 

Manifestam alguns comportamentos 
que sinalizam seus desejos ou 
vontades.

Expressam oralmente (ainda que com 
poucas palavras) a sensação de fome 
ou de desconforto. 

Alimentar-se demonstrando 
interesse pelos alimentos.

Apontam os alimentos de sua 
preferência, por sinais ou falas.

Interessam por aprender a segurar o 
talher (ou o copo) e alimentar-se. 

Sinalizam ao seu modo, suas 
preferências no momento da 
alimentação. 

Reconhecer os locais de 
higiene e alimentação.

Dirigem em companhia do adulto 
referência e das demais crianças 
ao local da refeição, percebendo o 
objetivo do momento. 

Reconhecem mobiliários e fazem uso 
adequado, compreendendo como 
suporte para o conforto do momento 
de alimentação. 

(EI01CG05)

 Utilizar os 
movimentos de 

preensão, encaixe 
e lançamento, 

ampliando suas 
possibilidades 
de manuseio 
de diferentes 
materiais e 

objetos.

Coordenação 
motora

Transferir objetos de uma 
mão para outra.

Manipulam objetos e brinquedos de 
diferentes naturezas, características e 
texturas, transferindo-os de uma mão 
para a outra com coordenação dos 
membros.

Segurar e manusear objetos 
de diferentes tamanhos, 
naturezas e texturas. 

Colocam objetos uns dentro dos 
outros.

Tentam abrir e fechar recipientes.

Realizam o movimento de abrir e 
fechar zíperes e botões.

Tentam encaixar diversos tipos de 
objetos e brinquedos. 

Berçário 
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Explorar os movimentos 
de preensão, encaixe e 
lançamento.

Lançam objetos e brinquedos quando 
incentivados a imitar um adulto.

Realizam tentativas de encaixe em 
peças e blocos de montar.

Explorar diferentes espaços 
e materiais de estimulação.

Percorrem circuitos com diferentes 
materiais, percebendo seus próprios 
limites.

Manuseiam diferentes tipos de 
materiais e texturas explorando suas 
características.

Brincam sobre gramados, tapetes 
sensoriais, explorando diferentes 
texturas. 
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Berçário

Campo de experiência: TS - Traços, sons, cores e formas

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme os 

bebês/crianças

(EI01TS01) 
Explorar sons 

produzidos com 
o próprio corpo 

e com objetos do 
ambiente.

Fontes sonoras 
e Percepção 

auditiva

Brincar com o próprio corpo em 
atividades sonoras.

Acompanham, imitam e 
reproduzem sons fazendo 
ruídos com a boca, batucando e 
batendo palmas e pés.  

Apreciar e explorar os sons 
produzidos por diferentes objetos 
que exploram ou escutam.

Brincam com instrumentos 
musicais, brinquedos, 
objetos sonoros diversos e 
objetos do ambiente natural, 
acompanhando o som 
produzido pelo adulto.  

Brincar com as possibilidades 
expressivas da própria voz.

Exploram o próprio corpo e os 
sons que emitem.

Explorar objetos buscando 
diferentes sons.

Utilizam utensílios da vida 
prática para explorar diversos 
sons, como panelas, talheres, 
latas etc.

Acompanham músicas batendo 
em um objeto. 

Buscam sons diferentes em 
objetos que lhes são familiares.

Participam de brincadeiras em 
que são oportunizadas as mais 
diversas canções e ritmos.

Perceber sons do ambiente e da 
natureza.

Exploram sons da natureza 
como chuvas, ventos, trovões. 
Utilizam elementos, como 
gravetos, chocalhos com 
sementes diversas para 
produzirem diferentes sons.

Apreciar brincadeiras cantadas.
Cantam sozinhas ou em grupo, 
partes ou frases das canções que 
já conhecem.

(EI01TS02) 
Traçar marcas 
gráficas, em 
diferentes 

suportes, usando 
instrumentos 

riscantes e tintas.

Exploração 
artística

Manusear e explorar diferentes 
instrumentos riscantes e tipos 
de tintas, em diferentes suportes, 
deixando suas marcas gráficas.

Utilizam objetos industrializados 
(tintas) e da natureza, como 
tijolos, giz etc., para riscar, pintar 
e traçar marcas. 



Explorar diferentes movimentos 
motores visando à produção de 
marcas gráficas.

Observam os registros gráficos 
que produzem e as variações das 
intensidades das cores.   

Exploram obras artísticas e 
manipulam materiais diversos 
para iniciarem um repertório de 
referências de obras de artes.  

Manuseiam diferentes materiais de 
diferentes texturas e espessuras, 
como brochas, carvão, carimbo etc. 
com tintas, água, areia, terra, etc.

(EI01TS03) 
Explorar 
diferentes 

fontes sonoras 
e materiais para 

acompanhar 
brincadeiras 

cantadas, 
canções, músicas 

e melodias.

Exploração 
sonora e rítmica

Explorar sons com objetos e 
instrumentos.

Exploram brinquedos, objetos, 
materiais do mundo físico e natural 
para reprodução de sons.

Exploram instrumentos musicais, 
como chocalho, pandeiro, tambor, 
violão, etc.

Escutam músicas de diferentes estilos 
e em diferentes suportes: rádio, 
Computador, DVDs.

Perceber os estímulos sonoros do 
ambiente. 

Percebem as diferentes fontes 
sonoras e os sons que emitem.

Apreciar brincadeiras cantadas 
sem e com instrumentos.

Cantam e dançam sem e com objetos 
sonoros.

Brincam com músicas e cantigas 
explorando ritmos.

Reproduzir cantigas e músicas 
folclóricas.

Participam de situações de 
brincadeiras livres ou divertem-
se com canções relacionadas 
à narrativas, festas e outros 
acontecimentos típicos de sua 
cultura.  

Imitar sons de adultos produzindo 
balbucios.

Participam de recontos de histórias, 
imitando entonações, ruídos e sons 
dos adultos. 

Cantam ao seu modo cantigas e 
músicas. 

Apreciar trabalhos artísticos da 
região como músicas,  etc.

Participam de brincadeiras de roda e 
jogos verbais característicos da região.

Reconhecem elementos da cultura 
local.
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Berçário
Campo de experiência: EF – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens é 
possibilitado conforme os bebês/

crianças

 (EI01EF01) 
Reconhecer 

quando é 
chamado por 
seu nome e 
reconhecer 

os nomes de 
pessoas com 

quem convive.

Comunicação e 
oralidade

Reconhecer seu nome ao ser 
chamado.

Percebem quando são chamados, 
manifestando por meio de 
movimentos com os olhos, virando-
se para atender ou iniciando a 
resposta por meio da fala.

Reconhecer os nomes dos colegas, 
nas mais diversas situações do 
cotidiano.

Manifestam, por meio de gestos ou 
olhares, reconhecer os colegas pelos 
nomes ao serem citados pelo adulto 
ou por outra criança.

Entregam objetos ou brinquedos aos 
colegas de acordo com o comando.  

Verbalizar, a seu modo, o próprio 
nome e de outras crianças.

Realizam tentativas para falar 
claramente o próprio nome.

Citam nomes de crianças de seu 
convívio ao seu modo. 

Interessar-se em participar das 
brincadeiras cantadas envolvendo 
o nome.

Brincam com jogos musicais e 
cantigas em que são inseridos o 
próprio nome e/ou dos demais 
colegas, manifestando expressões 
que denotam identificar os citados.

(EI01EF02) 
Demonstrar 
interesse ao 

ouvir a leitura 
de poemas e a 

apresentação de 
músicas.

Percepção 
auditiva

Interessar-se por brincadeiras 
de linguagem que exploram a 
sonoridade das palavras.

Envolvem-se nas brincadeiras e jogos 
musicais imitando as sonoridades e 
rimas apresentadas pelo adulto.

Interagem nas brincadeiras que 
envolvem canções associadas a 
gestos e a movimentos.   

Respondem a comandos, por meio 
de gestos, movimentos, balbucios ou 
vocalizações.     

Imitam e reproduzem sons fazendo 
ruídos com a boca, com balbucios e 
vocalizações.

Explorar momentos de contação 
de histórias e leituras diversas em 
contextos.

Participam das rodas de leitura para 
ouvirem histórias contadas e/ou 
encenadas pelo adulto com interesse.

Valorizam objetos, brinquedos, ou 
fantoches usados em contações de 
histórias.

Valorizam e exploram diferentes 
materiais de leitura.
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Reagir a estímulos sonoros.        

Percebem objetos sonoros quando 
acionados e/ou manipulados.

Buscam por objetos sonoros quando 
movimentados em seu entorno. 

(EI01EF03) 
Demonstrar 
interesse ao 

ouvir histórias 
lidas ou 

contadas, 
observando 
ilustrações e 

os movimentos 
de leitura 
do adulto-

leitor (modo 
de segurar 
o portador 

e de virar as 
páginas).

Leitura de 
histórias e 
portadores 

textuais

Conhecer histórias e formar um 
repertório de histórias preferidas.             

Ouvem histórias variadas, ampliando 
seu repertório.

Solicitam que a história seja repetida, 
demonstrando a confirmação do 
gosto pela leitura.

Imitar comportamentos de um 
adulto ao explorar livros e/ou 
outros portadores textuais.

Recontam as histórias, à sua maneira, 
repetindo gestos e posturas de um 
leitor.

Participam de projetos de leituras, 
escolhendo à sua maneira, os livros a 
serem lidos ou levados para casa.

Observam o adulto-leitor nos 
momentos de segurar e manusear o 
material.

Verbalizar, ao seu modo, o 
nome de personagens e/ou as 
ilustrações das histórias.

Nomeiam personagens, cenas e 
objetos da história. 

Usam palavras que denotam a 
ampliação do repertório de palavras. 

Exploram livros apontando 
ilustrações que lhes chamam a 
atenção.

Manifestam emoções por meio de 
gestos, movimentos e balbucios.

Demonstrar prazer e atenção 
ao escutar histórias lidas ou 
contadas.

Participam de situações de leitura 
com interesse e curiosidade.

Brincar em espaços organizados 
com brinquedos e materiais 
literários diversos. 

Exploram livros de pano, plástico e 
outros materiais apropriados para a 
faixa etária.

Escutam histórias orais, 
representadas por fantoches, em 
encenações, em áudios, entre outros.

Exploram objetos que representam 
personagens como fantoches, 
dedoches, instrumentos, fantasias, 
entre outros.

(EI01EF04) 
Reconhecer 

elementos das 
ilustrações 

de histórias, 
apontando-os, 

a pedido do 
adulto-leitor.

Narrativa
Apontar e nomear personagens, 
figuras e objetos conhecidos em 
livros. 

Nomeiam personagens de histórias 
e respondem fazendo apontamentos 
de acordo com as provocações do 
adulto sobre o assunto.
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Interagir e responder a estímulos 
do adulto nas contações de 
histórias.

Expressam-se diferentes formas ao 
interagir com a narrativa.

Demonstram interesse pelo tema e 
pela leitura.

(EI01EF05)

 Imitar as 
variações de 
entonação 
e gestos 

realizados pelos 
adultos, ao ler 
histórias e ao 

cantar.

Linguagem oral 
e gestual

Comunicar-se por meio 
da vocalização, gestos ou 
movimentos.      

Realizam o reconto de histórias 
ouvidas.

Utilizam da linguagem conforme 
suas possibilidades. 

Participam de atividades envolvendo 
onomatopeias para emitirem 
sons que atendam ao contexto da 
brincadeira.

Interessar-se por observar 
e imitar entonações, gestos, 
movimentos ou expressões de 
crianças e de adultos.

Demonstram interesse pelas 
situações de leitura e contação de 
histórias que envolvam músicas 
e diferentes entonações de voz, 
gestos, expressões e/ou movimentos 
corporais.

Desenvolver progressivamente a 
habilidade de comunicação por 
meio de palavras aprendidas nas 
histórias e músicas conhecidas.

Participam cotidianamente de 
situações de leitura e contações de 
histórias.

Manuseiam livros, fotografias e 
imagens.  

Brincam com enredos, objetos ou 
adereços, tendo como referência 
histórias conhecidas.   

Reconhecer os sentimentos e as 
emoções dos personagens das 
histórias.

Envolvem-se com o enredo 
da história, expressando suas 
impressões sobre as emoções e 
sentimentos dos personagens.

Imitar o comportamento leitor.              

Imitam adultos lendo histórias 
acompanhadas por gestos e 
movimentos.

Repetem cantigas de roda, poesias 
e parlendas, explorando o ritmo, 
a sonoridade e a conotação das 
palavras.   

(EI01EF06) 
Comunicar-se 

com 

outras pessoas 
usando 

movimentos, 
gestos, 

balbucios, fala 
e outras formas 
de expressão.

Comunicação e 
expressão

Comunicar-se por meio de 
gestos, movimentos, olhares e 
pronúncia de palavras.      

Expressam “sim” ou “não”, por 
meio de sons, gestos e movimentos 
com a intenção de comunicar-se.                            

Expressar seus desejos e 
suas necessidades a partir de 
expressões, sons e/ou da fala.

Sinalizam desejos por meio da 
vocalização, balbucios, gestos e 
movimentos.         
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Brincar, interagir e comunicar-se 
utilizando diferentes formas de 
expressão.

Participam de rodas de conversa e de 
rodas de músicas. 

Participam de brincadeiras de 
interação que envolvam jogos 
corporais e simbólicos.

Compreender e responder a 
comandos simples.

Estabelecem diálogos por meio 
de gestos, balbucios, fala e outras 
formas de expressão, sendo 
perceptível sua intencionalidade 
comunicativa.

(EI01EF07) 
Conhecer e 
manipular 
materiais 

impressos e 
audiovisuais 
em diferentes 

portadores 
(livro, revista, 
gibi, jornal, 
cartaz, CD, 
tablet etc.).

Gêneros e 
suportes textuais

Explorar diferentes tipos 
de materiais impressos e 
audiovisuais.

Manipulam diversos portadores 
textuais, participando de cantinhos 
de leitura diariamente.     

Fazem uso de diferentes recursos, 
como, por exemplo, de livros em 
momentos de leitura e exploração 
livre, rádio para escuta de música e 
histórias, gravador, computador/
tablet ou celular, filmadoras ou 
máquinas fotográficas, com a 
mediação e intervenção de um 
adulto.

Fazer uso de recursos 
tecnológicos ou midiáticos

Manipulam diversos portadores 
textuais, participando de cantinhos 
de leitura diariamente.     

Fazem uso de diferentes recursos, 
como, por exemplo, de livros em 
momentos de leitura e exploração 
livre, rádio para escuta de música e 
histórias, gravador, computador/
tablet ou celular, filmadoras ou 
máquinas fotográficas, com a 
mediação e intervenção de um 
adulto.

Fazer uso de recursos 
tecnológicos ou midiáticos.

Exploram objetos tecnológicos e 
midiáticos em brincadeiras e de 
acordo com orientações recebidas 
por um adulto.                

Observar algumas características 
de materiais impressos.

Percebem as diferentes características 
de materiais, tais como formato, 
textura, cores.

(EI01EF08) 
Participar de 
situações de 

escuta de textos 
em diferentes 

gêneros textuais 
(poemas, 

fábulas, contos, 
receitas, 

quadrinhos, 
anúncios etc.).

Leitura de 
Gêneros textuais

Interessar-se pela escuta de 
diferentes gêneros textuais como 
parlendas, poemas, canções, 
histórias, receitas etc.     

Participam de apresentações de 
teatro, encenações com fantoches, 
escuta de áudios de histórias ou de 
canções, poemas e parlendas.

Demonstram curiosidade em 
manipular materiais diversificados 
que envolvam a leitura.

Exploram com liberdade um acervo 
literário que contemple a faixa etária.
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Reproduzir à sua maneira, 
pequenos textos trabalhados 
como quadrinha, parlenda, 
cantiga.

Reproduzem cantigas, versos, 
poemas, quadrinhas e pequenos 
textos memorizados.

Apreciar momentos de contação 
de histórias.

Apreciam individualmente e 
coletivamente situações de contações 
de histórias, poemas, fábulas, contos, 
receitas e outros.

Participam de momentos de 
contações de histórias em diferentes 
contextos.

(EI01EF09) 
Conhecer e 
manipular 
diferentes 

instrumentos 
e suportes de 

escrita.

Manipulação de 
Instrumentos 
e suportes de 

escrita

Utilizar diferentes materiais 
riscantes para realizar marcas e 
registros.

Fazem uso de diferentes suportes 
como papel, papelão, plástico, pardo 
ou sulfitão e caixas dentre outros.

Utilizam diferentes materiais 
riscantes como: tinta, giz de cera, 
carvão, pedaços de tijolos ou gesso e 
lápis jumbos para grafia.

Vivenciar situações significativas 
de leitura e escrita.

Participam coletivamente da 
construção de painéis com diversos 
instrumentos e suportes de escrita.

Produzem ilustrações dos textos 
trabalhados, explorando diferentes 
materiais e técnicas artísticas. 

Expõem e apreciam os textos 
produzidos coletivamente ilustrando 
nos mais diversos  locais da escola, 
percebendo-se como produtor 
textual. 

Berçário 



42

Currículo da Educação – Educação Infantil

Berçário

Campo de experiência: ET - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme os 

bebês/crianças

(EI01ET01) 
Explorar e 

descobrir as 
propriedades de 

objetos e materiais 
(odor, cor, sabor e 

temperatura)

Estimulação 
sensorial

Fazer uso do objeto de forma 
convencional ou não e explorá-lo 
em suas possibilidades.

Participam de brincadeiras 
heurísticas com diversidade de 
objetos como: funis, latas, rolos de 
papelão, chaves, colheres grandes de 
metal e de pau, argolas, garrafas pet, 
placas ou blocos de madeiras, etc.

Descobrir a permanência do 
objeto.

Brincam com objetos que podem 
colocar outros dentro, tirar, 
encaixar, sobrepor, colocar atrás, 
colocar por baixo.

Manuseiam caixas de papelão, 
guardando e tirando brinquedos de 
dentro. 

Identificar propriedades simples 
dos materiais, como, por exemplo, 
a luminosidade, a temperatura, a 
consistência e a textura.

Brincam com objetos e brinquedos 
em atividades como: “Caixa 
mágica” e “Tapete sensorial”, 
contendo diferentes texturas, 
consistências, cores, pesos, aromas 
e sons para exploração.     

Manuseiam massas e texturas feitas 
com farinhas, água e corantes 
comestíveis, explorando texturas.

Perceber diferentes características 
dos alimentos, como sabores, 
odores e consistência.

Experimentam diferentes alimentos, 
considerando a consistência 
(sólido/ pastoso/líquido), odores e 
sabores.

Explorar espaços construídos e 
naturais percebendo-os com o 
corpo.

Exploram a temperatura e a 
inclinação dos diferentes tipos de 
solo da escola.    

Identificam os diferentes espaços e 
ambientes pelo tato. 

(EI01ET02) 
Explorar relações 
de causa e efeito 

(transbordar, 
tingir, misturar, 
mover e remover 
etc.) na interação 

com o mundo 
físico.

Relações de 
causa e efeito

Perceber resultados simples de 
ações.

Brincam de esconde-esconde 
(adulto-criança) e de esconder 
objetos e brinquedos.

Agir com intencionalidade sobre 
objetos para mostrar a propriedade 
e as funções.

Exploram progressivamente de 
forma intencional sobre brinquedos 
que reagem a determinados 
movimentos como: balançar um 
chocalho, pressionar botões que 
acendem ou fazem barulho, pôr e 
tirar objetos, colar e descolar.
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Exploram objetos, empilhando, 
segurando, jogando, retirando e 
guardando na caixa, enchendo e 
esvaziando recipientes com água, 
areia, folhas e farinhas. 

Demonstrar interesse e 
curiosidade ao vivenciar 
situações de contato com 
fenômenos da natureza.

Vivenciam e observam situações 
de contato com fenômenos 
da natureza (chuva, vento), e 
misturam elementos variados 
como terra, água, espuma, corante, 
etc.

Exploram o mundo físico e 
natural.

(EI01ET03) 
Explorar o 

ambiente pela 
ação e observação, 

manipulando, 
experimentando 

e fazendo 
descobertas.

Exploração do 
ambiente

Estabelecer contato com animais 
e plantas, presentes no cotidiano 
e em seu entorno.

Exploram ambientes mantendo 
contato com animais e plantas, 
presentes, percebendo por 
meio dos seus sentidos algumas 
características como tamanho, 
cheiro, som, cores e movimentos.   

Explorar os ambientes da escola.

Apropriam-se de ambientes 
preparados com materiais diversos 
planejados intencionalmente pelo 
adulto, para livre exploração das 
crianças.    

Perceber a existência de 
diferentes tipos de seres vivos 
observando animais e plantas.

Passeiam pelo parque, pátio, 
horta e demais espaços da escola, 
buscando enriquecer suas ações, 
observações, explorações e 
investigações do meio ambiente.        

(EI01ET04) 
Manipular, 

experimentar, 
arrumar e explorar 
o espaço por meio 
de experiências de 
deslocamentos de 
si e dos objetos.

Noção do corpo 
no espaço

Acompanhar os movimentos 
dos materiais.

Observam móbiles dos mais 
diversos temas, colocados em 
lugares estratégicos pelo adulto.

Percebem a movimentação dos 
objetos ao ventar, ao balançar, ao 
assoprar. 

Usar o corpo para explorar o 
espaço.

Brincam pelo espaço com 
obstáculos e desafios.

Fazem uso de diferentes 
movimentos e formas 
engatinhando, rolando, andando, 
arrastando etc.

Ocupam e exploram espaços 
organizados da sala e do pátio, 
envolvendo blocos, carrinhos, 
brinquedos de empilhar, 
cabaninhas, circuitos etc.  

Berçário 
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Usar estratégias para resoluções 
de problemas espaciais.

Entram, empurram, puxam e 
brincam com objetos como pneus, 
túneis, tendas ou caixas.

Brincam de deslocar objetos com 
pesos e medidas variados.

Ajudam a organizar brinquedos e 
outros objetos.

(EI01ET05) 
Manipular 

materiais diversos 
e variados para 

comparar as 
diferenças e 

semelhanças entre 
eles.

Noção de 
correspon-

dência

Explorar as características 
dos materiais por meio das 
percepções sensoriais.

Exploram materiais com 
características opostas, por 
exemplo, lixa e algodão.                                                  

Brincam, individualmente ou em 
pequenos grupos, com objetos 
e materiais variados, como os 
que produzem sons, refletem, 
ampliam, iluminam, e que possam 
ser encaixados, desmontados, 
enchidos e esvaziados.

Brincam com caixas com 
diferentes tamanhos; cilindros 
de espuma, latas e garrafas pets; 
canos de pvc, conduítes, blocos de 
espuma, bacias, bolas etc.

Fazer descobertas de 
semelhanças e diferenças entre 
os materiais.

Vivenciam brincadeiras em que 
separam objetos em cestas, 
baldinhos ou caixas grandes.

Interessar-se por explorar 
diversos materiais, descobrindo 
e experimentando suas 
características.

Experimentam texturas, sabores, 
odores, sons em brincadeiras.

(EI01ET06) 
Vivenciar 

diferentes ritmos, 
velocidades 
e fluxos nas 
interações e 

brincadeiras (em 
danças, balanços, 

escorregadores 
etc.).

Noções 
de ritmo, 

velocidade e 
fluxo

Interessar-se por explorar 
diferentes ritmos, velocidades 
e fluxos em contextos de 
interações e brincadeiras.

Brincam com o adulto em 
brincadeiras folclóricas. 

Interagem em situações de  
modulações de voz, melodias 
e percepções rítmicas nas 
brincadeiras.   

Divertem-se ao andar ou rastejar 
alternando entre devagar, rápido e 
muito rápido, seguindo um ritmo.         

(EI01ET07T)

Conhecer 
conceitos básicos 

de tempo.

Noção temporal Perceber a sequência temporal 
em sua rotina diária.

Vivenciam uma rotina organizada 
com evidências de ações e ritmos 
de acontecimentos diários.
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Campo de experiência: EO – O eu, o outro e o nós.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02EO01) 
Demonstrar 
atitudes de 
cuidado e 

solidariedade 
na interação 

com crianças e 
adultos.

Relações de 
causa e efeito 
entre o eu e o 

outro

Relacionar-se cordialmente 
com os colegas, os professores 
e os outros profissionais da 
unidade escolar, percebendo as 
consequências de suas ações.

Vivenciam atitudes cuidadosas e 
respeitosas com as pessoas com 
quem convivem, ao dividirem 
brinquedos, negociarem papéis 
e enredos para as brincadeiras, 
compartilharem ideias e emoções, 
etc.

Conviver com crianças da mesma 
idade ou de idades diferentes em 
atividades escolares.

Brincam de faz de conta assumindo 
diferentes papéis de seu contexto.

Imitam ações e comportamentos 
de seus colegas, expandido suas 
formas de expressão, representação 
e respeito. Demonstram atitudes de 
solidariedade e de boa convivência.

Ajudar o professor em tarefas 
simples.

Ajudam na organização da rotina 
diária.

Identificar suas características 
físicas, reconhecendo diferenças 
com as dos seus colegas.

Brincam em frente ao espelho.

Observam as características próprias 
e do outro.

(EI02EO02) 
Demonstrar 

imagem 
positiva de si e 
confiança em 

sua capacidade 
para enfrentar 
dificuldades e 

desafios

Reconhecimento 
e valorização

 do próprio 
corpo

Interessa-se por experimentar 
novos movimentos e desafios ao 
explorar objetos e brinquedos.

Percebem e vivenciam as 
possibilidades de seu corpo frente 
aos desafios como: agachar, rolar, 
rastejar, engatinhar, andar, levantar, 
sentar, carregar, subir em objetos 
volumosos, lançar objetos em 
diversas direções.

Cuidar da higiene pessoal.
Identificam e vivenciam, hábitos de 
higiene, reconhecendo o uso dos 
objetos para o cuidado de seu corpo.

Explorar o próprio corpo.

Reconhecem progressivamente as 
partes do próprio corpo, por meio 
de brincadeiras, músicas e interação 
com o outro.

Brincam com seu corpo por meio de 
gestos e movimentos.

Apontam partes do corpo 
mostrando a correspondência destas 
em seus colegas em  frente ao 
espelho.
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Realizam atividades que exijam 
autonomia como trazer ou levar 
objetos dentro da sala quando 
solicitada.

(EI02EO03) 
Compartilhar 
os objetos e os 
espaços com 

crianças da mesma 
faixa etária e 

adultos.

Interação social

Participar progressivamente de 
brincadeiras coletivas.

Realizam coletivamente, em 
diversos espaços, a exploração de 
diferentes objetos e brinquedos, 
sendo estimulada a compartilhar 
com outras crianças.

Participam de oficinas planejadas 
para a interação de todos os níveis 
da unidade escolar.

Conhecer seus pertences 
demonstrando cuidados com os 
mesmos.

Participam de momentos 
oportunizados pelo professor  da 
organização de seus pertences.

Respeitar as regras 
gradativamente.

Respeitam os combinados 
de convívio social, em jogos, 
brincadeiras e na utilização dos 
espaços coletivos. 

(EI02EO04) 
Comunicar-se com 

os colegas e os 
adultos, buscando 

compreendê-
los e fazendo-se 
compreender.

Comunicação e 
diversidade de 

linguagens

Interessar-se por comunicar-se 
com seu professor e seus colegas 
fazendo uso de diferentes formas 
de comunicação, buscando 
contato.

Sentem confiança nas situações de 
comunicação e cuidados pessoais 
com seu  professor e seus colegas, 
fazendo uso de diferentes formas 
de comunicação, buscando contato, 
atenção e prolongamento das 
situações de interação.

Expressam desejos, emoções e 
necessidades com segurança em 
situações cotidianas.

Participar de situações de relatos 
buscando compartilhar enredos e 
cenários.

Usam expressões faciais em seus 
relatos de situações vividas.

Interagem em situações que as 
estimulem em descobrir várias 
formas de se comunicar, seja pelo 
uso de expressões com o corpo, 
produções artísticas, brincadeiras, 
linguagem verbal ou escrita 
(desenho).

Narrar situações ou fatos vividos.

Participam de atividades em que 
são encorajadas a se expressarem 
como: roda de conversa, leitura de 
imagens, recontos, etc.

(EI02EO05) 
Perceber que 

as pessoas têm 
características 

físicas diferentes, 
respeitando essas 

diferenças.

Percepção e 
valorização do 

indivíduo

Perceber gradualmente as 
diferenças das características 
físicas de seus colegas.

Vivenciam situações em que 
reconhecem as diferenças e 
semelhanças das pessoas, cor dos 
olhos, cabelos, pele altura, e outros 
demonstrando atitude e respeito.
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Participar de situações 
de representação de seus 
colegas.

Brincam de faz de conta, 
imitando diferentes papéis e 
comportamentos de seus colegas, 
fazendo o reconhecimento das 
características físicas, seus gostos 
e preferências, em um clima de 
respeito e confiança. 

Interessam em relacionar com 
outras crianças, respeitando suas 
diferentes formas de agir.

(EI02EO06) 
Respeitar regras 

básicas de 
convívio social 

nas interações e 
brincadeiras.

Regras de convívio 
social

Apropriar gradativamente 
das regras.

Constroem e vivenciam os 
combinados de convívio social e 
coletivo, em jogos, brincadeiras 
e na utilização dos espaços da 
instituição.

Participam de atividades com 
outras crianças multietárias, 
socializando regras de simples  
convívio.  

Mostrar interesse e respeito 
pelas ações e expressões de 
seus colegas.

Participam de atividades em que 
tenham que: compartilhar objetos 
e brinquedos, esperar a vez, ouvir 
o colega, tomar decisões coletivas, 
usar esclarecimentos e argumentos 
ligados aos seus sentimentos e 
ideias, favorecendo o convívio 
social positivo.

(EI02EO07)(EI02EO07)

Resolver conflitos Resolver conflitos 
nas interações e nas interações e 

brincadeiras, com brincadeiras, com 
a orientação de um a orientação de um 

adulto.adulto.

Autoconhecimento 
e reconhecimento 

do outro

Resolver os conflitos 
relacionais com ajuda do 
professor.

Aceitam ajuda para acalmar-se com 
o apoio do professor ao vivenciar 
um conflito relacional.

Exercitam a escuta do outro, 
respeitando suas escolhas e desejos.

Perceber o diálogo como 
instrumento para resolver 
conflitos.

Conversam em grupo com a 
mediação do professor sobre 
situações – problemas.

Saber desculpar-se quando 
sua atitude desrespeitar o 
outro.

Repensam sobre as suas atitudes 
com a mediação do professor, 
desculpando-se com o colega.

(EI02EO08-T)

Reconhecer que 
o seu nome o 
identifica e o 
diferencia.

Reconhecimento 
do nome próprio

Manifestar sentimentos 
positivos ao participar de 
situações cotidianas em que 
seu nome seja incluído.

Participam de atividades que 
incluam canções, parlendas e 
acalantos em que aparece seu 
nome.

Reconhecer o seu nome no 
crachá.

Vivenciam experiências lúdicas e 
intencionais com o crachá do seu 
nome.
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Campo de experiência: CG Corpo, Gestos e Movimentos.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02CG01) 
Apropriar-se 
de gestos e 

movimentos da 
sua cultura no 
cuidado de si 
e nos jogos e 
brincadeiras.

Posturas e 
Expressões 
Corporais

Manifestar desconforto quando 
está com a fralda suja, ansiedade, 
medo, afeição etc.

Sinalizam ao professor, por 
meio de gestos, posturas ou 
comportamentos quando 
necessitam auxílio.

Perceber que suas emoções, 
necessidades e desejos têm efeito 
nos outros.

Manifestam comportamentos de 
carinho, cuidado, afeto para sanar o 
desconforto do amigo.

Expressam inquietação ou 
desagrado frente a uma determinada 
situação entre pares, ou felicidade 
ao realizar uma atividade que gosta, 
esperando a reação do outro.

Participar de situações coletivas 
de danças ou outras formas de 
expressão da cultura corporal.

Participam de danças ou expressões 
culturais corporais típicas da Região 
do Vale do Paraíba, como a catira e 
a dança do pezinho.

Reconhecer sua imagem ou de 
uma pessoa conhecida em frente 
ao espelho ou ao visualizar fotos.

Participam de brincadeiras em 
frente ao espelho com orientação 
e incentivo do professor em 
brincadeiras e jogos falados e 
cantados.

Observar e imitar gestos e 
movimentos típicos de sua 
cultura.

Brincam de imitar gestos típicos 
da sua cultura local como o ato de 
cuidar de um bebê, cozinhar, dirigir, 
lavar roupa, etc.

Brincar com objetos típicos 
de sua cultura local, realizando 
movimentos específicos de cada 
um num contexto lúdico.

Brincam e exploram objetos típicos 
da cultura local, como panelas, 
talheres, etc. realizando movimentos 
específicos e criando novos.

(EI02CG02)

Deslocar seu 
corpo no espaço, 

orientando-se 
por noções como 
em frente, atrás, 
no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., 

ao se envolver 
em brincadeiras 

e atividades 
de diferentes 

naturezas.

Possibilidades 
e limites do 

próprio corpo 
no espaço.

Rolar, levantar o corpo ao 
estar deitado no chão, sentar 
engatinhar ou se arrastar pelo 
espaço.

Brincam com objetos que rolam, 
empurrando, observando o 
efeito e a ação da própria força e 
movimento. 

Explorar os espaços da 
instituição utilizando habilidades 
corporais como sentar, subir, 
descer, engatinhar, ficar em 
pé, rolar, deitar dentre outras 
possibilidades.

Brincam no parque, nos espaços 
externos em brincadeiras 
livres e diversas, explorando as 
possibilidades do próprio corpo.

Participam das propostas 
psicomotoras, planejadas para o 
desenvolvimento das habilidades. 
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Movimentar-se para alcançar 
objetos distantes. 

Sentem–se atraídos e incentivados 
a manusear objetos e brinquedos 
pendurados nos espaços da escola.

Colocar objetos em um recipiente 
e transferi-lo para outro 
recipiente.

Enchem e esvaziam recipientes como 
panelas, copos, garrafas com água, 
areia, terra e/ou elementos diversos 
oferecidos no dia a dia para as 
brincadeiras.

Percorrer circuitos simples 
organizados com materiais de 
espuma e madeira: rampas, 
rolos, pontes, dentre outras 
possibilidades.

Participam das propostas de 
percursos e circuitos para a 
exploração das habilidades de 
memorização sequencial e motora.

Explorar o espaço da escola 
considerando a localização de seus 
elementos no espaço: frente, atrás, 
separado e junto, entre, em cima e 
embaixo, dentro, fora e etc.

Deslocam-se pelos espaços da escola 
acompanhados por colegas e adultos, 
em filas ou ao lado das pessoas, 
direcionando-se aos locais que deseja.

(EI02CG03) 
Explorar formas 
de deslocamento 
no espaço (pular, 
saltar, dançar), 
combinando 
movimentos 
e seguindo 
orientações.

Manifestações 
corporais

Participar de atividades de 
exploração de expressão de gestos 
e movimentos amplos, por meio 
de brincadeiras e músicas.

Brincam de roda imitando os gestos e 
cantos do professor e dos colegas. 

Imitam gestos e vocalizações de 
adultos, crianças ou animais e 
reproduzem os gestos, movimentos, 
entonações de voz e expressões de 
personagens de histórias diversas 
lidas ou contadas pelo  professor.

Brincar compartilhando ações 
com outras crianças e professores.        

Observam e imitam outras crianças, 
copiando gestos ao cantar e imitar 
animais em situações de brincadeiras.

Movimentar o corpo ao som 
da música ou usar o corpo para 
explorar o espaço, objetos e 
brinquedos.

Utilizam objetos diversos como 
máscaras, fitas e fantoches para 
incentivar a reprodução de gestos e 
movimentos elaborados.   

Movimentar-se ao som de músicas 
e cantigas ou histórias cantadas 
que retratam características 
sonoras e gestuais de animais, 
objetos, fenômenos da natureza.

Acompanham a narrativa ou leitura 
de uma história, cantigas e músicas 
fazendo expressões e gestos para 
acompanharem as ações dos 
personagens e cenas.

Movimentar-se livremente ou ao 
comando do professor imitando 
gestos de pessoas e animais 
típicos da região do Vale do 
Paraíba.

Fazem gestos, movimentos ou 
imitam os animais que são típicos da 
região, comunidade ou cultura local.

Maternal I
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Sustentar o corpo ereto e 
percorrer caminhos com 
obstáculos, que envolvam 
movimentos de engatinhar, 
arrastar, caminhar, subir, 
descer, rolar, etc.

Percorrem circuitos e brincam 
em espaços organizados pelo 
professor, com diferentes desafios 
motores envolvendo o uso de 
diferentes velocidades, direções e 
posições no espaço.

(EI02CG04) 
Demonstrar 
progressiva 

independência no 
cuidado do seu 

corpo.

Desenvolvimento 
de bem-estar 

corporal

Buscar o professor quando 
sente algum desconforto ou 
desprazer, em situações de 
conflito ou quando necessita de 
higienização.        

Demonstram através da 
vocalização, de gestos e expressões 
quando necessita de higienização 
ou está com fome.

Sensibilizar-se e acolher quando 
algum colega chora.    

Realizam ações de tentativas para 
acalmar o colega que chora.

Buscar objetos de conforto 
para si ou para seus colegas.        

Recorrem aos objetos de transição 
(como paninhos, chupetas) para o 
próprio conforto.

Alimentar-se com progressiva 
autonomia demonstrando 
curiosidade pelos alimentos.

Assumem pequenas 
“responsabilidades”, de forma a 
adquirir progressiva independência 
em situações cotidianas 
vivenciadas na escola.

Reconhecer os locais de higiene 
e alimentação, bem como onde 
estão seus pertences.

Realizam atividades simples de 
cuidados pessoais como lavar as 
mãos e escovar os dentes, etc

(EI02CG05) 
Desenvolver 

progressivamente 
as habilidades 

manuais, 
adquirindo 

controle para 
desenhar, pintar, 
rasgar, folhear, 
entre outros.

Desenvolvimento 
da coordenação 

motora fina

Segurar em cada mão objetos 
de diferentes tamanhos e tipos, 
e manipular diferentes objetos 
aprimorando sua coordenação.                                      

Brincam com diversos brinquedos 
e objetos das mais diversas 
características.

Exploram objetos diversos de 
borracha, de madeira, de metal, de 
papel etc., apertando, mordendo, 
tocando, balançando, produzindo 
sons, arremessando, empurrando, 
puxando, rolando, encaixando, 
rosqueando, etc.

Explorar os movimentos de 
preensão, encaixe e lançamento.

Montam torres e brinquedos com 
bloco de encaixe. 

Participam de brincadeiras de alvo, 
para aprimorarem as habilidades 
óculo-manuais. 

Brincam com pequenos 
objetos utilizando movimentos  
coordenados e precisos, como 
colocar argolas em pinos, encaixar 
chaves em fechaduras, rosquear 
tampas e diversos recipientes, etc.           
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Agarrar e segurar materiais 
estruturados e não estruturados 
de diferentes tamanhos, 
explorando-os.

Brincam com objetos envolvendo 
movimentos manuais de lançar, 
rolar, puxar, empurrar, amassar, 
rasgar, empilhar e realizam os 
movimentos de garatujar e pintar. 

Brincam com brinquedos não 
estruturados e outros objetos de 
uso da cultura local, como panelas, 
telefones, etc. e experimentam 
diversas possibilidades do 
movimento, em diferentes espaços 
da escola.

Participar de atividades 
que envolvam encaixe/
desencaixe de peças, 
apreensão e distribuição das 
peças em recipientes, dentre 
outras possibilidades.

Exploram os movimentos com as 
pontas dos dedos, como pinçar, 
colar, apertar, apontar, etc. para 
iniciar a coordenação viso motora.                
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Campo de experiência: TS - Traços, sons, cores e formas.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02TS01)

Criar sons 
com materiais, 

objetos e 
instrumentos 
musicais, para 
acompanhar 

diversos ritmos 
de música.

Produção sonora 
e exploração de 
instrumentos 

musicais

Brincar com materiais, objetos e 
instrumentos musicais.

Brincam com instrumentos 
musicais, brinquedos e 
objetos sonoros diversos, 
acompanhando o som 
produzido pelo adulto.

Explorar possibilidades vocais, 
como produzir sons altos e 
baixos, agudos e graves, fortes e 
fracos, longos e curtos.

Participam de momentos em 
que possam ouvir e apreciar 
músicas de diferentes ritmos e 
estilos.

Cantam sozinhas ou em grupo, 
ao seu modo, canções que já 
conhecem.

Reproduzem histórias e 
brincadeiras cantadas. 

Explorar novos materiais 
buscando diferentes sons para 
acompanhar canções que lhes são 
familiares.

Conhecem instrumentos 
musicais, objetos ou canções 
que são típicos da cultura local.

Produzir sons gerados pela sua 
própria exploração corporal.

Experienciam sons com o 
corpo, como: batendo palmas, 
bocejando, espirrando, batendo 
os pés, chorando, gritando, 
rindo, cochichando, roncando, 
etc.

Perceber sons do ambiente e na 
manipulação de objetos para a 
estimulação da percepção auditiva.

Percebem sons da natureza, 
como o som do rio, dos 
pássaros, chuva caindo, sons dos 
animais, da água, do vento, do 
trovão, etc. e utilizam elementos 
como gravetos, sementes para 
produzirem diferentes sons.

Produzir sons com o movimento 
de agitação de brinquedos e 
objetos.

Utilizam materiais alternativos 
para produzirem sons, com 
garrafas, caixas, pedras, madeira, 
latas etc.

(EI02TS02) 

Utilizar materiais 
variados com 
possibilidades 

de manipulação 
(argila, massa de 

modelar), 

Exploração 
artística

Explorar procedimentos 
necessários para modelar e 
produzir marcas gráficas em 
diferentes suportes, conhecendo 
suas diferentes possibilidades.

Manuseiam e exploram 
diferentes materiais, como 
lápis, pincéis, brochas, carvão, 
carimbo, etc., de diferentes 
texturas e espessuras, com tintas, 
água, areia, terra, etc.
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explorando 
cores, texturas, 

superfícies, 
planos, formas 
e volumes ao 
criar objetos 

tridimensionais.

Rabiscar e pintar à sua maneira, 
descobrindo preferências 
e divertindo-se com as 
experiências corporais.

Utilizam variados suportes  como: 
jornal, papel, papelão, parede, chão, 
caixas, madeiras, para produzirem 
marcas.

Explorar tintas e instrumentos 
típicos da região do Vale do 
Paraíba como folhas, sementes, 
flores, terras de diferentes 
texturas, cores etc.

Exploram tintas com elementos da 
natureza, como a terra, beterraba, 
cenoura, couve, etc. ou comestíveis 
mingau, sagu, gelatina, etc. e tintas 
industrializadas. 

Conhecem objetos e materiais que 
são típicos da região, comunidade ou 
cultura local, como a argila, barro, 
pedrinhas, sementes, algodão e outros.

Realizar criações com massa de 
modelar ou argila a partir de seu 
próprio repertório.

Criam formas planas e com volume 
por meio da escultura, modelagem etc.

Modelam com barro, argila ou 
massinha caseira tingida com anilina.

Produzir traços gráficos e 
trabalhos artísticos, criando 
representações da figura 
humana.

Fazem colagens com figuras recortadas 
de revistas, pedaços de tecidos de 
diferentes texturas, representando, por 
exemplo, o corpo humano.      

Manipular e reconhecer 
formas da natureza, formas 
geométricas e cores diversas, 
incluindo as primárias.

Observam sob a orientação do 
professor, as formas diversas que 
compõem a natureza, formas 
geométricas e cores diversas da 
paisagem local, destacando as 
primárias.

(EI02TS03) 
Utilizar 

diferentes 
fontes sonoras 
disponíveis no 
ambiente em 
brincadeiras 

cantadas, 
canções, músicas 

e melodias.

Exploração de 
fontes sonoras e 

ritmos.

Explorar as qualidades sonoras 
de objetos e instrumentos 
musicais, como curto/longo, 
agudo/ grave.     

Produzem sons, exploram as 
qualidades sonoras de objetos e 
instrumentos musicais, como sinos, 
flautas, apitos, pandeiros, chocalhos, 
coquinhos, violão, etc.

Reproduzir sons com o próprio 
corpo ou objetos/instrumentos 
buscando acompanhar o seu 
ritmo.

Participam, reconhecem e cantam 
cantigas de roda e músicas de 
diferentes ritmos e melodias, e culturas 
diversas. 

Produzem sons corporais para 
acompanhar melodias e ritmos.  

Ajustar gestos ou posições de 
seu corpo buscando adequar-se 
a outras crianças ou professores 
acompanhando o ritmo da 
música e o modo de tocar 
determinado instrumento.  

Dançam ao som de músicas diversas, 
ajustando o corpo para a realização 
harmoniosa de coreografias e 
movimentos.
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Interessar-se por brincadeiras 
cantadas, participando e 
imitando gestos, explorando 
movimentos, fontes sonoras e 
materiais.

Realizam passeios pelo ambiente 
escolar para explorarem os sons 
característicos de cada espaço como 
os sons da natureza ou da cultura 
local.

Percebem e reproduzem diferentes 
fontes sonoras e os sons que 
produzem no dia a dia como sino, 
buzinas, despertador, toque do 
telefone, apito dentre outros.

Escutar e apreciar cantigas e 
músicas folclóricas da região do 
Vale do Paraíba.

Participam de situações de 
brincadeiras não diretamente 
dirigidas, que oferecem oportunidades 
para se divertir com canções 
relacionadas a narrativas, festas e 
outros acontecimentos típicos de sua 
cultura.

(EI02TS04T) 
Conhecer 
e apreciar 
as diversas 

manifestações 
artísticas e 
culturais da 

região.

Manifestações 
artísticas locais

Apreciar e manipular obras de 
artes, ouvindo o professor falar 
sobre seus elementos.

Exploram diversas réplicas de obras 
artísticas e manipulam materiais 
diversos para iniciarem um repertório 
de referências de obras de artes.  

Interessar-se pelas próprias 
produções, dos colegas 
e artistas da região, 
desenvolvendo o gosto, o 
cuidado e o respeito pelo 
processo de produção.

Apreciam as exposições estruturadas 
e organizadas com obras de alunos da 
sala ou de artistas da região.

Percebem nos murais da escola, 
trabalhos expostos com produções de 
outras turmas da escola, apreciando 
as produções. 

Conhecer alguns artistas da 
região.

Conhecem obras e diversas músicas 
do acervo cultural regional.

Conhecer brinquedos e 
brincadeiras da região.

Apreciam produções audiovisuais 
como: músicas, brinquedos cantados, 
teatro de fantoches, etc. 

Brincam com brinquedos e jogos 
típicos da região como: o pião, pipa, 
balangandã, corda, boneca de pano, 
etc.
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Campo de experiência: EF – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02EF01) 

Dialogar 
com crianças 

e adultos, 
expressando 
seus desejos, 
necessidades, 
sentimentos e 

opiniões.

Comunicação 
e expressão

Expressar desejos, necessidades 
e sentimentos por meio de 
diferentes linguagens combinando 
o uso de palavras e gestos para se 
expressar e se fazer entender.

Participam de rodas musicais, de 
acolhida, hora da chamada, e de 
diversas atividades com o uso do 
crachá. 

Dançam, desenham, fazem mímicas, 
cantam e se expressam por meio da 
linguagem verbal e a escrita.

Vivenciam experiências onde a 
escuta e o diálogo são valorizados e 
incentivados.

Interagir com outras crianças 
fazendo uso da linguagem verbal e 
tentando ser compreendidos.

Contam sobre suas experiências 
pessoais, relatando fatos 
significativos, sendo escutadas e 
acolhidas naquilo que comunicam. 

Participam de brincadeiras e rodas 
de conversa, que estimulem a relação 
dialógica entre o professor/criança e 
criança/criança. 

Oralizam sobre suas atividades na 
instituição.         

Reconhecer e verbalizar, a seu 
modo, o próprio nome e o das 
pessoas com quem convive, 
respondendo a perguntas, como: 
“quem é você?” “Com quem você 
mora?”.

Participam de atividades com o uso 
de crachás.

Reconhecem em seus pertences 
sua foto com nome escrito, como 
instrumento de identificação (em 
pastas, agendas, cadernos).

Agregar novas palavras ao 
vocabulário percebendo sua 
importância para a comunicação.

Agregam novas palavras ao seu 
vocabulário por meio de músicas, 
narrativas, poemas, histórias, contos, 
parlendas, rodas de conversas e 
brincadeiras.

(EI02EF02) 
Identificar e 

criar diferentes 
sons rimas e 

aliterações em 
cantigas de roda 
e textos poéticos.

Discriminação 
auditiva

Reconhecer sons da natureza e de 
instrumentos e objetos da cultura 
humana.

Utilizam instrumentos musicais, e 
materiais não estruturados para criar 
sons rítmicos ou não.

Brincar com a linguagem, criando 
sons e reconhecendo rimas e 
aliterações, divertindo-se com as 
descobertas.

Participam de situações que 
envolvem cantigas de roda e leitura 
de textos poéticos.
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Produzir diferentes entonações 
e ritmos ao declamar poesias, 
parlendas e brincadeiras como 
corre-cotia, a casinha da vovó 
etc.

Participam de brincadeiras e 
jogos cantados que exploram a 
sonoridade das palavras.

Reproduzir e criar sons enquanto 
canta.

Reproduzem acalantos, cantigas de 
roda, poesias e parlendas.

Conhecer textos poéticos 
cultivados e produzidos na 
cultura local, acrescentado ao 
acervo da sala pelo  professor e 
pelas crianças.   

Escutam várias vezes os mesmos 
textos de forma que possam 
reconta-los, usá-los em suas 
brincadeiras, imitar gestos e 
entonações dos personagens.

(EI02EF03)

Demonstrar 
interesse e 
atenção ao 

ouvir a leitura 
de histórias e 
outros textos, 
diferenciando 

escrita de 
ilustrações e 

acompanhando, 
com orientação 
do adulto-leitor, 

a direção da 
leitura (de cima 
para baixo, da 

esquerda para a 
direita).

Comportamento 
leitor

Ampliar o conjunto de palavras 
conhecidas fazendo uso destas 
ao apontar ilustrações nos livros 
e objetos.

Realizam reconto com o auxilio do 
professor.

Ouvir e apreciar histórias, bem 
como outros textos literários: 
poemas, parlendas, contos, 
literaturas, lendas, fábulas, 
músicas, etc.

Manuseiam diferentes portadores 
textuais enquanto descobrem seu 
uso social.

Participam de momentos de 
contação de histórias com uso de 
recursos como fantoches, varal, 
avental de histórias, imagens, 
objetos. 

Perceber algumas características 
da língua escrita, como a direção 
da esquerda para a direita, de 
cima para baixo.

Participam de situações diversas 
em que podem observar alguém 
lendo histórias e outros textos, 
aprendendo procedimentos típicos 
de leitores.

Perceber que imagens 
representam ideias.

Recontam histórias com base nas 
ilustrações dos livros.

Produzem ilustrações a partir 
do uso de diferentes técnicas, 
materiais e recursos gráficos.

(EI02EF04)

Formular e 
responder 
perguntas 

sobre fatos da 
história narrada, 

identificando 
cenários, 

personagens 
e principais 

acontecimentos.

Elementos da 
narrativa

Reconhecer e identificar 
personagens das histórias, 
cenários e alguns acontecimentos.

Dramatizam histórias e 
personagens apoiadas nas 
ilustrações dos livros.

Apontar ou verbalizar 
personagens, capa, cenários 
e elementos, respondendo a 
perguntas referentes à história.

Exploram o nome, objetos, 
personagens, imagens e cenários 
presentes nas histórias, com o 
auxilio do professor.
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Nomear alguns personagens das 
histórias contadas e identificar 
suas características.

Respondem a perguntas sobre 
fatos da história narrada, tais 
como: “quem?” e “o quê?”.

Perceber algumas características 
da linguagem escrita.

Realizam leitura (não 
convencional), apontando 
palavras como se estivessem 
lendo-as, percebendo que são 
representações das ideias. 

Fazer uso de palavras/frases que 
possam comunicar uma ideia ou 
referenciar histórias.

Imitam o comportamento 
dos professores e colegas, 
reproduzindo comportamento 
leitor.                      

Nomear e identificar objetos, 
pessoas, personagens, fotografias 
e gravuras de histórias. 

Apontam objetos, animais, 
personagens e cenas, verbalizando 
nomes e situações.

Participar de situações de 
reconto de histórias com o apoio 
de imagens, fotos ou temas 
disparadores.

Participam de situações em que é 
convidado a referenciar, recontar 
histórias com o apoio de imagens, 
fotos ou temas disparadores.

Exploram diferentes tipos de 
materiais impressos imitando ações 
e comportamentos típicos de um 
leitor, como virar a página, apontar 
as imagens, usar palavras, gestos 
ou vocalizações.

Fazer relações entre diferentes 
histórias conhecidas.

Brincam de faz de conta fazendo 
uso da linguagem tendo como 
referência enredos de histórias.  

(EI02EF05) 

Relatar 
experiências 

e fatos 
acontecidos, 

histórias 
ouvidas, filmes 

ou peças teatrais 
assistidos etc.

Linguagem oral 
e gestual

Participar de situações de leitura 
de história ou de brincadeiras, 
por meio de vocalizações, gestos 
e movimentos.

Participam cotidianamente de 
situações planejadas de leitura e 
contação de histórias envolvendo 
músicas e diferentes entonações 
de voz, gestos, expressões ou 
movimentos corporais.

Reproduzir histórias transmitindo 
seus sentimentos e percepções de 
mundo em relação aos textos por 
meio de verbalizações e gestos.

Repetem acalantos, cantigas 
de roda, poesias e parlendas, 
explorando o ritmo, a sonoridade e 
a contação das palavras.

Expressam-se verbalmente em 
conversas, narrações e brincadeiras.

Brincar com enredos, objetos ou 
adereços, tendo como referência 
histórias conhecidas.  

Participam de situações planejadas 
de reconto e representação de 
histórias envolvendo diferentes 
adereços e objetos.

Reconhecer alguns sentimentos 
como tristeza, alegria, medo, 
dentre outros, nos personagens 
das histórias.

Constroem ideias e pontos de 
vista acerca das características dos 
personagens.
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(EI02EF06)

Criar e contar 
histórias 

oralmente, 
com base 

em imagens 
ou temas 

sugeridos.

Exploração do 
imaginário

Reproduzir histórias transmitindo 
seus sentimentos e percepções de 
mundo em relação aos textos por 
meio de verbalizações e gestos.

Repetem acalantos, cantigas 
de roda, poesias e parlendas, 
explorando o ritmo, a sonoridade e 
a contação das palavras.

Expressam-se verbalmente em 
conversas, narrações e brincadeiras.

Ouvir e apreciar histórias e 
outros gêneros textuais, como: 
poemas, contos, literatura 
popular, lendas, fábulas, 
parlendas, músicas, etc.

Interessam-se pela escuta de 
diferentes gêneros textuais como 
parlendas, poemas, canções, 
histórias, receitas etc. para 
construção de novos enredos.

(EI02EF07)

Manusear 
diferentes 
portadores 
textuais, 

demonstrando 
reconhecer seus 

usos sociais.

Manipulação de 
instrumentos 
e suportes de 

escrita

Conceber seus desenhos como 
uma forma de representação.

Desenham como forma de 
representar ideias e pensamentos.

Desenvolvem uma narrativa 
cerca dos desenhos produzidos, 
explicando cenários, circunstâncias 
e personagens.

Participar de situações 
significativas de leitura e escrita 
para compreender a sua função 
social.

Percebem os instrumentos e 
suportes como elementos sociais 
de comunicação. 

Manuseiam objetos que 
simbolizam a comunicação social 
em suas brincadeiras simbólicas 
(celulares, livros, papel para 
bilhete). 

Produzir marcas gráficas com 
diferentes suportes de escrita.

Produzem marcas gráficas com 
diferentes instrumentos de escrita: 
giz de cera, lápis, pincel, tinta etc.

Registrar vivências em diferentes 
suportes.

Utilizam diferentes suportes: papel, 
papelão, plástico, dentre outros, 
como suporte para suas marcas. 

Realizam diferentes registros na 
horizontal (parede, etc.).

Perceber a escrita do nome 
próprio como marca gráfica.

Apontam a letra inicial do seu 
nome em diversas situações 
de escrita em painéis, músicas, 
chamadinha, etc.

(EI02EF08)

Manipular 
textos e 

participar de 
situações de 
escuta para 
ampliar seu 
contato com 

diferentes 

Apropriação 
da postura de 

ouvinte

Participar de situações de escuta 
envolvendo diferentes gêneros 
textuais percebendo suas 
funções.

Participam da leitura de variados 
suportes textuais como jornais, 
livros de receitas, revistas, etc.

Vivenciar experiências lúdicas em 
contato com diferentes textos 
observando a leitura.

Vivenciam experiências lúdicas em 
contato com diferentes textos. 

Fazem simbolicamente uma receita 
enquanto ouvem as instruções 
lidas.
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gêneros textuais 
(parlendas, 
histórias de 

aventura, tirinhas, 
cartazes de 

sala, cardápios, 
notícias etc.).

Apreciar e participar de 
momentos de contação de 
histórias.

Interagem em momentos de 
contação de histórias realizados de 
diferentes maneiras em variados 
locais por outras pessoas como 
avós, irmãos, pais e outros.

(EI02EF09)

Manusear 
diferentes 

instrumentos 
e suportes de 
escrita para 

desenhar, traçar 
letras e outros 
sinais gráficos.

Manipulação de 
instrumentos 
e suportes de 

escrita

Conceber seus desenhos como 
uma forma de representação.

Desenham como forma de 
representar ideias e pensamentos.

Desenvolvem uma narrativa 
cerca dos desenhos produzidos, 
explicando cenários, circunstâncias 
e personagens.

Participar de situações 
significativas de leitura e escrita 
para compreender a sua função 
social.

Percebem os instrumentos e 
suportes como elementos sociais 
de comunicação. 

Manuseiam objetos que 
simbolizam a comunicação social 
em suas brincadeiras simbólicas 
(celulares, livros, papel para 
bilhete). 

Produzir marcas gráficas com 
diferentes suportes de escrita.

Produzem marcas gráficas com 
diferentes instrumentos de escrita: 
giz de cera, lápis, pincel, tinta etc.

Registrar vivências em diferentes 
suportes.

Utilizam diferentes suportes: papel, 
papelão, plástico, dentre outros, 
como suporte para suas marcas. 

Realizam diferentes registros na 
horizontal (parede, árvores, etc.).

Perceber a escrita do nome 
próprio como marca gráfica.

Apontam a letra inicial do seu 
nome em diversas situações 
de escrita em painéis, músicas, 
chamadinha, etc.

Maternal I
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Campo de experiência: ET - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02ET01) 
Explorar e 
descrever 

semelhanças e 
diferenças entre 

as características e 
propriedades dos 
objetos (textura, 

massa, tamanho).

Estimulação 
sensorial

Fazer uso de objetos de forma 
convencional ou dando um novo 
significado por meio de sua 
brincadeira.

Participam de brincadeiras 
heurísticas com diversidade de 
objetos como: funis, latas, rolos 
de papelão, chaves, colheres 
grandes de metal e de pau, bobes 
de cabelos, fitas, argolas, garrafas 
pet, placas ou blocos de madeiras, 
etc.

Segurar, experimentar e examinar 
objetos e alimentos.

Experimentam diferentes 
alimentos considerando a 
consistência (sólido/ pastoso/
líquido), odores e sabores.

Demonstrar curiosidade em 
manusear elementos do meio 
natural e objetos produzidos pelo 
homem.

Brincam com objetos e 
brinquedos estruturados e não 
estruturados, explorando suas 
características físicas e suas 
possibilidades ao produzir sons, 
apertar, encher, esvaziar, empilhar, 
fazer afundar, flutuar, soprar, 
montar, construir, lançar, jogar, 
etc.

Identificar algumas semelhanças 
e diferenças nos objetos como, 
a luminosidade, a temperatura, a 
consistência, a textura, a cor, o 
odor e o sabor.

Brincam com objetos e 
brinquedos em atividades 
como: “Caixa mágica” e 
“Tapete sensorial”, contendo 
diferentes texturas, pesos, 
cores, consistências, aromas 
e sons para exploração.                                
Participam de exploração de 
elementos da natureza como areia, 
água, terra, planta, lama, argila, 
etc.

(EI02ET02) 
Observar, relatar 

e descrever 
incidentes 

do cotidiano 
e fenômenos 

naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.).

Relações de causa 
e efeito

Usar objetos como ferramenta 
para resolver problemas (ex.: 
usar uma corda para puxar o 
carrinho).

Puxam ou arrastam brinquedos 
amarrados por barbantes. 

Exploram as possibilidades de 
prender brinquedos uns aos 
outros e a ação de puxá-los ou 
empurrá-los. 

Explorar objetos, percebendo 
relações simples de causa e efeito.          

Exploram os espaços externos da 
escola percebendo os elementos 
da natureza e suas possibilidades 
enquanto brinquedos não 
estruturados.
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Interessar-se em descobrir o 
porquê e o como as coisas 
acontecem.

Investigam em suas brincadeiras os 
efeitos e as causas simples de ações 
percebidas.

Reconhecer a importância e as 
possibilidades da água.

Participam de brincadeiras 
envolvendo água, como encher e 
esvaziar vasilhames, misturar água 
a farinhas ou areias, dar banho em 
bonecos e outras brincadeiras de faz 
de conta.

Recorrem à agua para higienização 
quando percebem essa necessidade. 

Conhecer fenômenos naturais 
tais como chuva, vento, luz 
solar, etc.              

Percebem a presença do vento, 
da chuva, da luz solar, sombra, no 
ambiente externo, usando recursos 
como: móbiles; bolinhas de sabão, 
etc. 

Participam das situações de músicas 
e histórias que envolvem a temática 
de fenômenos da natureza.

(EI02ET03) 

Compartilhar 
com outras 

crianças, situações 
de cuidado de 

plantas e animais 
nos espaços da 

instituição e fora 
dela.

Exploração do 
ambiente

Agir, sendo incentivada de 
forma a cuidar do meio 
ambiente: preservação e 
cuidado.

Ajudam a organizar brinquedos e 
outros objetos nos seus respectivos 
espaços.

Estabelecer contato com 
animais e plantas, presentes 
no cotidiano e em seu 
entorno identificando 
algumas características como 
tamanho, cheiro, som, cores e 
movimentos.

Percebem animais e plantas de seu 
entorno. 

Participam de situações como 
cultivo de hortas, jardins e de 
cuidado de animais.

Responsabilizam-se por pequenas 
tarefas, como regar, plantar e cuidar 
de plantas e dar comida aos bichos.

Conhecer algumas plantas e 
animais e acompanhar seu 
crescimento.

Regam, sob orientação dos adultos, 
as plantas e hortaliças das hortas.

(EI02ET04) 

Identificar relações 
espaciais (dentro 
e fora, em cima, 
embaixo, acima, 

abaixo, entre e do 
lado) e temporais 
(antes, durante e 

depois).

Noções do corpo 
e objetos no 

espaço.

Explorar o espaço por meio 
do corpo e dos sentidos a fim 
de perceber formas e limites 
presentes em seu ambiente, 
além de suas características e 
possibilidades.

Realizam circuitos subindo, 
descendo, andando para frente, para 
trás, dentre outras possibilidades.

Brincam em diferentes ambientes 
com materiais estruturados e não 
estruturados, envolvendo blocos, 
carrinhos, brinquedos de empilhar 
etc.

Identificar relações espaciais 
nos diferentes espaços da 
escola.

Experimentam brincadeiras e  
atividades livres em diferentes 
espaços da unidade escolar

tendo o professor como  
observador dessas ações.
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Manipular, experimentar e 
explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamento 
de si e de objetos.

Participam de brincadeiras com 
comandos envolvendo noções de: 
dentro, fora, em cima, embaixo, ao 
lado, frente, atrás, etc.

Brincam e exploram materiais como 
pneus, túneis, móbiles, tendas, 
tecidos, espumas, caixas para entrar 
e sair, dentre outros.     

Identificar pontos de referência 
para situar-se e deslocar-se no 
espaço.

Participam de brincadeiras de 
deslocamento do corpo, envolvendo 
danças e coreografias.

(EI02ET05) 
Classificar objetos, 

considerando 
determinado 

atributo (tamanho, 
peso, cor, forma 

etc.).

Noções de 
correspondência 

e comparação

Perceber objetos com 
características variadas: leves/ 
pesados, pequenos/ grandes, 
finos/ grossos, roliços, 
explorando suas possibilidades 
de manuseio.

Participam de situações em que o 
professor nomeie os atributos dos 
objetos, e incentive os alunos a 
nomearem, destacando semelhanças 
e diferenças.

Participam de situações de 
exploração de materiais estruturados 
e não estruturados com 
características variadas.

Explorar materiais observando 
suas características como: 
duro/ mole, áspero/liso, macio, 
dentre outras.

Brincam com caixa surpresa, 
tapete sensorial, parede sensorial, 
explorando objetos e texturas 
variadas.

Identificar semelhanças e 
diferenças nas propriedades dos 
objetos.

Participam de momentos de 
organização de brinquedos da sala, 
usando seus atributos para agrupá-
los.

Exploram instrumentos que 
auxiliam nas investigações com 
recursos para pesar e medir, mapas, 
materiais de pesquisa, como livros 
de consulta, etc.

(EI02ET06)

Utilizar conceitos 
básicos de tempo 

(agora, antes, 
durante, depois, 

ontem, hoje, 
amanhã, lento, 

rápido, depressa e 
devagar).

Conceitos 
básicos de 

noções de tempo

Participar de situações em que 
o professor relaciona noções 
de tempo aos ritmos biológicos 
das crianças, para perceberem 
a sequência temporal em sua 
rotina diária.

Participam de atividades de 
culinária, produções artísticas que 
envolvam: pintura, experiência 
com argila, e outras situações que 
percebam a importância do tempo 
de espera de preparo ou secagem 
para estar pronto.

Brincam em diferentes espaços da 
escola, com comandos envolvendo 
noções como depressa, devagar, 
estático e dinâmico. 

Participam de brincadeiras com 
ritmos e fluxos como danças, 
balanço, escorregadores, etc.

Participam da organização da rotina 
diária, percebendo os momentos e 
suas sequências.



Compreender o agora e 
o depois nos momentos 
do cotidiano, construindo 
referências para apoiar sua 
percepção do tempo.

Vivenciam situações em que 
percebem a sequencia temporal 
entre o antes, durante e depois, 
relembrando atividades que 
realizaram.

(EI02ET07) 

Contar oralmente 
objetos, pessoas, 

livros etc. em 
contextos diversos.

Contagem oral 
e sequência 
numérica

Perceber o uso da contagem 
por meio de diferentes 
atividades realizadas oralmente 
pelo professor, para que 
se estabeleçam noções de 
quantificação.

Participam de brincadeiras 
envolvendo a contagem oral com 
apoio de materiais manipuláveis, 
cantigas e a contagem das próprias 
crianças.

Realizar contagem oral em 
jogos e brincadeiras.

Participam de brincadeiras, cantigas, 
rimas, lendas e ou parlendas que 
envolvam a recitação da sequência 
numérica.

Manipular e organizar 
brinquedos e outros materiais 
em agrupamentos de cinco ou 
mais elementos.

Exploram brinquedos e outros 
materiais realizando agrupamentos 
seguindo critérios sugeridos ou não 
pelo  professor.

(EI02ET08) 

Registrar com 
números a 

quantidade de 
crianças (meninas 

e meninos, 
presentes e 

ausentes) e a 
quantidade de 

objetos da mesma 
natureza (bonecas, 
bolas, livros etc.).

Registro de 
quantidades

Perceber o número em 
diferentes objetos da nossa 
cultura.

Participam de situações onde há a 
observação do registro escrito de 
números e quantidades.

Participam de diversas situações que 
envolvam o registro de quantidades 
de forma convencional e não 
convencional, em jogos, brincadeiras 
e situações do cotidiano.

Percebem no ambiente, diferentes 
suportes nos quais encontram 
números escritos.

Participar de situações de 
agrupamento de elementos 
da mesma natureza em 
quantidades pré-estabelecida.

Participam de brincadeiras e jogos 
como: boliche, jogos cantados, 
amarelinha, etc.

Agrupam objetos de acordo com 
suas características como uma fila 
de carrinhos, uma quantidade de 
peças da mesma cor, percebendo 
quantidades. 

Identificar quantidades de 
objetos e crianças, sendo 
auxiliado pelo professor.

Participam das situações diárias 
de contagem e registro de alunos 
presentes.

Fazem uso da contagem para 
situações simples do dia a dia. 
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Maternal II

Campo de experiência: EO – O eu, o outro e o nós.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas O alcance das aprendizagens é 

possibilitado conforme as crianças

(EI02EO01) 
Demonstrar 
atitudes de 
cuidado e 

solidariedade 
na interação 

com crianças e 
adultos.

Apropriação de 
regras simples 

de convívio 
social e empatia

Considerar o ponto de vista do 
outro ao esperar sua vez para 
brincar.

Realizam ações, por meio de 
brincadeiras, que envolvem dividir 
brinquedos, negociar enredos 
para a brincadeira, atentando-se 
e apreciando ações e gestos dos 
colegas.

Desenvolver hábitos de 
autocuidado.

Vivenciam situações  valorizando 
atitudes relacionadas a higiene, a 
alimentação, o conforto, a segurança, 
a proteção do corpo e os cuidados 
com a aparência.

Apresentar atitudes de cuidado e 
preocupação com o outro.

Constroem vínculos afetivos com 
confiança e segurança.

Interagem por meio de diferentes 
linguagens com o  professor e outras 
crianças, estabelecendo vínculos 
afetivos.

Compartilhar ideias e emoções.

Decidem o que explorar e como 
podem resolver pequenos problemas. 
Demonstram incômodo quando 
suas ações geram o choro em outra 
criança, fazendo carinho quando um 
colega de sala está triste ou expondo 
seus sentimentos quando não 
concordar com o comportamento 
dos colegas.

Construir vínculos com outras 
crianças. 

Observam aspectos do ambiente, 
participam de brincadeiras realizadas 
coletivamente.

(EI02EO02) 
Demonstrar 

imagem 
positiva de si e 
confiança em 

sua capacidade 
para enfrentar 
dificuldades e 

desafios.

Valorização 
das próprias 
capacidades

Reconhecer sua imagem corporal 
no espelho.

Exploram em frente ao espelho 
gestos e movimentos espontâneos ou 
direcionados pelo professor, brincam 
de sombra, de tocar em partes 
específicas do corpo, etc. Apontam 
partes do seu corpo e mostram a 
correspondência destas para os seus 
colegas.               

Realizam brincadeiras com o 
próprio corpo.

Brincam com o próprio corpo 
explorando gestos e movimentos.

Mostrar-se capaz de realizar ações 
de forma autônoma.

Promovem ações, tomando decisões, 
fazendo escolhas e resolvendo 
situações-problema.
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(EI02EO03) 
Compartilhar 
os objetos e os 
espaços com 

crianças da mesma 
faixa etária e 

adultos.

Interação social 
e atitudes de 
solidariedade

Buscar colegas para iniciar uma 
brincadeira.                                                

Convidam colegas para brincar.

Selecionam colegas conforme suas 
afinidades para compartilharem 
situações e brincadeiras. 

Partilhar espaços e  objetos.

Compartilham objetos/
espaços com crianças e adultos 
manifestando curiosidade, 
autonomia, sendo solidário e 
colaborativo em atividades de 
explorações, investigações ou 
de faz de conta (integração 
multietária).   

Participar progressivamente de 
brincadeiras coletivas assumindo 
papeis.

Promovem interações que 
gradativamente tenham uma 
maior duração com intenção de 
continuidade nas situações de 
brincadeiras e jogos de exploração.      

Interessar-se por brincar de 
faz de conta junto com outras 
crianças.

Participam de variadas situações 
de exploração de diferentes 
objetos, aprendendo por meio da 
imitação ou de suas ações sobre 
esses objetos, em situações de 
representação de atividades sociais 
e/ou interações outras crianças e 
adultos.

(EI02EO04) 
Comunicar-se com 

os colegas e os 
adultos, buscando 

compreendê-
los e fazendo-se 
compreender.

Diversidade na 
Linguagem

Participar de situações de 
brincadeiras buscando 
compartilhar enredos e cenários.    

Vivenciam situações de interação.

Buscam formas cada vez mais 
eficazes de comunicação, por 
meio de expressões orais, escritas, 
corporais, artísticas, musicais.

Usar expressões faciais para 
apoiar seus relatos de situações 
vividas ou sua opinião sobre uma 
história ouvida.  

Utilizam como referências imagens 
de diferentes expressões faciais 
para exprimir seus sentimentos.

Demonstram seus sentimentos 
com expressões faciais e corporais.

Engajar-se em situações de 
interação.

Estabelecem diálogos expressivos 
com os colegas expondo suas 
ideias.

Fazer perguntas para apoiar suas 
descobertas sobre o mundo à sua 
volta.

Questionam sobre as situações 
vivenciadas.

Demostram curiosidade sobre 
causa e efeito.
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(EI02EO05) 
Perceber que 

as pessoas têm 
características 

físicas diferentes 
respeitando essas 

diferenças.

Percepção e 
valorização da 

diversidade

Perceber o próprio corpo e 
o do outro com atitudes de 
respeito.

Vivenciam situações de 
reconhecimento de seu próprio 
corpo e de relações de trocas com 
seus colegas e professores em 
um ambiente rico de interações e 
descobertas.

Representam o próprio 
corpo e dos demais por meio 
de brincadeiras e registros. 
Reconhecem diferenças e 
semelhanças das pessoas quanto 
a: cor dos cabelos, pele, olhos, 
altura, peso e outros manifestando 
atitudes de respeito. 

Brincar de faz de conta 
assumindo diferentes papéis.

Participam de brincadeiras 
assumindo diferentes papéis, 
imitando ações e comportamentos 
de seus colegas, expandindo 
suas formas de expressão e 
representação.

Relacionar-se com outras 
crianças respeitando as  
diferentes formas de agir.

Interagem com os colegas, 
percebendo suas diferenças e 
gostos.

Ter experiências positivas de 
interação com outras crianças 
e adultos.

Participam de momentos de 
reconhecimento de si, suas 
características físicas, seus gostos e 
preferências de seus colegas em um 
clima de respeito e confiança.

(EI02EO06) 
Respeitar regras 

básicas de 
convívio social 

nas interações e 
brincadeiras.

Regras de 
convívio social e 

autocontrole

Apropriar-se gradativamente 
das regras simples de convívio 
em momentos de alimentação, 
cuidado com a saúde e 
brincadeiras.

Participam de situações que 
estimulam a relação entre o adulto/
criança e criança/criança.

Convivem em grupo respeitando 
opiniões e atitudes contrárias as 
suas.

Compartilham objetos e 
brinquedos, esperam a sua vez, 
ouvem um colega, tomam decisões 
coletivas, usam esclarecimentos 
e argumentos ligados aos seus 
sentimentos e ideias, favorecendo o 
convívio social positivo.

Mantem a organização e a 
limpeza dos diferentes espaços, 
preservando a saúde e a higiene 
individual e coletiva

Conhecer diferentes 
manifestações culturais.

Reconhecem diferentes 
manifestações e comemorações, 
como por exemplo, cerimônias 
e/ou outras festas tradicionais 
valorizando ações e 
comportamentos típicos..
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Participar de eventos 
tradicionais da sua região.

Participam efetivamente das 
festividades e organizações 
tradicionais.

Descobrir e se apropriar das 
regras básicas de convívio 
social.

Constroem, vivenciam e respeitam 
normas e combinados de convívio 
social em brincadeiras e jogos, na 
organização e utilização de espaços 
da instituição.

Participam de brincadeiras e jogos 
pelos quais compreendam que tanto 
podem ganhar, como perder.

(EI02EO07)

Resolver conflitos 
nas interações e 

brincadeiras, com 
a orientação de um 

adulto. 

Resolução 
de conflitos 
a partir do 

reconhecimento 
do outro.

Buscar auxílio para resolver 
conflitos.

Realizam a escuta do outro, seja 
em atividades direcionadas pelo 
professor (roda da conversa/ 
questionamentos) ou conversas 
informais.

Usam o diálogo para resolverem 
conflitos reconhecendo as 
diferentes opiniões e aprendendo a 
respeitá-las.

Apropriar-se do controle de 
suas emoções em situações 
de conflitos.

Participam de situações de 
interações com outras crianças, 
vivenciando situações concretas de 
conflitos.

Reconhecer, expressar 
e conversar sobre seus 
sentimentos.

Tem a oportunidade de repensar 
suas atitudes, desculpando-se e 
agindo solidariamente, quando de 
alguma forma desrespeitaram o 
outro.

Cooperam, compartilham, dão e 
recebem auxílio quando necessário.

Reconhecem fatos e expressam seus 
sentimentos ao criar estratégias para 
resolução de conflitos.

(EI02EO08T)

Reconhecer que 
o seu nome o 
identifica e o 
diferencia das 
outras pessoas.

Reconhecimento 
e valorização do 

nome próprio

Distinguir o próprio nome 
entre os nomes dos colegas.

Participam de canções que 
envolvam o próprio nome: “Se 
eu fosse um peixinho”, “A canoa 
virou” etc.

Ouvem e identificam em diversas 
situações do dia seu nome.

Conhecer a origem, como foi 
a escolha e o significado do 
seu nome.

Pesquisam, com auxílio de um 
adulto, o porquê da escolha do seu 
nome e o significado.

Contam para os colegas o que 
aprenderam sobre o próprio nome.

Ouvem dos colegas histórias sobre 
o nome próprio.
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Construir uma relação com a 
escrita a partir do nome.

Iniciam as ideias e as hipóteses 
de escrita fazendo uso do 
conhecimento que tem acerca da 
escrita do próprio nome.

Expressar e relatar emoções 
ao ver seu nome escrito.

Identificam seu nome escrito em 
objetos pessoais, lista de nomes da 
sala, crachás, etc.

(EI02EO09T)

Conhecer sua 
trajetória familiar, 

percebendo a 
estrutura em que 

está inserido.

Valorização da 
estrutura familiar

Compreender as diferentes 
estruturas familiares e 
respeitar essa diferença.

Participam de situações que 
envolvam o tema família, 
desenvolvendo ideias e narrativas 
sobre estruturas e costumes. 

Representam por meio de desenhos, 
colagens, dramatizações, painéis de 
fotos as diferentes  famílias.

Compreender e respeitar 
os diferentes graus 
de parentescos e sua 
importância.

Participam de diferentes situações 
que favoreçam a compreensão 
da importância da família e a 
necessidade de respeitarem cada 
membro familiar

Compartilhar experiências, 
costumes, regras e hábitos 
familiares.

Dramatizam as famílias por meio de 
brincadeiras de faz de conta.

Compartilhar com os colegas 
momentos e situações 
vividas em família.

Expressam e relatam suas emoções 
vivenciadas no convívio familiar.
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Campo de experiência: CG Corpo, Gestos e Movimentos

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02CG01) 
Apropriar-se 
de gestos e 

movimentos de 
sua cultura no 
cuidado de si 
e nos jogos e 
brincadeiras.

Posturas e 
Expressões 
Corporais

Explorar diferentes espaços da 
unidade escolar.

Conversam com o professor e 
outras crianças sobre o cuidado 
e a atenção no uso dos diferentes 
espaços da escola,        suas 
características, percebendo os 
cuidados necessários para conforto 
e bem estar.

Observar e imitar gestos 
e movimentos típicos dos 
profissionais da escola e de sua 
comunidade próxima.                      

Imitam movimentos e expressões 
de diferentes grupos sociais como 
artistas, costureiras, pedreiro, 
pintor etc.

Apreciar, explorar e valorizar 
a escuta de diferentes estilos 
de música, dança e outras 
expressões corporais.        

Cantam canções imitando os 
gestos, seguem ritmos diferentes 
de músicas a partir de movimentos 
corporais.  

Criar novos movimentos e 
gestos a partir de apresentações 
artísticas assistidas.    

Brincam fazendo relações entre a 
situação vivida, o enredo, cenários 
e personagens em situação de faz 
de conta.

Utilizam o movimento corporal 
como forma de expressão.

Observar e imitar gestos típicos 
da cultura local realizando 
movimentos específicos de 
cada um e criando novos 
movimentos em um contexto 
lúdico.

Brincam e exploram objetos, 
materiais, expressões culturais 
corporais, danças, músicas e 
brincadeiras típicas de nossa 
região, de nossa cultura.

(EI02CG02)

Deslocar seu 
corpo no espaço, 

orientando-se 
por noções como 
em frente, atrás, 
no alto, embaixo, 
dentro, fora etc., 

ao se envolver 
em brincadeiras 

e atividades 
de diferentes 

naturezas. 

Possibilidades 
e limites do 

próprio corpo no 
espaço

Brincar com os colegas de 
esconder e achar brinquedos e 
objetos no espaço.          

Brincam com jogos que envolvam 
marcações visuais no ambiente, 
participam de brincadeiras 
que encontrem “tesouros” ou 
outros objetos escondidos nas 
ependências da escola.            

Participar de situações de 
deslocamento de seu corpo no 
espaço de diversas formas.

Andam pelo espaço segurando 
objetos na mão.

Usam triciclos para explorar novos 
caminhos e descobertas.

Localizam e se deslocam em busca 
de brinquedos ou objetos de 
interesse.
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Deslocam-se para os locais em de 
seus pertences pessoais.                                                      

Participam de situações que 
envolvam movimentos como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, 
dentro, fora etc.,  brincando em 
pares, trios ou pequenos grupos.

(EI02CG03) 
Explorar formas 
de deslocamento 
no espaço (pular, 

saltar, dançar) 
combinando 
movimentos 
e seguindo 
orientações.

Exploração 
e expressão 

corporal

Responder aos comandos de 
movimentos simples

Vivenciam situações individuais e 
com pequenos grupos.

Participam de brincadeiras que  
incentivam o deslocamento do 
corpo em diferentes contextos 
como: andar, correr, saltar, saltitar, 
pular, subir, escalar, arrastar-se, 
pendurar-se, balançar-se, equilibrar-
se etc.,

Seguem orientações verbais e 
visuais simples em situações de 
dança, brincadeiras e circuitos.                        

Desenvolver atitude de 
confiança nas próprias 
capacidades motoras.

Demonstram contentamento em 
suas conquistas e aprendizagens 
com os movimentos corporais de 
correr, pular, girar, subir, descer 
etc, ampliando progressivamente os 
movimentos explorando o espaço e 
compartilhando com os colegas. 

Explorar os movimentos 
corporais  demonstrando 
domínio sobre eles.

Exploram as possibilidades de 
movimentos corporais por meio de 
circuitos, trilhas, atividades rítmicas, 
fazendo uso de movimentos como 
andar, correr, saltar ou rastejar-se. 

 Adquirem maior domínio de 
seus movimentos corporais, 
desenvolvendo habilidades motoras 
e o controle de seu movimento no 
deslocamento do espaço, alternando 
diferentes velocidades, direções e 
posições.

(EI02CG04) 
Demonstrar 
progressiva 

independência no 
cuidado do seu 

corpo.

Desenvolvimento 
de bem-estar 

corporal

Interessar-se 
progressivamente pelo 
cuidado com o próprio 
corpo, realizando ações com 
o apoio do adulto.

Participam de situações que 
permitam refletir sobre o cuidado 
do seu próprio corpo.       

Executam ações simples 
relacionadas à saúde e higiene 
cuidando progressivamente do 
próprio corpo.  

Interessar-se por 
experimentar novos 
alimentos.

Alimentam-se com crescente 
autonomia, manuseando os 
alimentos, experimentando 
diferentes sabores, odores e 
consistência.
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Vivenciam práticas que 
desenvolvam bons hábitos 
alimentares: consumo de frutas, 
saladas e outros.

Reconhecer 
progressivamente que as 
atividades ao ar livre são 
positivas para seu bem-estar 
e sua saúde.

Brincam e exploram os diferentes 
espaços da escola: pátio, parque, 
refeitório, percebendo as mudanças 
climáticas.

Adaptar-se às rotinas básicas 
de cuidado em um contexto 
diferente do de sua casa.

Participam das atividades da 
rotina escolar, apropriando-se 
progressivamente dos cuidados de 
saúde e bem estar.

Assumir pequenas 
responsabilidades, de forma 
a adquirir progressiva 
independência em situações 
cotidianas vivenciadas 
na escola, como no 
deslocamento de um espaço 
para o outro na escola.

Participam de momentos planejados 
em espaços adequados para 
enfrentar diferentes desafios.

(EI02CG05) 
Desenvolver 

progressivamente 
as habilidades 

manuais 
adquirindo controle 

para desenhar, 
pintar, rasgar, 
folhear, entre 

outros.

Desenvolvimento 
da coordenação 

motora fina

Coordenar o movimento das 
mãos.

Carregam objetos, controlando e 
equilibrando-os enquanto estão em 
ação. 

Desenham, pintam e escrevem, 
fazendo uso de diversos materiais 
riscantes, como giz de cera, canetas, 
lápis.                                                                        

Mudar a página do livro, 
explorar materiais diversos 
e brinquedos de encaixe 
de diferentes tamanhos e 
formatos.                                                     

Montam brinquedos, pegam objetos 
e manuseiam com cuidado.

Confeccionam dobraduras, realizam 
recortes utilizando as mãos e 
tesoura.

Leem livros, folheando-os 
convencionalmente. 

Adaptar a forma como 
segura instrumentos gráficos 
para adquirir diferentes 
marcas gráficas.

Participam de práticas nas quais 
tenham oportunidade de aprimorar 
a coordenação viso-motora, 
utilizando movimento de preensão 
com pinça em diferentes situações 
de uso de objetos, como: lápis, 
pincel, caneta ou jogos de encaixe 
com peças pequenas.                                                                  

Manter interesse em 
brincadeiras  que promovam 
desafios manuais.            

Constroem torres, brinquedos 
com sucatas, castelos com peças 
de montar e/ou areia tocos de 
madeira entre outros materiais 
não estruturados, coordenando 
tamanhos e partes encaixáveis.

Maternal II
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Campo de experiência: TS - Traços, sons, cores e formas

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02TS01)

Criar sons 
com materiais, 

objetos e 
instrumentos 
musicais, para 
acompanhar 

diversos ritmos 
de música.

Produção sonora 
e exploração de 
instrumentos 

musicais

Brincar com materiais, objetos e 
instrumentos musicais.

Utilizam instrumentos musicais, 
como bandinha, brinquedos 
e objetos sonoros diversos 
reconhecendo suas funções.

Perceber e criar sons diversos 
com o próprio corpo e com a 
manipulação de objetos.

Reproduzem sons utilizando 
o próprio corpo, como bater 
palmas, bater em partes do 
corpo com as mãos, os pés de 
forma ritmada.

Criar e explorar os sons por meio 
de objetos.

Utilizam materiais não 
estruturados para produzirem 
sons, como: garrafas, caixas, 
pedras, madeira, latas, sementes, 
entre outros.

Reconhecer os sons da natureza 
como também os elementos 
naturais que podem produzir 
sons.

Identificam os elementos 
da natureza, como sons dos 
pássaros, da cachoeira, animais, 
vento, trovão, etc.

Reconhecer a tonalidade do som.

Expressam-se utilizando 
diferentes instrumentos 
musicais, ritmos, velocidades, 
intensidades, sequências de 
melodia e timbres em suas 
brincadeiras, nas danças ou em 
interação em duplas, trios ou 
pequenos grupos.

Apreciar músicas e instrumentos 
das diferentes culturas.

Escutam músicas de diferentes 
estilos e culturas.

Conhecem instrumentos 
musicais da cultura local:  
chocalho, caxixi, pandeiro, viola, 
entre outros.

Demonstrar preferências por 
determinadas músicas e diferentes 
expressões da cultura brasileira e 
de outras culturas.

Cantam sozinhas ou em grupo, 
as canções que já conhecem.

(EI02TS02) 

Utilizar materiais 
variados com 
possibilidades 

de manipulação 
(argila, massa de 

modelar), 

Diversas 
modalidades de 

artes

Produzir diferentes trabalhos de 
artes, utilizando-se de criatividade 
e escolha de diferentes técnicas.

Utilizam materiais estruturados 
e não estruturados para 
produção de trabalhos como: 
palitos de madeira, papéis 
diversos, panos, telas, guache, 
tinta produzida com materiais 
da natureza e outros disponíveis 
na escola.
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explorando 
cores, texturas, 

superfícies, planos, 
formas e volumes 
ao criar objetos 
tridimensionais.

Criar produtos com massa de 
modelar ou argila.

Experimentam diversas 
possibilidades de representação 
bidimensionais e tridimensionais, 
explorando diferentes elementos, 
como forma, volume, textura etc.

Manipular diversos materiais 
das artes visuais explorando 
os cinco sentidos.

Exploram as características dos 
objetos e materiais para produções 
artísticas.

Explorar formas e texturas, 
planos e volumes, misturar e 
descobrir cores.

Identificam e compõem as cores 
do cenário local, destacando e 
nomeando as cores primárias e 
secundárias.

Manipulam jogos de encaixe e 
de construção, explorando cores, 
formas e texturas, planos e volumes.

Identificar e reproduzir 
formas diversas encontradas 
na natureza.

Observam, identificam e nomeiam 
as diversas formas geométricas 
encontradas na natureza e no 
cotidiano.

(EI02TS03) Utilizar 
diferentes fontes 

sonoras disponíveis 
no ambiente 

em brincadeiras 
cantadas, canções, 

músicas e 
melodias.

Exploração de 
fontes sonoras e 

ritmos

Explorar e reconhecer os 
sons.

Identificam e imitam sons 
conhecidos, como os sons da 
natureza.

Percebem e reproduzem o som de 
diferentes fontes sonoras presentes 
no dia a dia: buzinas, despertador, 
toque de telefone, sino, apito dentre 
outros.

Conhecer objetos, 
canções, instrumentos ou 
manifestações culturais,  
típicas da cultura.

Escutam e apreciam músicas 
de diferentes tradições culturais 
buscando cantar junto e imitar os 
gestos comuns.

Participam, reconhecem e cantam 
cantigas de roda, músicas de 
diferentes ritmos e melodias de 
culturas diversas.

Explorar as possibilidades 
vocais ao cantar 
individualmente e em grupo.

Participam de situações de 
brincadeiras não dirigidas, que 
oferecem oportunidades para se 
divertir com canções relacionadas 
às narrativas, as festas e outros 
acontecimentos típicos de sua 
cultura.

(EI02TS04T) 
Conhecer e 

Apreciar as diversas 
manifestações 

artísticas e culturais 
da região.

Manifestações 
artísticas locais

Demonstrar gosto e 
valorização pela diversidade 
de produção artística do 
município de Taubaté.

Conhecem e participam de 
manifestações artísticas locais, 
apropriando-se da cultura da cidade 
de Taubaté.

Conhecer diversas músicas 
do acervo cultural regional.

Demonstram suas preferências 
musicais e diferentes expressões da 
cultura regional.
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Conhecer e apreciar artistas, 
brinquedos e brincadeiras da 
região.

Conhecem artistas da região.

Brincam com brinquedos e 
brincadeiras da região. 

Explorar elementos das artes 
visuais.

Conhecem os diversos elementos 
das artes visuais como: forma, 
espaço, cor, luz, textura, volume, 
linha, ponto, etc., tendo como 
referência obras de artes da região.

Exploram diversas obras artísticas 
e manipulam materiais diversos 
para iniciarem um repertório de 
referência de obras de artes.
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Campo de experiência: EF – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02EF01) 

Dialogar 
com crianças 

e adultos, 
expressando 
seus desejos, 
necessidades, 
sentimentos e 

opiniões.

Comunicação 
e expressão

Empregar novas palavras ao seu 
vocabulário utilizado no cotidiano.

Utilizam expressões de cortesia: 
cumprimentar, agradecer, despedir-
se.

Interagem com outras crianças e 
demais pessoas, falando sobre suas 
experiências pessoais, relatando fatos 
significativos, sendo escutadas e 
acolhidas naquilo que comunicam.         

Formular perguntas, iniciar 
diálogos estruturados e ter 
atenção ao escutar o outro.

Falam e expressam-se livremente em 
diferentes situações e espaços.

Expressar suas ideias, sentimentos 
e emoções por meio de diferentes 
linguagens.

Expressam-se e comunicam-se 
por meio do movimento do corpo, 
da dança, da mímica, do som, 
da música, de suas esculturas, de 
desenhos ou do teatro.       

Interessar-se por interagir com 
outras crianças fazendo uso da 
linguagem verbal.

Participam de rodas de conversa 
diariamente, expondo  opiniões, 
pontos de vistas, dúvidas e situações 
do cotidiano. 

Participam de situações de leitura de 
narrativas, poemas, histórias, contos, 
parlendas, conversas e brincadeiras 
para desenvolverem suas capacidades 
de falar e escutar.

(EI02EF02)

Identificar e criar 
diferentes sons e 
reconhecer rimas 
e aliterações em 
cantigas de roda 
e textos poéticos.

Discriminação 
de rimas e 
aliterações

Reconhecer ritmos e rimas de 
poemas e parlendas.

Participam de situações de 
declamações, escutam histórias 
rimadas, brincam com o ritmo de 
uma declamação.  

Ouvem e recitam textos poéticos 
cultivados na cultura local, sugeridos 
pelas próprias crianças e/ou pelo 
professor, chamando a atenção 
para aspectos da língua, pela sua 
musicalidade e sua forma gráfica.

Reconhecer rimas e aliterações.

Brincam com as palavras que rimam 
nos textos.

Identificam as palavras rimadas 
dentro de um texto.

Percebem as semelhanças dos sons 
em textos, músicas, jogos de palavras.   
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(EI02EF03)

Demonstrar 
interesse e 
atenção ao 

ouvir a leitura 
de histórias e 
outros textos, 
diferenciando 

escrita de 
ilustrações, e 

acompanhando, 
com orientação 
do adulto-leitor, 

a direção da 
leitura (de cima 
para baixo, da 

esquerda para a 
direita).

Apropriação do 
comportamento 

leitor

Demonstrar interesse e atenção 
ao ouvir histórias e outros textos 
literários.

Participam de diferentes situações 
de escuta de textos, apoiadas pela 
mediação intencional do professor.

Identificam histórias, títulos, nomes 
de personagens por interesse próprio 
ou por intervenção do adulto.

Ler textos memorizados com 
a ajuda do professor, fazendo 
uso de funções que favorecem 
a reflexão sobre o sistema de 
escrita.

Participam de momentos em que o 
professor realiza leitura apontada e 
as crianças realizam procedimentos 
como acompanhar o texto com o 
dedo seguindo da esquerda para a 
direita, de cima para baixo.          

Diferenciar desenho de letra/ 
escrita.

Diferenciam desenhos e letras em 
livros, revistas, cartazes. 

Contar e recontar histórias 
oralmente. 

Contam e recontam histórias criadas, 
ouvidas ou memorizadas, com base 
em imagens ou temas sugeridos, 
apresentando estrutura e coerência.

(EI02EF04), 
Formular e 
responder 
perguntas 

sobre fatos da 
história narrada, 

identificando 
cenários, 

personagens 
e principais 

acontecimentos.

Identificação 
dos elementos 

da narrativa

Identificar personagens e/ 
ou cenários e descrever suas 
principais características.

Exploram os personagens e cenários 
em diferentes histórias, identificando 
algumas de suas características.

Ordenar partes do texto segundo 
a sequência da história apoiado 
por ilustrações.  

Elaboram narrativas com apoio de 
imagens, produzindo uma pequena 
história com início, meio e fim.

Identificar características dos 
personagens das histórias

Vivenciam situações em que são 
capazes de refletir sobre a estrutura 
da narrativa, respondendo às 
perguntas: “quem?”, “o que?”, 
“quando?”, “como?” e “por quê?”.

Responder a questionamentos 
sobre as histórias narradas.

Elaboram narrativas coerentes para 
responderem a questionamentos e 
ampliarem diálogos.

(EI02EF05) 

Relatar 
experiências 

e fatos 
acontecidos, 

histórias 
ouvidas, filmes 

ou peças teatrais 
assistidos etc.

Ampliação da 
oralidade

Expressar-se verbalmente 
em conversas, narrações e 
brincadeiras, ampliando o 
repertório linguístico.  

Comunicam suas ideias e 
pensamentos para adultos e crianças.

Expressam verbalmente suas 
vontades e desejos.           

Relatar suas experiências pessoais, 
acontecimentos vividos e 
interessar-se por escutar o relato 
dos colegas.

Conversam com outras crianças, 
contando seus planos, suas 
experiências pessoais significativas, 
descrevendo objetos, acontecimentos 
e relações.

Transmitir suas necessidades, 
desejos, sentimentos e percepções 
de mundo em relação aos textos e 
recursos audiovisuais, por meio de 
verbalizações e gestos.

Brincam e constroem narrativas 
comuns, negociando papéis, cenários 
e lidando com possíveis conflitos.  



77

Pedir e atender pedidos, dar e 
ouvir recados.

Reproduzem recados com narrativas 
elaboradas, com coesão e coerência.

Brincar com enredos, objetos ou 
adereços, tendo como referência 
histórias conhecidas.

Utilizam objetos e acessórios (de 
adultos ou fantasias), apropriando-
se de linguagem e personificação 
conforme o conhecimento das 
histórias e enredos conhecidos.

Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, 
filmes ou peças teatrais assistidos 
etc, com sequência temporal e 
sequência causal.

Compartilham em rodas de 
conversas suas vivências e 
experiências pessoais.

Escutam o relato dos colegas.

Ouvem histórias e  compreendem as 
mensagens principais.

Realizam recontos de histórias.

(EI02EF06) 

Criar e contar 
histórias 

oralmente, 
com base em 
imagens ou 

temas sugeridos.

Comunicação 
Oral com apoio 

visual

Nomear objetos, pessoas, 
personagens, fotografias e 
gravuras de histórias.

Criam narrativas a partir da 
apreciação de fatos, imagens ou de 
temas de seu interesse.

Recontar histórias e simular 
leituras ao brincar de faz de conta.                                                                       

Contam aos professores e colegas 
histórias criadas ou conhecidas, em 
situações individuais ou em pequenos 
grupos, com apoio de imagens.            

Contar ou criar histórias com ou 
sem o apoio de imagens, fotos ou 
temas disparadores.

Participam de situações de reconto 
de histórias com e sem o apoio 
de imagens, fotos ou temas 
disparadores.

Narrar situações do dia a dia 
sobre experiências vividas e 
ouvidas.

Utilizam a linguagem na descrição 
de situações vivenciadas ou narração 
de situações envolvendo outros 
contextos e pessoas.

(EI02EF07)

Manusear 
diferentes 
portadores 
textuais, 

demonstrando 
reconhecer seus 

usos sociais.

Gêneros e 
suportes 
textuais

Reproduzir o comportamento 
leitor.

Folheiam livros contando histórias 
para seus colegas em situações de 
livre escolha, ainda que não de forma 
convencional.

Conhecer e interessar-se por 
portadores textuais e suas funções 
sociais.

Brincam de escrever cartas aos seus 
colegas ou familiares fazendo uso de 
desenhos e escrita espontânea.   

Brincam de faz de conta de correios, 
de escritório, de supermercado, de 
banco, de livraria etc.                                

Conhecer diferentes suportes 
textuais.

Manuseiam e exploram diferentes 
portadores textuais como: livros, 
revistas, jornais, cartazes, caderno de 
receitas e outros.

Acompanhar a leitura realizada 
pelo professor.

Acompanham a leitura observando 
os suportes textuais utilizados.

Exploram as narrativas e os 
diferentes contextos. 

Maternal II
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(EI02EF08)

Manipular textos 
e participar 
de situações 

de escuta para 
ampliar seu 
contato com 

diferentes 
gêneros textuais 

(parlendas, 
histórias de 
aventura, 
tirinhas, 

cartazes de 
sala, cardápios, 
notícias etc.).

Comportamento 
Leitor e Postura 

Ouvinte

Participar de situações de 
exploração de diferentes gêneros 
textuais.

Participam de apresentações de 
teatro, encenação com fantoches, 
escutam áudios de canções, 
poemas, parlendas etc.

Interessar-se pela contação de 
histórias realizadas por adultos e 
crianças.

Participam e apreciam momentos 
de contações de histórias.

Exploram acervos literários que 
contemplam a faixa etária, a 
diversidade de gêneros textuais e a 
qualidade literária.

Identificar gêneros textuais 
típicos da região.

Reproduzem textos de diversos 
gêneros textuais, verbalizando 
e reconhecendo algumas 
características estruturais 
(parlendas, receitas, regras, cantigas, 
bilhete, etc.).

Escolher livros de literatura e 
realizar a leitura à sua maneira.    

Escolhem com autonomia temas 
de sua preferência para leitura 
individual e para indicação aos 
colegas.

Fazer uso da escrita, ainda que 
de forma não convencional, para 
se comunicar. 

Produzem escritas como tentativas 
de comunicação e expressão.

 Percebem a funcionalidade da 
linguagem escrita. 

Aceitam e participam do desafio de 
comunicações escritas.                                                                         

(EI02EF09)

Manusear 
diferentes 

instrumentos 
e suportes de 
escrita para 

desenhar, traçar 
letras e outros 
sinais gráficos.

Práticas de 
escrita

Dar significado às suas ideias 
e sensações ao rabiscar, pintar, 
desenhar, modelar e colar.

Manuseiam e exploram diferentes 
suportes de escrita. Fazem uso de 
diferentes formas de comunicação 
escrita.    

Produzem marcas gráficas com 
diferentes suportes de escrita (lápis, 
pincel, giz) e elementos da natureza 
(graveto, carvão, pedra).                                           

Desenvolver a capacidade de 
criar, imaginar e se expressar por 
meio da linguagem oral e escrita.

Identificam seus desenhos como 
uma forma de comunicação. 

Utilizam diversos suportes de 
escrita para desenhar e escrever 
espontaneamente: cartolina, sulfite, 
craft, livros, revistas e outros.
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Campo de experiência: ET - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI02ET01) 
Explorar e 
descrever 

semelhanças e 
diferenças entre 

as características e 
propriedades dos 
objetos (textura, 

massa, tamanho).

Exploração 
sensorial e 

percepção  entre 
as características

Explorar e identificar 
semelhanças e diferenças entre 
objetos.

Experienciam objetos de 
diferentes formatos e tamanhos, 
utilizando o conhecimento de 
suas propriedades para explorá-
los com maior intencionalidade 
ao empilhar objetos do menor 
para o maior e vice-versa, 
produzir sons, apertar, encher, 
esvaziar, afundar, flutuar, soprar, 
montar, construir, lançar, jogar 
etc.

Observar e nomear as 
características de objetos e de 
materiais.

Manipulam materiais de 
diferentes texturas: lisas, ásperas, 
macias, duras, moles etc.

Explorar objetos pessoais e do 
meio em que vive, conhecendo 
suas características, 
propriedades e funções.

Exploram as propriedades 
dos objetos da natureza (água, 
terra, areia, grãos etc.) e suas 
características, buscando 
identificar semelhanças e 
diferenças. 

Identificam objetos e 
reconhecem suas funções.

Identificar no meio natural e 
social as formas geométricas.

Exploram diferentes recursos, 
conhecendo e se apropriando de 
sua funcionalidade. 

Utilizam instrumentos de pesar 
e medir, materiais de pesquisa 
e recursos midiáticos para 
fazerem investigações, análises e 
descobertas.

(EI02ET02) 

Observar, relatar 
e descrever 
incidentes 

do cotidiano 
e fenômenos 

naturais (luz solar, 
vento, chuva etc.).  

Relações entre 
fenômenos 

naturais

Realizar investigações simples 
usando uma variedade de 
ferramentas para explorar o 
mundo e aprender como as 
coisas funcionam.

Realizam pesquisas sobre 
curiosidades apresentadas pelo 
grupo.

Colhem, observam e analisam 
dados.

Experimentam sensações físicas 
e táteis sobre os fenômenos da 
natureza.

Descrever mudanças em 
objetos, seres vivos e eventos 
naturais no ambiente.

Respondem aos diversos 
questionamentos, fazem 
perguntas e descobertas. 
Observam e descrevem o que são 
capazes de ver e o que sabem.
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Explorar e descobrir diferentes 
elementos e fenômenos da 
natureza.

Observam e descrevem as 
características e movimentos do sol, 
da lua, das estrelas e das nuvens.

 Percebem as mudanças de 
temperaturas (frio e calor) em 
momentos de brincadeiras, em 
atividades individuais ou coletivas.

Formular perguntas, relacionar 
informações e construir 
hipóteses.

Presenciam e vivenciam fenômenos 
naturais. 

Usam recursos midiáticos 
para pesquisar e ampliar os 
conhecimentos.

Perceber características de seus 
lugares de vivência (moradia e 
escola).

Conseguem identificar e distinguir 
os diferentes ambientes.

Elaboram desenhos que 
representam o contexto observado.

Descrevem características dos 
ambientes, por meio de diferentes 
linguagens. 

(EI02ET03) 

Compartilhar, 
com outras 
crianças, 
situações 

de cuidado 
de plantas e 
animais nos 
espaços da 

instituição e fora 
dela.

Exploração e 
preservação do 

ambiente

Observar, imitar e nomear 
algumas particularidades dos 
animais.

Participam de explorações, 
pesquisas, discussões de ideias e 
narrativas sobre as características e 
conhecimentos acerca dos animais.

Identificar características que 
diferenciam os seres vivos de 
outros elementos e materiais de 
seu meio.

Vivenciam situações de contato com 
outras crianças, com animais e com 
plantas.

Apresentam atitudes de respeito 
com o meio ambiente.

Participam de experiências 
coletivas nas quais as curiosidades 
sobre as plantas e animais são 
compartilhadas para o grupo.

Participam da construção de 
aquários, terrário, minhocário, e 
outros espaços para observação, 
experimentação e cuidados com os 
animais e plantas.

(EI02ET04) 
Identificar 
relações 

espaciais (dentro 
e fora, em 

cima, embaixo, 
acima, abaixo, 

entre e do lado) 
e temporais 

(antes, durante e 
depois).

Apropriação 
das noções 
espaciais e 
temporais

Identificar os momentos 
que compõe a rotina e os 
acontecimentos dos dias 
anteriores, fazendo uso de 
expressões temporais.

Conversam em pequenos grupos 
sobre as vivências familiares 
apontando noções temporais em 
seus relatos, como antes, durante e 
depois. 

Participam de situações relacionadas 
às passagens significativas de tempo, 
em que antecipam e descrevem 
acontecimentos seguindo uma 
sequência temporal.



Explorar os diferentes espaços 
da escola.

Brincam e seguem comandos 
referentes à noção espacial.

Identificam os espaços da escola e 
compreendem suas funções.

Identificar pontos de referência 
para situar-se e deslocar-se no 
espaço.

Envolvem-se em desafios, 
identificando pontos de referências 
para situar-se e deslocar-se.

(EI02ET05) 
Classificar 

objetos, 
considerando 
determinado 

atributo 
(tamanho, peso, 
cor, forma etc.).

Apropriação 
das noções de 
classificação

Fazer comparações entre 
diferentes materiais com 
referências ao tamanho, peso, 
cor e forma.

Realizam comparações entre objetos 
com diferentes formas, medidas e 
texturas.

Usar seus conhecimentos 
sobre os atributos de diferentes 
objetos para selecioná-los 
segundo suas intenções.

Comparam e percebem o uso dos 
diferentes materiais, selecionando-
os e agrupando-os, segundo seus 
atributos.

Agrupar objetos.

Classificam objetos compondo 
agrupamentos a partir de relações 
que constroem entre eles ao 
observar suas propriedades como 
tamanho (grande/pequeno, maior/ 
menor), peso (leve/pesado), dentre 
outras características.

(EI02ET06) 

Utilizar 
conceitos 
básicos de 

tempo (agora, 
antes, durante, 
depois, ontem, 
hoje, amanhã, 
lento, rápido, 

depressa, 
devagar).

Conceitos 
básicos de 
noções de 

tempo

Participar de situações que 
envolvam as noções básicas de 
tempo.

Compreendam o agora e o depois 
nos diferentes momentos do 
cotidiano de seu grupo.

Antecipam acontecimentos do 
cotidiano escolar, conversam sobre 
momentos de sua rotina em casa.

Relatam rotinas já vivenciadas 
(ontem) e programam ações para 
próximas rotinas (amanhã).

Demonstrar interesse por 
instrumentos convencionais que 
medem o tempo.

Experienciam medidas de tempo 
como: calendário, relógio, ampulheta 
etc.

Registram no calendário a previsão 
do tempo e o dia.

(EI02ET07) 
Contar 

oralmente 

objetos, pessoas, 
livros etc., 

em contextos 
diversos.

Contagem oral 
e sequência 
numérica

Fazer correspondência entre 
números e quantidades 
estabelecendo noções de 
quantificação.

Contam e dividem objetos, 
brinquedos e alimentos entre as 
crianças em situações lúdicas.

Participam de brincadeiras, cantigas, 
rimas, parlendas envolvendo 
situações de contagem oral e contato 
com os números.

Participam de situações que façam 
correspondências entre números e 
quantidades em brincadeiras, jogos e 
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atividades diversas.

Encontram números em contextos 
sociais reais, como no calçado, no 
telefone, na contagem diária dos 
alunos e nas brincadeiras de faz de 
conta,etc..

Perceber a função social 
do número, em diferentes 
portadores numéricos.

Brincam e jogam com dados, 
dominós, jogos de trilhas, etc.

Realizam contagem em situações 
cotidianas: quantidade de meninas 
e meninos da turma, de objetos 
variados, de mochilas, de bonecas e 
outras possibilidades.

Manipular e organizar 
brinquedos e outros materiais 
em agrupamentos.

Brincam com diferentes objetos 
e brinquedos estruturados e não 
estruturados, organizando-os em 
grupos seguindo seus próprios 
critérios.

(EI02ET08) 
Registrar com 

números a 
quantidade 
de crianças 
(meninas 

e meninos, 
presentes e 

ausentes) e a 
quantidade 

de objetos da 
mesma natureza 
(bonecas, bolas, 

livros etc.).

Registro de 
quantidades

Registrar números de diferentes 
formas.

Exploram computador, calendário, 
relógio, celular, calculadora, régua 
e outros suportes com números 
escritos.

Utilizam jogos com números ou 
que envolvam contagem e escrita de 
números. 

Observam as estratégias de registros 
utilizados pelo adulto e por outras 
crianças em diferentes suportes.

Interessar-se por jogos de 
contagem, leitura e registro de 
números.

Brincam e utilizam jogos como 
Boliche, Amarelinha, Coelhinho 
sai da toca, além de  situações 
de contagem, leitura, registros 
numéricos e comparações de dados.

Participar de situações de 
resolução de problemas.

Contam e registram números 
de forma convencional e não 
convencional, apoiadas pelo 
professor.

Elaboram estratégias mentais para 
resolver desafios.
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1ª Etapa

Campo de experiência: EO – O eu, o outro e o nós.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03EO01) 
Demonstrar 

empatia 
pelos outros, 
percebendo 

que as pessoas 
têm diferentes 
sentimentos, 
necessidades 
e maneiras de 
pensar e agir.

Empatia e 
valores éticos

Demonstrar atitudes de cuidado 
com o outro construindo 
vínculos com os colegas de 
forma respeitosa.

Valorizam o ponto de vista do 
outro ao esperar sua vez para 
brincar.

Vivenciam brincadeiras e jogos 
com ou sem regras construindo 
estratégias.

Engajar-se em situações e ações 
compartilhadas aceitando a 
escolha da maioria.

Discutem em grupo as regras 
e combinados nas situações 
cotidianas de sala de aula e 
respeitam a opinião do grupo.

Compartilhar e expressar 
suas ideias e sentimentos 
manifestando-se frente às 
situações que consideram 
injustas.

Expressam suas opiniões em rodas 
de conversas, diálogos com outras 
crianças e com adultos.

Interagir com outras crianças, 
respeitando-as nas situações 
cotidianas.

Interagem com crianças da mesma 
faixa etária e outras, por meio de 
brincadeiras e atividades lúdicas 
que envolvem: dividir brinquedos, 
jogar jogos, usar materiais de 
maneira coletiva etc.

Perceber que suas ações 
geram consequências ao outro 
em situações de amizade ou 
conflito.

Participam de situações onde 
expressam seus sentimentos e 
opiniões.

Refletem sobre suas ações e as 
consequências delas no outro.

(EI03EO02) 
Agir de maneira 
independente, 
com confiança 

em suas 
capacidades, 
reconhecendo 

suas conquistas 
e limitações.

Desenvolvimento 
da autonomia 
e valorização 
das próprias 
capacidades

Enfrentar desafios em 
brincadeiras e jogos e 
perseverar na atividade 
proposta com autoconfiança.

Vivenciam situações de jogos e 
brincadeiras enfrentando desafios 
e perseverando na atividade 
proposta.

Compreendem no dia a dia a 
necessidade de ter iniciativas, tomar 
decisões, fazer escolhas e resolver 
problemas.

Agir com progressiva 
autonomia e com confiança 
em suas capacidades nas ações 
propostas, reconhecendo-se 
como parte integrante do grupo 
ao qual pertence.

Integram–se em brincadeiras, 
jogos, histórias reconhecendo suas 
conquistas e limitações.

Reconhecem seus esforços e 
conquistas, assim como os de seus 
colegas.
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(EI03EO03) 
Ampliar as 

relações 
interpessoais, 
desenvolvendo 

atitudes de 
participação e 
cooperação.

Interação social 
e atitudes de 

solidariedade e 
tolerância

Participar de brincadeiras de 
faz de conta representando 
diferentes papéis e convidando 
os colegas para participar.

Vivenciam momentos de 
brincadeiras como: dramatizações, 
reconto coletivo de histórias, 
construção com materiais diversos, 
confecção de cartazes com crianças 
da mesma faixa etária ou não, agindo 
de forma cooperativa.

Manter interações com crianças 
da mesma faixa etária ou outras 
em situações de brincadeiras e 
interações.

Participam de brincadeiras livres 
com seus pares.

Vivenciam momentos de 
brincadeiras como: atividades 
de culinária, dramatizações, 
manipulação de argila, reconto 
coletivo de histórias, plantações de 
pequenas hortaliças, construção 
com materiais diversos, confecção 
de cartazes com crianças da mesma 
faixa etária ou não, agindo de forma 
cooperativa.

Agir de forma cooperativa 
percebendo e identificando suas 
emoções nas relações.

Controlam seus sentimentos.

Manifestam suas intenções.  

Compartilham objetos e materiais 
em situações de brincadeiras.

Participar de atividades em 
grupo esperando sua vez e 
buscando corresponder com 
tolerância às expressões de 
sentimentos de seus colegas.

Brincam em grupo.

Respeitam a vez do outro nas 
atividades.

 Agem com tolerância quanto à 
expressão de sentimentos dos 
demais.

(EI03EO04) 
Comunicar 

suas ideias e 
sentimentos a 

pessoas e grupos 
diversos.

Comunicação 
de atitude 
dialógica

Demonstrar em situações de 
interação a compreensão de 
seus sentimentos e nomeá-los.

Participam de atividades onde 
estabelecem trocas com os colegas, 
identificando suas emoções e 
nomeando-as.

Participar de situações onde 
expõem suas preferências 
respeitando a opinião dos 
colegas em situações de escolha 
dentro da escola.

Participam de rodas de conversa, 
votações e assembleias para definir 
ações coletivamente.

Transmitir recados aos colegas, 
profissionais da Instituição ou 
pessoas de seu grupo familiar.

Comunicam recados para outras 
pessoas com clareza.

Utilizar diferentes meios de 
expressão para expor suas 
ideias, seus sentimentos e suas 
preferências, bem como ouvir e 
sensibilizar-se pelo outro.

Fazem uso de diferentes formas de 
expressão como o próprio corpo, 
a música, a narrativa, a arte e a 
linguagem verbal.
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(EI03EO05) 
Demonstrar 

valorização das 
características 
de seu corpo 
e respeitar as 
características 

dos outros 
(crianças e 

adultos) com os 
quais convive.

Percepção da 
imagem de si e 

do outro

Relatar sobre as características 
físicas do seu próprio corpo 
e o do outro com atitudes 
de respeito reconhecendo as 
diferenças e semelhanças entre 
os colegas.

Participam de situações de 
reconhecimento das características 
de seu próprio corpo e de seus 
colegas como (cor de cabelo, pele, 
olhos, altura, peso etc).

Observar as transformações 
de suas características 
físicas, de acordo com o seu 
desenvolvimento.

Vivenciam atividades analisando as 
mudanças em suas características 
corporais do nascimento até a 
atualidade por meio de pesquisas, 
fotos, entrevista com seus pais e 
familiares.

Expressar por meio de 
brincadeiras expressões 
culturais da região.

Expressam nas brincadeiras 
simbólicas reconhecimento e 
valorização da cultura regional.

(EI03EO06) 
Manifestar 
interesse e 

respeito por 
diferentes 

culturas e modos 
de vida.

Valorização 
das diferentes 

culturas e modo 
de vida

Participar de diferentes eventos 
culturais para conhecer a 
diversidade de elementos que os 
compõem.

Integram-se em brincadeiras, jogos, 
danças, músicas, histórias, pesquisas, 
entrevistas, filmes, fotos, construções 
de cartazes e brinquedos relacionadas 
às tradições culturais da comunidade 
local e regional reconhecendo 
elementos de sua identidade cultural.

Vivenciam eventos culturais.

Conhecer as manifestações 
culturais da Cidade de Taubaté 
e da região.

Escutam histórias e participam 
de pesquisas relacionadas às 
manifestações culturais da Cidade de 
Taubaté e da região.

Identificar e reconhecer 
diferentes papéis familiares 
e profissões valorizando as 
relações sociais presentes no 
meio em que vive.

Participam de brincadeiras 
representando diferentes papéis 
familiares ou profissões.

Pesquisam sobre profissões e 
compartilham as informações com 
os colegas.

(EI03EO07) 
Usar estratégias 

pautadas no 
respeito mútuo 
para lidar com 
conflitos nas 

interações 
com crianças e 

adultos.

Resolução 
de conflitos 
a partir do 

respeito mútuo

Expressar sentimentos, ideias e 
desejos.

Participam de atividades expressando 
e identificando seus sentimentos e 
suas ideias.

Compartilham com o grupo seus 
sentimentos e suas vontades.

Controlar as emoções em 
situações de conflitos.

Vivenciam diferentes situações 
de conflito e dialogam em grupo 
formas de resolução de problemas, 
reconhecendo as diferentes opiniões.

Regulam gradativamente seus 
comportamentos agindo de forma 
consciente das suas emoções.
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Utilizar estratégias para 
resolução de conflitos.

Participam de assembleias e 
conselhos para discutir e decidir 
sobre diversos assuntos de 
interesse do grupo, ou da escola.

(EI03EO08T) 
Reconhecer que 

o seu nome e 
o das demais 

pessoas os 
identificam e os 

diferenciam.

Reconhecimento 
e valorização do 

nome

Conhecer a história do seu 
nome, sua origem e significado.

Compreendem como foi feita a 
escolha do seu nome, pesquisando 
com seus pais e familiares, 
percebendo que o nome o 
identifica e o diferencia entre os 
outros colegas.

Pesquisam, com o auxílio de 
adultos o significado do seu nome 
utilizando entrevistas e recursos 
midiáticos.

Identificar e distinguir seu 
nome entre o nome de outros 
colegas nomeando-os e 
reconhecendo-os.

Identificam e reconhecem seu 
nome escrito em objetos pessoais, 
lista de nomes da sala, crachás.

Ouvem, identificam e reconhecem 
seu nome em situações cotidianas 
estabelecendo relações de 
pertencimento e identidade.

(EI03EO09T) 
Conhecer, 
analisar e 

valorizar sua 
trajetória 
familiar, 

percebendo a 
estrutura que 
está inserida.

Valorização 
das diferentes 

estruturas 
familiares

Conhecer e respeitar as 
diferentes estruturas familiares 
e seus costumes.

Pesquisam em casa suas tradições 
familiares, de modo a reconhecer 
elementos da identidade de seu 
grupo social.

Participam de eventos sociais 
e culturais com a família e a 
comunidade.

Reconhecer e valorizar os 
diferentes graus de parentesco e 
a função social de cada um dos 
membros familiares.

Produzem desenhos e pinturas 
representando o papel de cada um 
dos familiares.

Pesquisam sobre a história de sua 
família e compartilham.
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1ª Etapa

Campo de experiência: CG Corpo, Gestos e Movimentos

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas O alcance das aprendizagens é 

possibilitado conforme as crianças

(EI03CG01) 

Criar com o 
corpo formas 
diversificadas 
de expressão 

de sentimentos, 
sensações e 

emoções, ritmos 
corporais, tanto 
nas situações do 
cotidiano quanto 
em brincadeiras, 

dança, teatro, 
música.

Produção 
de posturas, 
expressões e 

ritmos corporais

Imitar gestos e movimentos 
típicos de uma pessoa.

Criam movimentos e gestos para 
imitarem pessoas e os colegas 
adivinharem.

Criar com o corpo formas de 
expressar seus sentimentos, 
suas sensações e suas 
emoções.

Participam de encenações e 
atividades que desenvolvam a 
expressão corporal a partir de jogos 
dramáticos.

Executam movimentos livres e 
espontâneos sendo incentivados a 
expressar seus gostos, interesses, 
sensações e frustrações.

Cantar e criar canções 
imitando gestos ou seguir 
ritmos diferentes de músicas 
com movimentos corporais.

Cantam, gesticulam, criam e 
expressam emoções acompanhando 
músicas e cantigas.

Criar novos movimentos 
e gestos a partir de 
apresentações artísticas.

Representam-se em situações de 
brincadeiras ou teatro, apresentando 
suas características corporais, seus 
interesses, sentimentos, sensações ou 
emoções. 

Dançam e executam movimentos 
variados, vivenciam jogos de imitação 
e mímica.

(EI03CG02) 
Demonstrar 
controle e 

adequação do 
uso de seu corpo 
em brincadeiras 
e jogos, escuta 

e reconto 
de histórias, 
atividades 
artísticas, 

entre outras 
possibilidades.

Desenvolvimento 
da coordenação 
motora global

Adquirir controle da postura 
corporal.

Demonstram controle por meio 
da postura corporal, na espera por 
sua vez de falar, de brincar, ou em 
situações necessárias dia a dia.

Movimentar-se nos espaços 
da escola com liberdade e 
espontaneidade, manifestando 
seus gostos e interesses.

Brincam em atividades livres, 
movimentando-se, correndo, 
pulando, demonstrando controle e 
agilidade.

Movimentar-se estimulando o 
controle e adequação do uso 
de seu corpo.

Percorrem trajetos inventados 
espontaneamente ou propostos pelo 
adulto como: circuitos desenhados 
no chão feitos com corda, elásticos, 
tecidos, mobília e outros limitadores.

 Vivenciam propostas com 
obstáculos para subir, descer, passar 
por baixo, por cima, por dentro, 
por fora, na frente, atrás, contornar 
demonstrando controle e adequação 
corporal.
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Movimentar-se seguindo 
uma sequência e adequando-
se ao compasso definido pela 
música ou comando.

Participam de atividades em que 
tenham que seguir os comandos 
determinados pelo professor, pelo 
colega ou em frente ao espelho.

Executam os movimentos 
determinados pela música, seu ritmo 
e seus comandos.

Deslocar-se com destreza 
progressiva no espaço 
desenvolvendo atitude de 
confiança nas próprias 
capacidades motoras.

Participam de brincadeiras de 
expressão corporal cantadas como: 
escravos de Jô, brincadeiras de roda 
e outros.

Executam movimentos como: correr, 
pular, girar, subir, etc.

(EI03CG03) 

Criar 
movimentos, 

gestos, olhares 
e mímicas em 
brincadeiras, 

jogos e 
atividades 

artísticas como 
dança, teatro e 

música.

Exploração 
e Expressão 

Corporal

Criar diferentes 
possibilidades de exploração 
de gestos, movimentos, 
olhares,  compartilhando 
com os colegas.

Exploram movimentos corporais ao 
dançar e brincar.

Participam de jogos de imitação, 
encenação e dramatização.

Descobrir espaços com 
diferentes desafios, 
variando os movimentos e 
demostrando domínio sobre 
eles.

Vivenciam situações de deslocamento 
e movimento do corpo fora e dentro 
da sala.

Vivenciam brincadeiras e jogos 
corporais como amarelinha, roda, 
boliche, maria-viola, passa-lenço, bola 
ao cesto e outras.

Explorar movimentos 
corporais ao dançar e brincar 
de faz de conta.

Deslocam-se de acordo com ritmos 
musicais: rápido ou lento.

Dramatizam situações do dia a dia, 
músicas ou trechos de histórias.

Ter prazer em criar 
movimentos e gestos ao 
brincar, dançar, representar, 
etc.

Vivenciam diferentes papéis em jogos 
e brincadeiras.

Criam movimentos dançantes ou 
dramatizam para expressarem-se.

(EI03CG04)

Adotar hábitos 
de autocuidado 

relacionados 
à higiene, 

alimentação, 
conforto e 
aparência.

Apropriação 
do Bem-estar 

Corporal

Realizar ações de cuidados 
pessoais, com ou sem apoio 
do professor, demonstrando 
gradativa autonomia.

Reconhecem e fazem uso de noções 
básicas de cuidado consigo mesmo.

Identificam, nomeiam e localizam as 
partes do corpo em si, no outro e em 
imagens.

Realizam ações como: vestir-se, 
escovar os dentes, calçar os sapatos, 
utilizar o banheiro, sob orientação do 
professor. 

Participam de momentos 
oportunizados pelo adulto para 
que lavem as mãos, alimentem-
se e vistam-se com progressiva 
autonomia.



89

1ª Etapa

Interessar por experimentar 
novos alimentos, 
manifestando suas 
preferências.

Conheçam as características e 
importância dos alimentos por meio 
de vídeos, fotos entre outros.

Degustam alimentos saudáveis, 
como frutas, hortaliças, vegetais.

Entrevistam, com auxílio de um 
adulto, profissionais da área da 
saúde e nutrição.

Realizar ações relacionadas à 
saúde e higiene.

Participam de propostas que 
conscientizem sobre a importância 
do cuidado com a saúde e bem-
estar como: prevenção de doenças, 
cuidados com a saúde bucal e 
outros.

Conhecer e cuidar de seu 
material de uso pessoal.

Reconhecem a função de cada 
material de uso pessoal.

Manipulam, conhecem e 
demonstram cuidado com o próprio 
material no uso no dia a dia. 

(EI03CG05)

Coordenar suas 
habilidades 
manuais no 
atendimento 
adequado a 

seus interesses 
e necessidades 
em situações 

diversas. 

Ampliação da 
coordenação 
motora fina

Realizar marcas gráficas com 
controle de seus movimentos, 
explorando e fazendo uso de 
diversos materiais e suportes.

Coordenam o movimento das mãos 
para segurar o giz de cera, caneta, 
lápis e fazer suas marcas gráficas.

Manipular materiais não 
estruturados de forma 
coordenada elaborando 
diversos materiais.

Utilizam instrumentos como palitos, 
rolos, pedaços de madeira, pequenas 
espátulas, tecidos, tampas, papelão 
para suas produções.

Constroem materiais com diferentes 
tamanhos, formatos, espessuras etc.

Utilizar tesoura para recortar.

Realizam recortes de figuras sob 
orientação de um adulto.

Recortam papéis livremente com 
destreza. 

Manipular objetos de 
diferentes tamanhos e 
espessuras para realização de 
registros gráficos.

Utilizam diferentes  instrumentos 
gráficos (pincel grosso, fino, pincel 
de rolinho, giz de cera, etc.) para 
registro.

Manipular materiais 
específicos da cultura local e 
conhecer seus usos e funções.

Exploram objetos específicos da 
cultura local, apropriando-se do seu 
uso.

Conhecem materiais como barro, 
massa de modelar, argila, entre 
outros.
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1ª Etapa

Campo de experiência: TS - Traços, sons, cores e formas

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03TS01) 

Utilizar sons 
produzidos 

por materiais, 
objetos e 

instrumentos 
musicais durante 
brincadeiras de 

faz de conta, 
encenações, 

criações 
musicais e 

festas.

Utilização de 
fontes sonoras 
e instrumentos 

musicais e 
ritmos

Participar da musicalização nos 
diferentes contextos da rotina 
diária.

Reconhecem e reproduzem 
canções características que 
marcam eventos específicos de 
sua rotina ou de seu grupo.

Cantar canções conhecidas, 
individualmente e em grupo.

Brincam com canções, acalantos, 
cantigas de roda,  parlendas, 
trava-línguas etc.

Explorar novos materiais 
buscando diferentes sons para 
acompanhar canções e ritmos 
variados.

Conhecem e exploram os 
instrumentos como: chocalhos, 
paus de chuva, pandeiros, 
guizos, etc., explorando ritmos e 
velocidades.

Apreciar músicas e demonstrar 
gostos por produções artísticas 
das diferentes culturas.

Cantam sozinhas e em grupo, 
partes ou frases das canções que 
já conhecem.

Participam da escolha de sons 
para narrativas, festas, histórias, 
paródias, etc.

Reproduzir e criar sons com 
instrumentos musicais e materiais 
alternativos.

Participam de situações em 
que confeccionam diferentes 
instrumentos musicais de 
percussão, de sopro, de corda etc.

Vivenciam momentos em que 
exploram, criam e reproduzem 
sons utilizando-se de 
instrumentos musicais.

Perceber e reconhecer os sons da 
natureza.

Ouvem com atenção e 
reproduzem diferentes sons 
da natureza, como canto dos 
pássaros, barulho de ventania, 
som da chuva, entre outros.

Conhecer parâmetros do som: 
altura, intensidade, duração e 
timbre.

Exploram em suas produções 
sonoras as qualidades e 
possibilidades sonoras como 
altura, intensidade, duração e 
timbre.
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(EI03TS02) 
Expressar-se 
livremente 

por meio de 
desenho, 
pintura, 

colagem, 
dobradura 
e escultura, 

criando 
produções 

bidimensionais e 
tridimensionais.

Expressão por 
meio de diversas 
modalidades de 

artes

Produzir diferentes trabalhos de 
artes utilizando procedimentos 
necessários para desenhar, pintar, 
modelar, entre outros.

Pintam usando diferentes 
suportes (papéis, panos, telas, 
pedaços de metal ou acrílico) e 
materiais (aquarela, tinta guache, 
tinta feita com materiais da 
natureza, lápis de cor, canetas 
hidrográficas).

Criar produtos com seu 
repertório, explorando diferentes 
elementos.

Experimentam diversas 
possibilidades de 
representação bidimensionais e 
tridimensionais. 

Utilizam a massa de modelar 
ou argila para explorar a forma, 
volume, textura etc.

Usar materiais artísticos para 
expressar suas ideias, sentimentos 
e experiências.

Utilizam diferentes materiais 
para criarem objetos 
tridimensionais, que podem 
ser feitos com palitos de 
madeira, papéis diversos e 
outros. Exploram os materiais 
disponíveis na escola e/ ou 
fáceis de serem encontrados 
na natureza como: pedrinhas, 
sementes, argila.

Coordenar traços gráficos, criando 
representações de formas, espaços 
e figura humana.

Realizam desenhos, pinturas, 
esculturas, colagens, dobraduras 
etc.

Produzir trabalhos com objetos e 
materiais que são típicos da região, 
comunidade ou cultura local.

Observam obras e materiais 
típicos da região, ampliando seu 
repertório cultural.

Criam objetos a partir de 
materiais como argila, barro, 
massa de modelar, papel e tinta.

Fazem dobraduras com  
diversos  papéis.

Identificar, reproduzir e criar 
as formas geométricas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo).

Experimentam diversas 
possibilidades de 
representação bidimensionais 
e tridimensionais, utilizando 
materiais diversos: caixas, 
embalagens, etc.

Produzem trabalhos artísticos 
tendo como base as formas 
geométricas.

Identificar, nomear e produzir 
com cores.

Identificam, nomeiam e 
produzem com cores primárias 
e secundárias, verbalizando esses 
conhecimentos.
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Explorar os elementos das artes 
visuais na criação artística.

Utilizam materiais diversos para 
explorar suas formas, espaços, 
texturas, cores, etc.

Apreciar e valorizar o patrimônio 
cultural da nossa região.

Conhecem e valorizam os artistas 
e suas obras, como: Monteiro 
Lobato, Mazzaropi, Mestre 
Justino, entre outros. 

Produzem a releitura das obras 
do artesanato regional, a partir 
de materiais como argila, barro, 
massa de modelar, papel e tinta.

(EI03TS03) 
Reconhecer 

as qualidades 
do som 

(intensidade, 
duração), 

utilizando-as em 
suas produções 

sonoras e ao 
ouvir músicas e 

sons.

Reconhecimento 
das qualidades 

do som

Explorar e reconhecer sons 
familiares percebendo também o 
silêncio.

Manipulam e percebem os sons 
de instrumentos sonoros diversos 
identificando-os pela escuta.

Participam de propostas que 
exploram os sons e silêncio.

Reproduzir sons ou canções 
conhecidas e usar em suas 
brincadeiras.

Participam de brincadeiras 
cantadas do folclore.

Exploram as canções da nossa 
cultura, em momentos como a 
roda da música.

Perceber sons graves e agudos, 
curtos e longos produzidos pelo 
corpo, objetos e instrumentos 
musicais.

Exploram em suas produções 
e manuseios de instrumentos 
as características como sons 
graves e agudos, curtos e longos 
produzidos pelo corpo, objetos e 
instrumentos musicais.

Conhecer objetos, canções, 
instrumentos ou manifestações 
culturais que são típicas de sua 
cultura ou região.

Exploram diversos instrumentos 
musicais como chocalho, 
pandeiro, tambor, violão etc., 
para reprodução de sons.

Ouvem canções culturais típicas 
da nossa região.

Ouvir e perceber eventos sonoros 
diversos, fontes sonoras e 
produções musicais.

Brincam de adivinhar e 
reconhecer qual o instrumento 
produz o som apresentado. 

Exploram o ambiente 
percebendo seus sons.

Explorar, em situações de 
brincadeiras com música, 
variações de velocidade e 
intensidade na produção de sons.

Participam de situações que 
desenvolvem a percepção das 
rimas durante a escuta de músicas 
e poemas, parlendas, trava-
línguas e outros gêneros textuais.

Ampliar o universo sonoro e a 
capacidade de apreciação musical.

Participam de jogos e 
brincadeiras que envolvam a 
dança e/ ou a improvisação 
musical.
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Constroem, com a ajuda do 
professor, diferentes objetos 
sonoros e instrumentos musicais 
para suas produções sonoras. 

Refinam o gosto e a sensibilidade 
em relação à música.

(EI03TS04T) 
Conhecer, 

participar e 
valorizar a arte, a 
cultura e outras 
manifestações 
da cidade de 

Taubaté.

Conhecimento 
das 

manifestações 
artísticas locais

Ampliar o repertório musical, 
utilizando e valorizando o acervo 
cultural regional, com participação 
ativa nas manifestações artísticas.

Apreciam produções audiovisuais 
como músicas, vídeos, 
brinquedos cantados, teatros de 
fantoches, etc.

Conhecem diversas músicas do 
acervo cultural regional.

Apreciar a diversidade da 
produção musical e artística da 
região.

Expressam sensações ao entrar 
em contato com diversas 
produções musicais e obras de 
artes da região.

Brincam com brinquedos e jogos 
típicos da região, como pião, 
pipa, balangandã, boneca de 
pano, corda etc.

Vivenciam situações de 
produções com elementos das 
artes visuais.

Demonstrar sua preferência 
musical e diferentes expressões da 
cultura regional.

Cantam e verbalizam suas 
preferências e gostos musicais. 

Demonstram respeito pelas 
preferências de colegas 
e professores, acerca das 
diversidades de gostos musicais. 

Conhecer, apreciar e reproduzir 
brinquedos e brincadeiras da 
região.

Conhecem e participam de 
manifestações artísticas locais, 
apropriando-se da cultura da 
cidade de Taubaté.

Conhecer, apreciar e verbalizar 
sobre alguns artistas da região.

Exploraram diversas obras 
artísticas e manipulam materiais 
diversos para iniciar um 
repertório de referências de obras 
de artes.
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1ª Etapa

Campo de experiência: EF – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03EF01) 

Expressar 
ideias, desejos 
e sentimentos 

sobre suas 
vivências, 

por meio da 
linguagem oral 
e escrita (escrita 
espontânea), de 

fotos, desenhos e 
outras formas de 

expressão.

Expressão da 
Linguagem 

Oral e Escrita

Expressar-se por meio da 
linguagem verbal, transmitindo 
suas necessidades, desejos, ideias e 
compreensões de mundo.

Participam de variadas situações de 
comunicação onde seja estimulada 
a expor suas ideias com clareza, 
progressivamente.

Comunicar-se em diferentes 
contextos, com diferentes 
interlocutores, respeitando sua vez 
de falar e escutando o outro com 
atenção.

Interagem com outras pessoas por 
meio de situações mediadas ou não 
pelo professor.

Realizam desafios orais que tenham 
como objetivo respostas rápidas e 
pessoais.

Interessar-se por fazer uso da 
escrita espontânea.

Representam ideias, opiniões, 
desejos e sentimentos por meio de 
desenhos e escritas espontâneas, 
para compreenderem que aquilo que 
está no plano das ideias pode ser 
registrado.

Empregar novas palavras ao seu 
vocabulário por meio de músicas, 
narrativas e brincadeiras para 
desenvolver sua capacidade de 
comunicação.

Recitam parlendas, cantigas de roda, 
músicas folclóricas.

Organizam oralmente as etapas de 
uma tarefa, os passos de uma receita 
culinária, o preparo de uma tinta ou 
as regras para uma brincadeira. 

Elaborar hipóteses sobre 
a escrita para aproximar-se 
progressivamente do uso social e 
convencional da língua.

Utilizam, progressivamente, 
letras, números e desenhos para 
representações gráficas.

Identificar o próprio nome e dos 
colegas para o reconhecimento 
dos mesmos em situações da 
rotina escolar.

Exploram crachás com os nomes e 
atividades diversas que colaboram 
com a identificação de letras iniciais 
e finais.

Realizar relação entre grafema e 
fonema.

Participam de propostas em que 
são identificadas letras e sons para a 
produção de uma escrita. 

Reconhecem e identificam as letras 
do alfabeto em situações da vida 
cotidiana.

Brincam com a sonoridade 
das palavras, explorando-as e 
estabelecendo relações com sua
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representação escrita.

Utilizam estratégias diversificadas 
para leitura, 

buscando referências como: letras 
iniciais e finais.

Compreender o uso social da 
linguagem oral e escrita como 
meio de comunicação e diálogo.

Transmitem recados sugeridos pelo  
professor.

Reconhecem e identificam os 
bilhetes e recados da agenda como 
meios de comunicação que podem 
ser apresentados em forma de 
escrita. 

(EI03EF02) 

Inventar 
brincadeiras 

cantadas, 
poemas e 
canções, 

criando rimas, 
aliterações e 

ritmos.

Reprodução 
de Rimas e 
Aliterações

Conhecer e recitar poemas, 
parlendas, trava-línguas e outros 
gêneros textuais.

Participam de situações que 
envolvem cantigas de roda e textos 
poéticos. 

Declamam suas poesias e parlendas 
preferidas fazendo uso de ritmo 
e entonação. Escutam histórias 
rimadas ou brincam com o ritmo de 
uma declamação.

Brincar com os textos poéticos 
em brincadeiras livres com outras 
crianças.

Participam de brincadeiras cantadas 
e cantam músicas de diversos 
repertórios.

Identificar que os textos se 
dividem em partes e o verso 
corresponde a uma delas.

Participam de atividades e jogos que 
envolvam a construção dos textos: 
textos fatiados, ilustrações de versos, 
entre outros.

Reconhecer e criar rimas e 
aliterações.

Participam de jogos e brincadeiras 
de linguagem que exploram a 
sonoridade das palavras (sons, rimas, 
sílabas, aliteração).

Escutam várias vezes os mesmos 
textos, recontando-os e usando-os 
em suas brincadeiras.

Criam rimas e aliterações baseando-
se em suas vivências.

Conhecer textos poéticos típicos 
de sua região.

Ouvem e recitam textos poéticos da 
cultura local.

Identificar os sons das sílabas nas 
palavras em textos memorizados 
com a escrita convencional.

Participam de situações que 
exploram o ritmo das palavras em 
músicas, poemas, parlendas.

Brincam com o corpo para 
representar o som das palavras e 
sílabas: batem os pés, batem palmas.
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(EI03EF03) 
Escolher e 

folhear livros 
adequadamente, 

procurando 
orientar-se 
por temas e 
ilustrações, 

tentando 
identificar 
palavras 

conhecidas.

Práticas de 
Leitura e 
Escrita

Escolher livros de sua preferência 
explorando suas ilustrações e 
imagens para imaginar as histórias.

Escolhem e contam histórias, a sua 
maneira, para outras crianças e para 
o professor.

Realizar pseudoleituras, 
levantando hipóteses sobre 
gêneros textuais, em seus 
portadores.

Manuseiam diferentes portadores 
textuais em diferentes momentos da 
rotina, com tempo suficiente para 
explorá-los.

Identificam as características dos 
gêneros textuais, classificando-os 
progressivamente.

Participam de saraus literários, 
narrando ou recitando seus textos 
favoritos. 

Reconhecem e verbalizam as 
ilustrações/figuras de um livro, 
percebendo que imagens e palavras 
representam ideias.

Sequenciar ilustração e 
corresponder às imagens com o 
texto.

Recontam histórias, lendo (ainda que 
não de forma convencional) com 
sequência dos fatos. 

Estruturam com base nas ilustrações, 
a sequência dos fatos.

Identificar palavras conhecidas em 
livros e outros suportes textuais.

Localizam e destacam no texto o 
nome dos personagens ou palavras 
chaves por meio de orientações de 
um adulto.

Perceber as características da 
língua escrita: orientação e direção 
da escrita.

Participam de situações de escrita, 
com a mediação do professor, de 
listas de palavras, construção de 
textos coletivos, leitura dirigida, entre 
outros.

Compreender como se organiza a 
escrita em nossa cultura (de cima 
para baixo, da esquerda para a 
direita, acompanhando a leitura 
apontada realizada pelo adulto).

Observam o registro textual tendo o 
professor como escriba.

Acompanham a leitura apontada do 
texto realizada pelo adulto.

Realizam leitura espontaneamente.

Utilizar diferentes suportes 
textuais para apropriação da 
escrita e de leitura.

Vivenciam momentos de exploração 
de materiais gráficos.

Manuseiam livros, revistas, manuais, 
bulas de remédio compreendendo 
suas funções. 

Diferenciar desenho de letra/ 
escrita, relacionando à função 
social.

Participam de modo individual e 
coletivo da leitura e escrita de listas, 
bilhetes, recados, convites, cantigas, 
textos, receitas e outros, tendo o 
professor como leitor e escriba.
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(EI03EF04) 
Recontar 

histórias ouvidas 
e planejar 

coletivamente 
roteiros de 
vídeos e de 
encenações, 
definindo os 
contextos, os 
personagens, 
a estrutura da 

história.

Aprimoramento 
do Discurso Oral

Oralizar sobre fatos e 
acontecimentos da história 
ouvida.

Respondem a questionamentos sobre 
as histórias narradas.

Relatar fatos e ideias com 
começo, meio e fim.

Narram histórias com sequência dos 
fatos.

Identificar personagens, 
cenários, sequência 
cronológica e intenção dos 
personagens.

Dramatizam situações do dia a dia. 

Brincam de imitar alguns 
personagens.

Narram textos literários, 
informativos, trava-línguas, cantigas, 
quadrinhas, notícias e outros.

Produzir e dramatizar histórias.

Produzem histórias apontando 
em suas narrativas algumas 
características de personagens, 
cenários da história e enredos.

Dramatizam histórias, criando 
personagens, cenários e contextos 
diversos.

(EI03EF05) 
Recontar 

histórias ouvidas 
para produção 

de reconto 
escrito, tendo o 
professor como 

escriba.

Apropriação do 
Discurso oral e 

registros

Recontar histórias ou 
acontecimentos, com base 
em imagens, fatos ou temas 
diversos.

Recontam histórias evidenciando 
personagens, cenários, sequência 
cronológica, ação.

Recontam histórias, filmes e peças de 
teatro identificando seus personagens 
e elementos.

Criar histórias orais e escritas 
(desenhos), em situações 
significativas.

Participam da elaboração, criação, 
reconto de histórias e textos 
observando o professor realizar os 
registros.

Relatar situações diversas para 
outras crianças e familiares 
ampliando suas capacidades de 
oralidade.

Conversam com outras crianças, 
contando seus planos, suas 
experiências pessoais significativas, 
descrevendo objetos, acontecimentos 
e relações.

Brincam e constroem narrativas 
comuns, negociando papéis, cenários 
e lidando com possíveis conflitos.

Escutar com atenção relatos de 
outras crianças.

Participam de momentos de 
interações respeitando a opinião do 
colega.

(EI03EF06) 
Produzir 

suas próprias 
histórias orais e 
escritas (escrita 
espontânea), em 
situações com 
função social 
significativa.

Ampliação da 
Criatividade no 
Discurso Oral

Oralizar contextos de histórias 
a seu modo, caracterizando 
cenários e personagens.

Escutam e nomeiam objetos, 
pessoas, personagens, fotografias e 
gravuras.

Fazer uso de expressões da 
linguagem da narrativa.

Participam de saraus literários, peças 
de teatro, da construção da narrativa 
de uma encenação etc.

Contam histórias de memória.
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Criar histórias e representá-las 
a partir de imagens ou temas 
sugeridos.

Produzem histórias e as 
representam graficamente, por meio 
de desenhos.

Realizam leitura, a seu modo, de 
textos literários e seus próprios 
registros gráficos para outras 
crianças e para o professor.

(EI03EF07) 
Levantar 

hipóteses sobre 
gêneros textuais 
veiculados em 

portadores 
conhecidos 

recorrendo a 
estratégias de 

observação 
gráfica e/ou de 

leitura.

Ampliação e 
reconhecimento 

dos Gêneros 
e portadores 

textuais

Escutar e expressar suas 
hipóteses sobre a função dos 
diferentes gêneros e suportes 
textuais.

Vivenciam e exploram o acervo 
literário que contempla a faixa 
etária, a diversidade de gêneros 
textuais e a qualidade literária, 
reconhecendo a importância e a 
função social. 

Discutem sobre o uso social de 
diferentes portadores textuais

como: receita, poesia, bilhete, 
convite, bula e outros, livros, 
revistas, jornais, cartazes, lista 
telefônica, caderno de receitas e 
outros.

Realizam pesquisas em 
diferentes suportes textuais.

Buscam informações sobre algum 
tema a ser estudado em livros ou 
revistas com textos informativos, 
fazendo uso da leitura das fotos 
ou legendas para se apropriar de 
informações, tendo o professor 
como orientador.

Compreender características 
da escrita e sua função social.

Manuseiam e exploram diariamente 
diferentes portadores textuais 
como: livros, revistas, jornais, 
cartazes, lista telefônica, caderno 
de receitas, bulas e outros imitando 
adultos.

Identificar a escrita do nome 
próprio reconhecendo seu uso 
social em suportes e textos 
variados.

Identificam o nome em diferentes 
contextos, como convites para 
festas de aniversário, roteiro de 
atividades do dia, comunicados e 
listas variadas.

(EI03EF08) 
Selecionar 

livros e textos 
de gêneros 

conhecidos para 
a leitura de um 

adulto e/ou 
para sua própria 
leitura (partindo 
de seu repertório 

sobre esses 

Apropriação da 
Postura ouvinte 

e autonomia 
Leitora

Apreciar e participar de 
momentos de conversa, 
contação de histórias e de 
outros gêneros textuais.

Escutam histórias contadas 
por outras pessoas, além dos 
professores como: avós, irmãos, 
pais, crianças de outras turmas, 
funcionários da escola e outros.

Participam de sessões simultâneas 
de leitura.

Expressar suas opiniões sobre 
os diferentes textos lidos e 
saber ouvir a opinião do outro.

Participam de contações de 
histórias e expressam suas opiniões.

Ouvem a opinião dos colegas.
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textos, como 
a recuperação 
pela memória, 
pela leitura das 
ilustrações etc.).

Escolher, observar e apreciar 
suportes textuais realizando 
leituras à sua maneira.

Realizam leitura, com o auxílio 
do professor de um texto poético 
identificando as palavras que rimam 
etc.

Usar a criatividade e a 
imaginação ao criar histórias.

Contam e criam histórias para 
outras crianças e adultos.

Narrar histórias ouvidas a 
partir da memória.

Recontam histórias ouvidas, nas 
situações de rodas de leituras.

Apresentar uma história 
mostrando a capa do livro, o 
título e o nome do autor.

Exploram a estrutura da capa do 
livro, identificando o autor, título e 
personagens.

Escolhem, com liberdade e 
autonomia, portadores e gêneros 
textuais para apreciação.

(EI03EF09) 
Levantar 
hipóteses 

em relação 
à linguagem 

escrita, 
realizando 

registros de 
palavras e 
textos, por 

meio de escrita 
espontânea.

Construção da 
Hipótese de 

Escrita

Compreender a função social 
da escrita.

Utilizam conhecimentos sobre o 
sistema de escrita para localizar um 
nome específico em uma lista de 
palavras.

Conhecer as letras do alfabeto 
em diversas situações da rotina 
escolar.

Reconhecem as letras do alfabeto 
em diferentes contextos. 

Manuseiam o alfabeto em diferentes 
materiais táteis.

Participar de jogos e 
brincadeiras que envolvam a 
escrita.

Brincam de forca, bingos, 
cruzadinhas, quebra-cabeças etc.

Criar, imaginar e se expressar 
por meio das linguagens oral e 
escrita.

Participam da produção de listas e 
pequenos textos como bilhetes e 
convites, realizando as escritas, ou 
tendo o professor como escriba.

Produzem textos coletivos que 
sintetizam as experiências vividas ao 
longo de um projeto, um passeio, 
uma brincadeira etc.

Registrar suas ideias utilizando 
desenhos, símbolos e palavras, 
escritas à sua maneira.

Utilizam materiais diversificados 
(canetas, lápis, tintas, pincéis) para 
grafar e/ou desenhar em papéis 
com diferentes texturas.

Escrever o nome próprio e 
de alguns colegas sempre que 
necessário, servindo também 
de referência para a escrita de 
outras palavras.

Escrevem o nome próprio e 
de alguns colegas sempre que 
necessário.

Percebem semelhanças e diferenças 
entre os nomes dos colegas.

1ª Etapa
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1ª Etapa

Campo de experiência: ET - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03ET01) 
Estabelecer 
relações de 
comparação 

entre objetos, 
observando suas 

propriedades.

Exploração 
sensorial, 

percepção e 
comparação 

entre as 
características

Identificar objetos 
pessoais e do meio em 
que vive conhecendo suas 
características, propriedades e 
funções.

Exploram objetos e brinquedos 
de materiais diversos, explorando 
suas características físicas e suas 
possibilidades: produzir sons, 
apertar, encher, esvaziar, empilhar, 
rolar, transvasar, encaixar, colocar 
dentro, fora, fazer afundar, flutuar, 
soprar, montar, construir, lançar, 
jogar etc.

Identificar no meio natural e 
social as formas geométricas.

Reconhecem e nomeiam as 
formas geométricas planas: 
triângulo, círculo, quadrado, 
retângulo, percebendo diferenças e 
semelhanças dos objetos.

Percebem as formas geométricas no 
meio natural e social.

(EI03ET02) 
Observar e 
descrever 
mudanças 

em diferentes 
materiais, 

resultantes de 
ações sobre eles, 
em experimentos 

envolvendo 
fenômenos 
naturais e 
artificiais.

Percepção das 
relações entre 

fenômenos 
naturais

Identificar os fenômenos 
naturais por meio de 
diferentes recursos e 
experiências.

Fazem misturas, provocando 
mudanças físicas e químicas na 
realização de atividades de culinária, 
pinturas, e experiências com água, 
terra, argila e outros materiais como 
reciclagens.

Nomear e descrever 
características e semelhanças 
frente aos fenômenos da 
natureza.

Respondem à questionamentos e 
levantam dúvidas e hipóteses acerca 
das descobertas. 

Observam os fenômenos da 
natureza percebendo suas 
características e semelhanças.

Perceber os elementos 
(ar, água e terra) enquanto 
produtores de fenômenos da 
natureza.

Participam de situações de escuta 
de histórias e pesquisas acerca 
dos elementos (ar, água e terra) 
enquanto produtores de fenômenos 
da natureza.

Realizam atividades com os 
elementos da natureza (ar, 
água e terra), percebendo suas 
propriedades.
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Reconhecer características 
geográficas e paisagens que 
identificam os lugares onde 
vive, destacando aqueles que 
são típicos de sua região.

Usam recursos midiáticos 
para pesquisar e ampliar 
os conhecimentos sobre o 
que despertou interesse e 
questionamentos entre eles.

Formular perguntas, 
relacionar informações, 
construir hipóteses.

Realizam investigações simples 
usando uma variedade de 
ferramentas para explorar o mundo.

Descrever mudanças em 
objetos, seres vivos e eventos 
naturais no ambiente.

Reúnem informações de 
diferentes fontes para descobrir 
porque as coisas acontecem e 
como funcionam, registrando e 
comunicando suas descobertas de 
diferentes formas (oralmente, por 
meio da escrita, da representação 
gráfica, de encenações, etc.).

Perceber e relatar 
características de seus lugares 
de vivência (moradia e 
escola).

Observam o trajeto que realizam 
para casa e escola e vice-versa, 
conhecendo e relatando os 
elementos que compõe a paisagem 
do percurso e suas modificações.

Realizam registros gráficos 
(desenhos, escrita espontânea, etc..) 
representando as características dos 
lugares de vivência.

(EI03ET03) 
Identificar e 

selecionar fontes 
de informações, 
para responder 

a questões sobre 
a natureza, seus 
fenômenos, sua 

conservação.

Exploração e 
preservação do 

ambiente

Reunir informações 
de diferentes fontes de 
experimentação de elementos 
da natureza, com o apoio do 
professor.

Fazem registros espontâneos sobre 
as observações feitas nos diferentes 
espaços de experimentação como 
aquários, terrários, minhocários, 
entre outros. Interpretam e 
produzem registros como desenhos, 
textos orais ou escritos (escrita 
espontânea), comunicação oral 
gravada, fotografia etc.

Estabelecer regularidades, 
relacionando-as à necessidade 
das pessoas por abrigo e 
cuidados básicos.

Buscam informações, coletam 
dados e vivenciam novas situações, 
a partir de uma prévia seleção. 

Percebem os cuidados básicos 
necessários como agasalhar-se, não 
ficar exposto ao sol, beber líquido, 
fechar ou abrir janela.

Identificar animais, suas 
características físicas e habitat.

Realizam observação, 
experimentação e cuidados com as 
plantas e pequenos animais.

 Pesquisam sobre as características 
dos animais, de acordo com a sua 
preferência.
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Apresentar atitudes de 
respeito e cuidado com o 
meio ambiente.

Coletam, selecionam e reaproveitam 
o lixo para preservar a flora e a 
fauna, demonstrando interesse pelo 
modo de vida sustentável.

(EI03ET04)

Registrar 
observações, 
manipulações 

e medidas, 
usando múltiplas 

linguagens 
(desenho, registro 

por números 
ou escrita 

espontânea), 
em diferentes 

suportes.

Ampliação 
das Noções 
espaciais e 
temporais

Reconhecer pontos de 
referência de acordo com 
a sua posição, a posição de 
pessoas e objetos no espaço.

Produzem mapas simples ou 
utilizam-nos para encontrar 
localizações de objetos ou espaços.

Brincam livremente em um espaço 
organizado pelo adulto com recursos 
objetos e ferramentas de medidas, 
convencionais ou não, a fim de 
estabelecer distância, comprimento.

Reconhecer em atividades de 
sua rotina noções de tempo e 
duração.

Observam, comparam e registram 
noções de tempo: antes/ depois, 
agora, já, mais tarde, daqui a pouco, 
hoje/ontem, dia da semana.

Identificar em atividades 
da sua rotina a construção 
da sequência temporal: dia 
(manhã, tarde) e noite.

Participam das atividades planejadas 
para o registro das informações 
sobre o tempo, os elementos da 
rotina e calendário. 

Ajudam na elaboração do calendário 
de rotinas.

Conhecer os estados físicos 
da água e registrar a sua 
transformação.

Experienciam transformações 
de materiais e componentes da 
natureza.

Exploram o espaço escolar e do 
entorno, fazendo registros de suas 
observações

(EI03ET05) 
Classificar objetos 

e figuras de 
acordo com suas 
semelhanças e 

diferenças.

Ampliação 
das Noções de 
classificação

Identificar características 
geométricas, em situações de 
brincadeiras e explorações.

Utilizam materiais com formas 
semelhantes às figuras geométricas 
para construir imagens e objetos.

Classificar e agrupar  objetos 
ou figuras a partir de 
observações, manuseios e 
comparações sobre suas 
propriedades.

Classificam objetos compondo 
agrupamentos a partir de relações 
que constroem entre eles ao 
observar suas propriedades como 
tamanhos, pesos e medidas.

Identificar e verbalizar 
semelhanças e diferenças 
entre as próprias crianças, 
objetos e figuras.

Realizam explorações de diferentes 
objetos e figuras em duplas ou 
pequenos grupos.

Organizam materiais e brinquedos 
em caixas de acordo com critérios 
definidos.

Observam e comparam com seus 
pares as diferenças entre altura e 
peso.
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(EI03ET06) 

Relatar fatos 
importantes sobre 
seu nascimento e 
desenvolvimento, 
a história dos seus 
familiares e da sua 

comunidade.

Ampliação dos 
conhecimentos 
de conceitos de 

tempo

Diferenciar eventos do 
passado e do presente.

Relatam sobre lembranças e 
vivências passadas. 

Conseguem construir uma linha do 
tempo com sequência temporal.

Identificar mudanças no 
tempo, como por exemplo, 
em sua família e em sua 
comunidade.

Observam, relatam e registram 
alterações ocorridas em seu próprio 
corpo, como o aumento na altura, 
no tamanho das mãos e dos pés, a 
troca de dentes, entre outras.

Comparam fotos e dados antigas 
com atuais.

Recontar eventos importantes 
com começo meio e fim.

Participam e/ou relatam sobre 
eventos e celebrações como festas 
de aniversários, passeios e eventos 
culturais.

Recontam a sequência temporal 
dos eventos para seus pares e /ou 
professor.

Valorizar as formas de vida de 
outras culturas, identificando 
costumes, tradições e 
acontecimentos significativos 
do passado e do presente.

Pesquisam sobre os diferentes tipos 
de moradia.

Conhecem diferentes elementos 
culturais.

Reconhecem as características do 
meio social ao qual está inserido.

Comparar situações de 
intervalos variados de tempo.

Utilizam o calendário convencional e 
um linear, como unidade de medida 
de tempo — dia, mês e ano — para 
marcar datas significativas.

Conhecer a origem e de seu 
nome e relatar para outras 
crianças.

Pesquisam sobre a origem de seu 
nome e de seus familiares.  

Compartilham as informações 
pesquisadas.

(EI03ET07) 
Relacionar 
números às 

suas respectivas 
quantidades e 

identificar o antes, 
o depois e o entre 

em uma sequência.

Apropriação da 
contagem oral

Comunicar oralmente suas 
ideias, suas hipóteses e 
estratégias utilizadas em 
contextos matemáticos.

Usam a linguagem matemática 
para enriquecer a comunicação 
em momentos de brincadeiras, em 
atividades individuais, de grandes ou 
pequenos grupos.

Utilizar a sequência numérica 
em brincadeiras ou rodas de 
cantigas ao perceber o uso da 
contagem.

Participam de brincadeiras, cantigas, 
rimas, lendas e ou parlendas 
envolvendo situações de contagem 
oral e contato com os números.

Fazer correspondências 
entre números e quantidades 
em brincadeiras, jogos e 
atividades diversas

Participam de situações nas quais 
realizam contagens. Realizam 
correspondências entre números e 
quantidades.

1ª Etapa
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estabelecendo noções de 
quantificação.

Identificam os números em 
contextos sociais reais, como no 
calçado, no telefone e na calculadora, 
na régua, na fita métrica, no teclado 
de computador etc.

Utilizar a contagem em 
situações do cotidiano.

Contam objetos, brinquedos e 
alimentos e dividem entre as crianças 
em situações lúdicas.

Realizam contagem em situações 
cotidianas: quantidade de meninas 
e meninos da turma, de objetos, de 
mochilas, de brinquedos e outras 
possibilidades.

Ler e nomear alguns 
números, usando a linguagem 
matemática.

Participam de atividades e jogos 
com dados, jogos de trilha movendo 
sua peça conforme a quantidade 
tirada no dado, ou mesmo usando 
o próprio corpo como “peça” em 
percursos no chão.

Brincam de faz de conta em 
espaços organizados pelo adulto 
com diversos materiais que levem a 
pensar sobre os números.

(EI03ET08) 
Expressar medidas 

(peso, altura 
etc.), construindo 
gráficos básicos.

Apropriação 
do registro de 
quantidades

Explorar diferentes 
procedimentos para comparar 
grandezas e medidas com 
ferramentas convencionais ou 
não convencionais.

Participam de propostas para 
medir objetos observando-os, 
comparando-os e percebendo seus 
atributos.

Analisam informações apresentadas 
em gráficos.

Participam de situações individuais, 
em pares ou pequenos grupos, 
nas quais sejam convidadas a 
usar instrumentos de medida 
(convencionais ou não) para medir, 
por exemplo, o comprimento da 
sala ou a quantidade de determinado 
ingrediente de uma receita.

Registrar quantidades de 
diferentes formas, números e 
gráficos.

Representam quantidades por meio 
de desenhos e registros gráficos 
(riscos, bolinhas, numerais e outros).

Usam gráficos simples para 
compararem quantidades.

Participam da elaboração de gráficos 
a partir dos registros de medições de 
altura, massa e de quantidades.

Participam de situações onde há a 
observação do registro escrito, pelo 
professor e pelo aluno, de números e 
quantidades.
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Utilizar gráficos para 
comparação de quantidades.

Vivenciam experiências de 
construção de gráficos a partir 
de recursos como potes, peças 
de encaixes, outros materiais 
manipuláveis e as próprias crianças.

Interessar-se em participar 
de situações de resolução 
de problemas envolvendo 
medidas.

Participam de situações de resolução 
de problemas envolvendo medidas, 
sendo incentivadas a formularem 
suas próprias estratégias e hipóteses.

Comparam objetos buscando 
respostas a perguntas como “Quais 
são os maiores?”, “Qual é o mais 
pesado? Por quê? Como você sabe?”.

Agrupam elementos da mesma 
natureza em quantidades pré-
estabelecidas.
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2ª Etapa

Campo de experiência: EO – O eu, o outro e o nós.

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03EO01) 
Demonstrar 

empatia 
pelos outros, 
percebendo 

que as pessoas 
têm diferentes 
sentimentos, 
necessidades 
e maneiras de 
pensar e agir.

Empatia e valores 
éticos

Demonstrar respeito pelas 
ideias e gostos de seus colegas.

Constroem cartazes com regras 
e combinados de forma coletiva 
respeitando a opinião de todos do 
grupo.

Escutam com atenção a fala dos 
colegas em situações cotidianas, 
como em rodas de conversa

Dialogam sobre seus sentimentos 
em situações planejadas, bem 
como nas atividades do cotidiano.

Brincar e conviver com pessoas 
que possuem diferentes 
habilidades e características, 
respeitando suas diferenças.

Participam de jogos cooperativos 
que desenvolvam atitudes 
colaborativas.

Brincam com os colegas, sem 
fazer seleção ou objeção.

Vivenciam situações que 
possibilitam o respeito às 
individualidades e possibilidades 
de cada um.

Manifestar-se frente a situações 
que avalia como injustas, bem 
como compartilhar emoções 
e sentimentos com adultos ou 
crianças.

Reconhecem e reagem frente 
a expressões, comunicações e 
ações de seus colegas de forma 
respeitosa e afetiva.

Brincam com os jogos das 
emoções em duplas ou pequenos 
grupos, com a atenção e 
orientação do professor.

Verbalizam sobre seus 
sentimentos e emoções em 
situações planejadas, bem como 
nas atividades do cotidiano.

Engajar-se em decisões 
coletivas, se posicionando 
de forma crítica, aceitando a 
escolha da maioria.

Vivenciam situações em que 
sejam acolhidas, respeitadas e 
valorizadas em suas expressões, 
comunicações e decisões, 
explorações e descobertas. 

Vivenciam diversas situações 
de interação em que observam 
as expressões e formas de 
comunicação dos outros e os 
efeitos de suas ações sobre eles.
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(EI03EO02) 

Agir de maneira 
independente, 
com confiança 

em suas 
capacidades, 
reconhecendo 

suas conquistas 
e limitações. 

Autonomia e 
valorização 
das próprias 
capacidades

Manifestar iniciativa nas 
escolhas do dia a dia.

Tomam decisões e resolvem 
problemas como: escolha de 
brincadeiras, atividades, seleção de 
materiais e na busca de parcerias, 
considerando seu interesse, 
expondo sua opinião e respeitando 
a escolha da maioria.

Ver a si mesmo como 
competente e capaz de agir 
por si próprio ou reconhecer-
se como um integrante 
importante do grupo ao qual 
pertence.

Vivenciam situações variadas, 
nas quais tenham a oportunidade 
de reconhecer seus esforços e 
conquistas, bem como os de seus 
colegas, em situações individuais, 
de pequenos grupos e também 
coletivas.

Realizam atividades de forma 
individual confiando em suas 
capacidades de resolução de 
problemas ou desafios.

Perseverar frente a desafios 
ou a novas atividades 
com confiança em suas 
capacidades.

Participam e perseveram em 
brincadeiras e jogos individuais ou 
coletivos com desafios.

(EI03EO03) 
Ampliar as 

relações 
interpessoais, 
desenvolvendo 

atitudes de 
participação e 
cooperação.

Interação social 
e atitudes de 

solidariedade e 
tolerância

Interagir compartilhando e 
cooperando com seus colegas 
ou professores em situações 
de agrupamentos.

Participam de brincadeiras de faz de 
conta, compartilhando propósitos 
comuns, representando diferentes 
papéis e convidando outros colegas 
para participarem.

Vivenciam situações em que 
valorizam o fazer coletivo, 
dividindo espaços, brinquedos e 
materiais.

Levar em consideração o 
ponto de vista de seus colegas.

Participam de jogos de regras e 
aprendem a respeitar e  construir 
estratégias de jogo.

Mudam de ideia e/ou materiais 
no decorrer da brincadeira, 
percebendo objetivos comuns 
e diferentes em atividades de 
pequenos ou grandes grupos.

(EI03EO04) 
Comunicar 

suas ideias e 
sentimentos a 

pessoas e grupos 
diversos.

Atitudes 
dialógicas

Expressar sentimentos, ideias 
e emoções.

Vivenciam situações em que 
expressam suas emoções, 
dialogando e refletindo sobre as 
mesmas.

Identificam suas emoções em 
atividades, regulando-as conforme 
as situações cotidianas.

Iniciam uma atividade e persistem 
por si próprias nas ações e 
interações necessárias para sua 
finalização e sucesso.
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Criar e transmitir recados 
aos colegas, profissionais da 
Instituição ou pessoas do seu 
grupo familiar organizando 
suas ideias.

Participam de diferentes situações 
em que sejam convidadas e 
incentivadas a se comunicar com 
independência e a fazer coisas por 
si mesmas.

Participam de situações em que 
criam ou comunicam um recado a 
professores, colegas, outras pessoas 
da Instituição ou de seu grupo 
familiar.

(EI03EO05) 
Demonstrar 

valorização das 
características 
de seu corpo 
e respeitar as 
características 

dos outros 
(crianças e 

adultos) com os 
quais convive.

Percepção da 
imagem de si e do 

outro

Perceber seus atributos 
corporais, expressando-
os de diferentes formas 
e contribuindo para a 
construção positiva de sua 
imagem corporal.

Envolvem-se em situações 
diversas, compartilhadas em 
brincadeiras com música, dança, 
mímica, dramatização, bem como 
atividades diversas de expressão e 
representação.

Vivenciam situações em que 
valorizam suas características 
individuais, percebendo-se como 
ser único.

Conhecer as características 
individuais e coletivas, 
considerando seu meio 
cultural.

Reconhecem o outro com respeito 
em suas igualdades e diferenças.

Participam de eventos culturais para 
estabelecer relações entre o modo 
de vida característico de seu grupo 
social.

Identificar e respeitar as 
diferenças reconhecidas entre 
as características femininas e 
masculinas.

Apreciam os interesses, 
semelhanças e diferenças de seus 
colegas.

Reconhecer as mudanças 
ocorridas nas suas 
características desde o 
nascimento, percebendo as 
transformações no seu corpo.

Percebem mudanças nas suas 
características físicas por meio de 
dados que evidenciem sua trajetória 
do nascimento até o presente 
momento como por exemplo, 
pesquisas, fotos e entrevistas com 
seus pais ou familiares.

Descobrir seus gostos e 
preferências,  expressando-
se em situações diversas e 
respeitando o ponto de vista 
dos outros colegas.

Participam de atividades de 
reconhecimento de si e do outro, 
respeitando as características e 
singularidades de cada um.

Realizar hábitos de higiene e 
saúde, por meio de atitudes 
que envolvam a segurança 
e o bem estar individual e 
coletivo.

Realizam com maior autonomia 
ações de escovar os dentes, colocar 
sapatos ou o agasalho, pentear 
os cabelos, servir-se sozinha 
nas refeições, utilizar talheres 
adequados, lavar as mãos antes das 
refeições e depois de usar tinta ou 
brincar com terra ou areia.
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(EI03EO06) 
Manifestar 
interesse e 

respeito por 
diferentes 

culturas e modos 
de vida.

Valorização 
e respeito às 

diferentes culturas 
e modos de vida

Reconhecer pessoas 
que fazem parte de sua 
comunidade próxima.

Convivem com os colegas em um 
ambiente de respeito e aceitação ao 
outro, reconhecendo e valorizando 
como positivas as diferenças 
identificadas.

Interessar-se por conhecer 
e se relacionar com crianças 
e pessoas de outros grupos 
sociais.

Conhecem outros grupos sociais, 
seja pessoalmente ou por outro 
meio de comunicação como os 
midiáticos.

Participar de diferentes 
eventos culturais.

Estabelecem relações entre o 
modo de vida característico de seu 
grupo social e o de outros grupos, 
para conhecerem a diversidade de 
elementos que os compõem: as 
danças, músicas, vestimentas, etc.

Conhecer e experimentar as 
manifestações culturais da 
Cidade de Taubaté e da região.

Conhecem costumes e brincadeiras 
regionais de outras épocas e 
exploram brincadeiras, tipos de 
alimentação e de organização 
social característicos de diferentes 
culturas.

Conhecer e valorizar as 
diferentes formas de relações 
sociais, como papéis familiares 
e profissões, reconhecendo as 
diferentes estruturas presentes 
no meio em que vive.

Conhecem e entrevistam 
pessoas que fazem parte da sua 
comunidade, como o padeiro, 
o confeiteiro, o fazendeiro, o 
pescador etc.

Participam de momentos em que 
representam diferentes papéis, 
considerando suas  especificidades 
e relações.

Demonstrar interesse e 
respeito pela história de 
outros povos, culturas e 
modos de vida.

Observam em um mapa, com 
apoio de um adulto, sua cidade, seu 
país e outros países.

Vivenciam modos de vida de 
diferentes povos valorizando e 
reconhecendo as contribuições para 
nossa cultura.  

(EI03EO07) 
Usar estratégias 

pautadas no 
respeito mútuo 
para lidar com 
conflitos nas 

interações 
com crianças e 

adultos.

Resolução de 
conflitos a partir 

do respeito mútuo

Usar diferentes estratégias 
para resolver conflitos.

Buscam compreender a posição e o 
sentimento do outro.

Resolvem por meio do 
diálogo situações de conflitos 
reconhecendo as diferentes 
opiniões e respeitando-as.

Experimentam diferentes situações 
de interação e tomam iniciativa na 
busca por resolver os problemas. 
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Exercitar a escuta e respeitar a 
opinião do outro.

Regulam gradativamente seus 
comportamentos agindo de forma 
consciente das suas emoções, 
procurando escutar e respeitar a 
opinião do outro.

Reconhecer suas atitudes.

Sabem desculpar-se.

Tem atitude solidária, quando 
de alguma forma desrespeitam o 
outro.

(EI03EO08T) 
Reconhecer que 

o seu nome e 
o das demais 

pessoas os 
identificam e os 

diferenciam.

Reconhecimento 
e valorização do 

nome

Identificar e distinguir 
seu sobrenome entre o de 
outros colegas nomeando-
os e reconhecendo-os como 
constitutivo da identidade 
pessoal de cada um.

Comparam os sobrenomes entre os 
colegas.

Identificar o nome e 
sobrenome como significação 
de sua representatividade.

Participam de diferentes situações 
de leitura que envolva seu nome e 
o nome dos colegas por meio de 
cantigas de roda, jogos, brincadeiras 
e histórias.

Identificar e conhecer 
seu nome e o nome de 
seus colegas em situações 
cotidianas estabelecendo 
relações de pertencimento, 
identidade e de respeito em 
relação a si e ao outro.

Identificam, reconhecem e 
escrevem seu nome e sobrenome 
em situações planejadas pelo 
professor.

Participam de momentos de 
escrita do seu nome e sobrenome 
e de seus colegas em situações de 
envio de recados, mensagens de 
texto, cartas etc., expressando suas 
ideias e sentimentos de uma forma 
especial.

Reconhecem seu nome e de  seus 
colegas em diversas situações.

(EI03EO09T) 
Conhecer, 
valorizar e 
respeitar as 
diferentes 
trajetórias 

familiares a que 
está inserido.

Valorização 
das diferentes 

estruturas 
familiares

Conhecer, respeitar e valorizar 
as diferentes estruturas 
familiares e seus costumes.

Pesquisam em casa suas tradições 
familiares, de modo a reconhecer 
elementos da identidade de seu 
grupo social e compartilham com 
os colegas.

Participam de eventos sociais 
e culturais com a família e a 
comunidade.

Respeitar a trajetória familiar.

Participam de brincadeiras que 
fazem parte do histórico social e 
cultural de sua família e relatam as 
experiências por meio de diferentes 
linguagens.

Vivenciam momentos de conversas 
relatando sobre os hábitos, 
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costumes e tradições de seus 
familiares e escutando a de seus 
colegas apreciando e respeitando 
as diferenças entre os grupos 
familiares.

Reconhecer e valorizar os 
diferentes graus de parentesco 
e a função social de cada um 
dos membros familiares.

Produzem desenhos, pinturas, 
dramatizações, momentos de faz de 
conta representando cada um dos 
membros de sua família.

Compartilhar experiências e 
apreciar os costumes, regras 
e hábitos de seus familiares, 
escutando a de seus colegas 
e respeitando as diferenças 
entre os grupos familiares.

Constroem tabelas, gráficos, listas 
com o nome e com o número de 
membros de cada família e fazem 
as comparações com a turma.

Compartilham os costumes e 
experiências familiares em eventos 
e pesquisas, trazendo a família para 
escola.
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2ª Etapa

Campo de experiência: CG Corpo, Gestos e Movimentos

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03CG01)

Criar com o 
corpo formas 
diversificadas 
de expressão 
sentimentos, 
sensações e 

emoções, tanto 
nas situações do 
cotidiano quanto 
em brincadeiras, 

dança, teatro, 
música.

Apropriação 
de posturas, 
expressões e 

ritmos corporais

Representar suas 
características corporais, 
seus interesses, sentimentos, 
sensações ou emoções.

Conhecem suas características 
físicas, seus gostos, interesses, suas 
sensações e frustrações.

Expressam-se cotidianamente 
de diferentes formas, seja pelo 
teatro, pela dança, música ou suas 
brincadeiras.

Participam de ações e manifestações 
típicas de nossa cultura local.

Reconhecem algumas de suas 
fortalezas, como noções, habilidades 
ou atitudes, e conseguem usá-las em 
suas atividades diárias, nos jogos e 
brincadeiras.

Criam formas diversificadas de 
expressão de seus sentimentos, 
sensações e emoções.

Criar com o corpo formas de 
expressar seus sentimentos, 
sensações e emoções.

Vivenciam jogos de imitação e de 
expressão de sentimentos.

Participam com autonomia de 
atividades não diretamente dirigidas, 
em cantinhos organizados pelo 
professor  com temas diversos.

Expressam seu mundo interno 
por meio da representação de seus 
sentimentos e fantasias como, por 
exemplo, da linguagem corporal.

Expressar e comunicar suas 
características por meio de 
diferentes movimentos.

Participam de brincadeiras 
simbólicas onde expressam por meio 
de gestos corporais suas vivencias, 
sentimentos e imaginação.

Aceitar e valorizar suas 
características corporais.

Executam os movimentos livres e 
espontâneos sendo incentivados a 
expressar seus gostos, interesses, 
sensações e frustrações. 

Expressam-se de diferentes formas, 
construindo uma imagem positiva de 
si mesmo.
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(EI03CG02) 
Demonstrar 
controle e 

adequação do 
uso de seu corpo 
em brincadeiras 
e jogos, escuta 

e reconto 
de histórias, 
atividades 
artísticas, 

entre outras 
possibilidades.

Coordenação 
Motora Global

Adaptar seus movimentos às 
situações.

Adequam seus movimentos aos 
de seus colegas em situações de 
brincadeiras com o ritmo da música 
ou da dança. Executam movimentos 
diversos proporcionados nas 
brincadeiras coletivas, de pequenos 
grupos ou duplas.

Participar de situações em 
que possam regular e adaptar 
seu comportamento em 
função das necessidades do 
grupo.

Conquistam progressivamente 
a autorregulação de suas ações. 
Participam de conversas em 
pequenos grupos escutando seus 
colegas, esperando a sua vez de falar 
e defendendo seu ponto de vista.

Movimentar-se fazendo uso 
de diferentes movimentos 
corporais cada vez mais 
complexos.

Movimentam seu corpo de forma 
coordenada, seguindo as orientações 
orais, simbólicas ou sonoras.

Explorar o espaço e as 
qualidades do movimento, a 
partir de estímulos diversos.

Exploram o espaço (em cima, 
embaixo, para frente, para trás, à 
esquerda e à direita) e as qualidades 
do movimento (rápido ou lento, 
forte ou leve), a partir de estímulos 
diversos (proposições orais, 
demarcações no chão, mobiliário, 
divisórias no espaço etc.). 

Movimentam-se seguindo orientações 
dos professores, de outras crianças 
ou criando suas próprias orientações.

Aumentar e ajustar as 
possibilidades de suas 
habilidades motoras.

Participam de atividades motoras que 
precisem usar a destreza, o equilíbrio 
e a coordenação motora global, 
como: jogos, brincadeiras e atividades 
esportivas que envolvem movimentos 
como correr, saltar, etc.

Expressam-se por meio de gestos e 
movimentos globais coordenados 
em situações de brincadeiras locais e 
regionais.

Movimentar-se seguindo 
uma sequência adequando-se 
ao compasso definido pela 
música ou pelos comandos.

Dançam ao som de músicas de 
diferentes gêneros, imitando, criando 
e coordenando seus movimentos 
com os dos companheiros, usando 
diferentes materiais (lenços, bola, 
fitas, instrumentos etc.).
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(EI03CG03) 
Criar 

movimentos, 
gestos, olhares 
e mímicas em 
brincadeiras, 

jogos e 
atividades 

artísticas como 
dança, teatro e 

música.

Exploração 
e Expressão 

Corporal

Combinar seus movimentos 
com os de outras crianças e 
explorar novos movimentos 
de forma criativa e 
espontânea, usando gestos, 
seu corpo e sua voz.

Encenam histórias com bonecos, 
fantoches ou figuras de sombras 
destacando gestos, movimentos, voz, 
caráter dos personagens etc.

Participam de situações relacionadas 
à criação de movimentos, gestos, 
olhares e mímicas.

Criam formas de expressar suas 
preferências, interesses e necessidades 
afetivas.

Ter prazer em criar 
movimentos e gestos ao 
brincar, dançar, praticar 
esportes, representar etc.

Teatralizam histórias conhecidas 
para outras crianças e adultos 
apresentando movimentos e 
expressões corporais adequados as 
suas composições.

Participam de danças características 
da cultura regional como: Maracatu, 
Jongo, Catira, Dança da fita, 
Congada, etc., com destreza em seus 
gestos e movimentos corporais.

Participam de situações em que 
fruem, descrevem, avaliam e 
reproduzem apresentações de dança 
de diferentes gêneros e outras 
expressões da cultura corporal (circo, 
esportes, mímica, teatro etc.).

(EI03CG04) 
Adotar hábitos 
de autocuidado 

relacionados 
a higiene, 

alimentação 
conforto e 
aparência.

Postura e 
apropriação 
de bem-estar 

Corporal

Realizar com autonomia 
ações de cuidado com o 
próprio corpo.

Participam de experiências 
relacionadas à adoção de hábitos 
de autocuidado, observando de que 
forma isso impacta seu corpo. 

Buscam água quando sente sede, 
limpam o nariz, colocam e tiram o 
casaco, identificam e valorizam alguns 
alimentos saudáveis.

Reconhecer e fazer uso de 
noções básicas de cuidado.

Participam de situações em que 
fazem uso de noções básicas de 
cuidado consigo mesmas, como 
colocar o casaco ao sentir frio, limpar 
o nariz quando for necessário, ir 
ao banheiro quando sente vontade, 
alimentar-se com independência, 
limpar o prato e guardá-lo junto 
com os talheres no local indicado ao 
terminar de comer.

Ter cuidado com os espaços 
coletivos da escola.

Fazem uso de comportamentos e 
posturas de preservação e cuidado 
dos ambientes de uso coletivo, como: 
o banheiro, o refeitório, o parque, 
entre outros.
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Conhecer hábitos de sua 
cultura local relacionados ao 
bem-estar corporal.

Observam hábitos dos professores e 
de outras crianças.

Entrevistam com auxílio do  
professor, profissionais da área 
da saúde e nutrição para terem 
mais informações sobre bem-estar 
corporal.

(EI03CG05) 
Coordenar suas 

habilidades 
manuais no 
atendimento 
adequado a 

seus interesses 
e necessidades 
em situações 

diversas.

Coordenação 
Motora Fina

Manipular objetos de 
diferentes tamanhos e 
pesos, buscando reproduzir 
modelos.

Executam atividades manuais 
utilizando recursos variados: linha, lã, 
canudinho, argolas e outros.

Manipulam objetos de diferentes 
tamanhos, pesos e texturas 
explorando materiais como barro, 
massinha de modelar etc.

Explorar objetos pequenos 
construindo brinquedos ou 
jogos.

Participam de jogos e brincadeiras de 
construção: encaixe, quebra-cabeça, 
construções com sucatas e elementos 
não estruturados.

Utilizar instrumentos 
diversos em suas produções 
com gradativa destreza e 
criatividade.

Exploram objetos de diferentes 
tamanhos e pesos, em situações que 
envolvam habilidades manuais, tais 
como: empilhar, encaixar, rosquear e 
pinçar, chutar, arremessar e receber.

Realizam produções com 
instrumentos, como: palitos, rolos, 
pequenas espátulas, entre outros.

Ter prazer em suas 
conquistas relacionadas às 
suas habilidades manuais.

Participam de situações que 
envolvam a coordenação de 
habilidades manuais, como, por 
exemplo, circular pelo ambiente 
em que convivem e pegar objetos, 
brinquedos que estão em posições 
e alturas diferentes, posicionados 
estrategicamente pelo professor.

Expressar-se por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura, escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais.

Participam de propostas nas quais 
possam pintar, desenhar, folhear, 
modelar, construir, colar utilizando 
diferentes recursos à sua maneira, 
dando significados às suas ideias, 
aos seus pensamentos e as suas 
sensações.

Fazer uso de tesoura com 
habilidade em seu uso.

Utilizam a tesoura para recortar, 
adaptando-se ao material utilizado 
para recorte.
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2ª Etapa

Campo de experiência: TS - Traços, sons, cores e formas

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03TS01) 
Utilizar sons 
produzidos 

por materiais, 
objetos e 

instrumentos 
musicais durante 
brincadeiras de 

faz de conta, 
encenações, 

criações 
musicais, festas.

Ampliação 
do uso e 

conhecimento 
das fontes 
sonoras de 

instrumentos 
musicais e 

ritmos

Cantar canções conhecidas 
acompanhando o ritmo com 
gestos ou com instrumentos 
musicais.

Participam da composição e 
escolha de sons para narrativas, 
festas etc.

Cantam sozinhas e em grupo, 
partes ou frases das canções que 
já conhecem.

Explorar possibilidades vocais a 
fim de produzir diferentes sons.

Reproduzem e criam diferentes 
sons imitando, por exemplo, o 
canto dos pássaros, barulho de 
ventania, som da chuva e outros, 
com o corpo ou utilizando 
materiais sonoros.

Reproduzir e criar sons com 
instrumentos musicais e materiais 
não estruturados.

Participam de situações em 
que confeccionem diferentes 
instrumentos musicais de 
percussão, de sopro, de corda 
etc., com materiais alternativos 
como garrafas, caixas, pedras, 
madeiras, latas e outros, 
para utilizar em situações de 
brincadeiras cantadas ou de faz 
de conta, com outras crianças.

Perceber os parâmetros musicais: 
timbre, altura, intensidade e 
duração.

Contam histórias e cantam 
usando o recurso vocal.

Utilizam instrumentos musicais 
com diferentes funções sonoras.

Desenvolver qualidade rítmica ao 
explorar diversos instrumentos 
musicais e movimentos corporais 
regionais.

Conhecem e nomeiam alguns 
instrumentos e brincadeiras 
cantadas típicos da região 
como chocalhos, paus de 
chuva, pandeiros, guizos, 
explorando ritmos, velocidades, 
intensidades, sequências de 
melodia e timbres em suas 
interações.

Participam de atividades que 
envolvam danças, imitações, 
mímicas, gestos, expressões 
faciais e jogos dramáticos.
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Utilizar o corpo e materiais 
diversos para criar sons a partir de 
histórias.

Participam de brincadeiras 
cantadas e exploram os sons 
produzidos pelo corpo (palmas, 
voz, percussão corporal).

Participam da escuta de sons 
do entorno e estão atentos ao 
silêncio.

Participam de escuta de sons 
com fins de “trilha sonora”, 
percebendo, e sensibilizando-se 
por exemplo, com os sons da 
natureza.

Brincar com instrumentos 
musicais explorando a 
espontaneidade na criação de sons 
e ritmos.

Brincam com brinquedos 
sonoros ou instrumentos 
musicais em encenações ou 
criações musicais, vivências de 
dança, etc.

(EI03TS02) 
Expressar-se 
livremente 

por meio de 
desenho, 
pintura, 

colagem, 
dobradura 
e escultura, 

criando 
produções 

bidimensionais e 
tridimensionais.

Produção 
nas diversas 

modalidades de 
arte

Utilizam diversos materiais sobre 
diferentes superfícies para se 
expressar.

Utilizam procedimentos 
necessários para desenhar, 
pintar, modelar, entre outros, 
por meio de esculturas, colagens, 
dobraduras etc.

Construir produções 
bidimensionais e tridimensionais.

Participam de atividades em que 
possam construir brinquedos, 
potes, cestos ou adornos 
inspirados no artesanato do 
campo, indígena ou de outras 
tradições culturais.

Fazem dobraduras com tipos 
diversos de papéis.

Experimentam diversas 
possibilidades de representação 
visual bidimensional e 
tridimensional, utilizando 
materiais diversos: caixas, 
tecidos, tampinhas, gravetos, 
pedrinhas, lápis de cor, giz de 
cera, papéis etc.

Usar materiais artísticos para 
expressar suas ideias, sentimentos 
e experiências.

Exploram e criam a partir de 
diversos materiais provindos 
da natureza como: pedrinhas, 
sementes, algodão, argila e 
outros.

Observar os espaços da escola e 
imagens da natureza para releitura.

Utilizam a investigação que 
realizam sobre o espaço e as 
imagens ao seu redor para 
elaborarem reproduções por 
meio de desenhos, construções, 
etc.
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Fazem construções com 
gravetos, folhas secas, entre 
outros elementos naturais e 
podem ser complementadas 
com blocos, copos plásticos, 
tampinhas embalagens de 
papelão etc.

Coordenar traços gráficos, criando 
representações de formas, espaços 
e figura humana.

Pintam usando diferentes 
suportes (papéis, panos, telas, 
pedaços de metal ou acrílico) e 
materiais (aquarela, tinta guache, 
tinta feita com materiais da 
natureza, lápis de cor, canetas 
hidrográficas).

Desenham com canetas 
hidrográficas em uma 
transparência e projetam na 
parede ou em uma tela ou 
lençol.

Identificar, nomear e reproduzir 
formas geométricas.

Identificam, nomeiam 
e reproduzem formas 
geométricas. (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo) no seu 
contexto social.

Identificar, nomear e produzir 
cores.

Identificam, nomeiam e 
produzem cores primárias e 
secundárias nas suas produções.

Explorar os elementos das artes 
visuais na criação artística.

Experimentam efeitos de 
luz/ sombra sobre objetos 
ou espaços, com uso de velas, 
lanternas e a luz do sol. 

Exploram os elementos de luz, 
ponto, linha e plano, cor, forma, 
espaço e textura.

Expressam e comunicam-se ao 
fazer descobertas e conexões 
por meio de desenho, pinturas, 
construções, esculturas, 
colagens, dobraduras etc.

Conhecer e apreciar o artesanato 
típico da região.

Confeccionam os personagens 
do Sítio do Picapau Amarelo, 
a boneca Emília, o boneco de 
milho Visconde, entre outros, 
por meio de diferentes recursos.

Apreciam e reproduzem obras 
regionais criados pelas figureiras.
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(EI03TS03) 
Reconhecer 

as qualidades 
do som 

(intensidade, 
duração, altura 

e timbre), 
utilizando-as em 
suas produções 

sonoras e ao 
ouvir músicas e 

sons.

Reconhecimento 
das qualidades 

do som

Explorar e reconhecer sons 
familiares e distinguir algumas 
de suas qualidades.

Exploram, no contato com 
objetos e instrumentos musicais, 
os sons agudos e graves 
(altura), tocam forte ou fraco 
(intensidade), produzem sons 
curtos ou longos (duração) e 
imitam gestos que relacionam 
com a produção de som.

Imitar, inventar e reproduzir 
criações musicais, coordenando 
ritmos e qualidades do som.

Vivenciam jogos e brincadeiras 
que envolvem a música.

Dançam conforme a música e as 
diferentes manifestações sonoras.

Encontram movimentos 
diferentes para expressar cada 
manifestação sonora e descobrir a 
reação dos diferentes tipos de som 
no seu corpo.

Explorar as variações de 
velocidade e intensidade na 
produção de sons.

Participam das atividades com 
diversos sons de diferentes 
intensidades, durações, alturas, 
timbres etc. por meio de 
brincadeiras.

Ampliar o repertório musical.

Dão sequência a músicas, quando 
estas são interrompidas. 

Utilizam e valorizam o acervo 
cultural regional, com participação 
ativa nas manifestações artísticas.

Ampliar o universo sonoro 
e a capacidade de apreciação 
musical.

Procuram objetos e coisas que 
tenham sons diferentes ou 
semelhantes aos que já conhecem.

Conhecem fontes sonoras antigas 
como: som de vitrola, fita cassete 
e outros. 

Refinam o gosto e a 
sensibilidade em relação à 
música, desenvolvendo gostos e 
preferências.

Participam e apreciam as 
apresentações musicais de outras 
crianças.

Identificar e reproduzir 
sons por meio de objetos e 
instrumentos musicais.

Constroem instrumentos musicais 
de percussão, de sopro, de corda 
etc. com materiais alternativos. 

Identificam e reproduzem sons 
como: graves e agudos, curtos e 
longos produzidos pelo corpo.

2ª Etapa
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Explorar qualidades vocais ao 
cantar individualmente ou em 
grupo.

Criam formas de se expressar 
por meio dos sons que seu corpo 
emite, que sua voz pode criar, que 
são possíveis de serem compostos 
em duplas ou trios.

(EI03TS04T) 
Conhecer e 

valorizar a arte, a 
cultura e outras 
manifestações 

da cidade 
de Taubaté, 

ampliando seu 
repertório e 

apropriando-se 
da identidade do 
grupo por meio 
da participação 

ativa.

Manifestações 
artísticas locais

Interessar-se pelas próprias 
produções, das outras crianças 
e das diversas obras artísticas 
regionais.

Apreciam e valorizam as próprias 
produções, e as de outras crianças, 
desenvolvendo o gosto, o cuidado 
e o respeito.

Apreciar e valorizar a diversidade 
da produção musical e artística da 
região.

Produzem trabalhos tendo como 
referência obras de arte da região.

Valorizam a produção musical e 
artística da região por meio de 
apresentações, dramatizações, 
exposições, entre outros.

Desenvolver o gosto, o cuidado 
e o respeito pelo processo de 
produção e criação ampliando 
seu conhecimento de mundo e da 
cultura.

Expressam suas sensações e 
sentimentos por meio da produção 
de diversas obras de arte.

Brincam e reproduzem brinquedos 
e jogos típicos da região como 
pião, pipa, balangandã, corda, 
boneca de pano, etc.

Demonstrar sensibilidade 
estética.

Exploram diversas obras artísticas 
e manipulam materiais diversos 
para ampliar um repertório de 
referência de obras de artes.

Apreciar exposições  artísticas.

Apreciam produções artísticas 
de sua cultura local, comunidade 
ou de outras culturas regionais, 
nacionais ou internacionais.

Têm contato com os trabalhos 
artísticos de Celly Campelo, 
Mestre Justino, Mestre Paizinho, 
Monteiro Lobato, Amacio 
Mazzaropi entre outros.

Participar das manifestações 
artísticas locais, apropriando-se 
da cultura da cidade de Taubaté.

Reconhecem algumas categorias 
do sistema das artes visuais de 
Taubaté como: museus, galerias, 
instituições, artistas, artesãos, 
curadores etc.
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Campo de experiência: EF – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03EF01) 
Expressar 

ideias, desejos 
e sentimentos 

sobre suas 
vivências, 

por meio da 
linguagem oral 
e escrita (escrita 
espontânea), de 

fotos, desenhos e 
outras formas de 

expressão.

Produção oral e 
escrita

Transmitir ideias e pensamentos, 
por meio da linguagem escrita e 
verbal.

Participam de rodas de conversa 
onde discutem seus pontos de vista 
sobre um assunto de interesse. 

Expressam oralmente sua opinião 
sobre um relato apresentado por um 
colega ou pelo professor.

Transmitem os sentimentos 
através de roda de conversa, escrita 
espontânea, expressão corporal entre 
outros.

Elaborar hipóteses sobre 
a escrita para aproximar-se 
progressivamente do uso social 
e convencional da língua.

Utilizam letras, números e desenhos 
em suas representações gráficas. 
Registram seu pensamento sobre a 
escrita construindo suas hipóteses, 
por meio de estratégias como: 
escritas espontâneas, listas, caça-
palavras, bingos, cruzadinhas, 
letras móveis, construção de textos, 
silabários entre outros aproximando-
se progressivamente da escrita 
convencional.

Relacionar grafemas e fonemas.

Reconhecem e identificam as letras 
do alfabeto. 

Participam de atividades que 
possibilitam a relação dos sons com 
os registros gráficos das letras.

Produzir textos oralmente, 
tendo o professor como escriba.

Participam de releituras de histórias, 
lista de palavras, textos coletivos, etc. 
em que o professor é o escriba.

Estabelecer sequência lógica 
em relatos e produções 
escritas (escritas espontâneas e 
desenhos).

Relatam histórias e fatos com 
sequência e coerência.

Utilizar como referência a 
escrita do próprio nome, 
sobrenome e o nome dos 
colegas.

Utilizam o próprio nome e 
sobrenome como referência para 
a escrita de outras palavras em 
contextos significativos.
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(EI03EF02) 
Inventar  

brincadeiras 
cantadas, 
poemas e 
canções, 

criando rimas, 
aliterações e 

ritmos.

Desenvolvimento 
da Consciência 

Fonológica

Recitar poemas e parlendas 
com ritmo e entonação.

Ouvem e recitam textos poéticos com 
ou sem a participação do adulto.

Interessar-se por textos 
poéticos em situações de  
brincadeiras.

Participam de situações que 
desenvolvem o hábito e o prazer por 
escutar, recitar e ler textos poéticos.

Criam sons enquanto cantam, ouvem 
uma música ou um poema.

Relacionar a leitura dos textos 
que já conhecem de memória 
com sua escrita convencional.

Atentam para o corpo sonoro da 
palavra, identificando as letras que a 
compõe, por meio de atividades como: 
bingo de palavras, pescaria de letras 
com associação de palavras, dominó 
de palavras, dicionário de palavras 
ilustrado, montagem de palavras com 
sílabas móveis.

Identificar os sons nas 
palavras, operando assim ao 
nível de segmentação fônica.

Relacionam as sílabas das palavras em 
brincadeiras como bater palmas ou 
contar quantas vezes é preciso abrir 
a boca para dizer uma palavra, pintar 
quadradinhos correspondendo às 
silabas das palavras, etc.

Reproduzir a sequência 
rítmica de uma canção.

Experienciam situações de declamação 
de textos poéticos.

(EI03EF03) 
Escolher e 

folhear livros 
procurando 
orientar-se 
por temas e 
ilustrações 
e tentando 
identificar 
palavras 

conhecidas.

Práticas de 
Leitura e Escrita

Escolher livros de sua 
preferência para leitura e 
manuseio.

Vivenciam diversas oportunidades de 
escolha das histórias a serem lidas.

Construir um repertório 
de histórias conhecidas e 
memorizadas.

Participam de situações de escuta de 
histórias.

Desenvolvem o gosto pessoal por 
algumas narrativas.

Explorar ilustrações e 
imagens para imaginar 
histórias.

Participam de situações de leitura 
com os colegas. Recontam narrativas 
apoiadas nas ilustrações ou na 
identificação de partes do texto.

Criar e contar histórias 
oralmente.

Exploram e manuseiam livros, fazendo 
suas investigações.

Brincam com enredos e criam 
contextos de leitura e dramatização 
em brincadeiras individuais ou em 
pequenos grupos.

Perceber as características da 
língua escrita: orientação e 
direção da escrita (esquerda 
para direita).

Realizam suas escritas em momentos 
significativos, apresentando 
compreensão das características da
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língua escrita: orientação e direção da 
escrita. 

Participam de momentos de leitura 
realizada pelo professor, com textos 
expostos, apontando as palavras 
conforme lê o texto.

Diferenciar desenho de letra/ 
escrita, relacionando à função 
social.

Participam coletivamente da leitura 
e escrita de listas, bilhetes, recados, 
convites, cantigas, textos, receitas 
e outros, tendo o professor como 
leitor e escriba.

Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos.

Identificam diferentes estruturas dos 
textos.

Reconhecem as funções dos 
diferentes suportes textuais.

(EI03EF04) 
Recontar 

histórias ouvidas 
e planejar 

coletivamente 
roteiros de 
vídeos e de 
encenações, 
definindo os 
contextos, os 
personagens, 
a estrutura da 

história.

Planejamento de 
narrativas

Narrar fatos e acontecimentos.

Contam com clareza situações do 
cotidiano.

Reproduzem histórias conhecidas.

Brincam de imitar, identificando 
alguns personagens, cenários, trama, 
sequência cronológica, ação e 
intenção dos personagens.

Demonstrar em brincadeiras 
e ações cotidianas relatos de 
fatos e ideias com começo, 
meio e fim.

Dramatizam histórias, com sequência 
de fatos, criando personagens, 
cenários e contextos diversos, 

Escolhem e gravam poemas para 
enviar a outras crianças ou aos 
familiares.

(EI03EF05) 
Recontar  

histórias ouvidas 
para produção 

de reconto 
escrito, tendo o 
professor como 

escriba.

Discurso Oral 
com registro

Compreender que a escrita 
expressa seus pensamentos.

Criam e escrevem (ao seu modo) 
suas próprias narrativas.

Criar e recontar histórias 
evidenciando personagens, 
cenários, sequência 
cronológica, ação e intenção 
dos personagens.

Recontam histórias tendo o  
professor  como escriba.

Relatam aos colegas histórias lidas 
por alguém de sua família.

Brincam e constroem narrativas 
comuns, negociando papéis, cenários 
e lidando com possíveis conflitos.

Envolver-se em situações de 
pequenos grupos, contribuindo 
para a construção de roteiros.

Participam de sarau literário. 

Narram seus textos favoritos.

Participam da construção de roteiros 
de vídeos ou encenações.



(EI03EF06) 
Produzir 

suas próprias 
histórias orais e 
escritas (escrita 
espontânea), em 
situações com 
função social 
significativa.

Valorização das 
produções orais 
e escritas dentro 

do contexto 
imaginário

Fazer uso de expressões da 
linguagem da narrativa ao 
recontar ou criar suas próprias 
histórias.

Apropriam de elementos da estrutura 
narrativa.

Memorizam e recontam partes do 
texto.

Criam histórias, definindo o 
ambiente em que ela ocorre,  as 
características e os desafios de seus 
personagens.

Registrar suas histórias de 
diferentes formas.

Registram suas histórias de diferentes 
formas, por meio de escrita 
espontânea, desenho, brincando de 
faz de conta etc.

(EI03EF07) 
Levantar 

hipóteses sobre 
gêneros textuais 
veiculados em 

portadores 
conhecidos, 
recorrendo a 
estratégias de 

observação 
gráfica e/ou de 

leitura.

Reconhecimento 
dos gêneros 
e portadores 

textuais

Fazer uso de diversos 
portadores textuais.

Conversam e exploram a lógica dos 
diferentes textos e seus portadores, 
nomeando alguns de seus elementos, 
como, por exemplo, a capa, a 
ilustração, o título, falando de sua 
estrutura, personagens, ações, 
informações, estrutura gráfica.

Observam atitudes típicas de um 
leitor, como buscar informação de 
ingredientes em uma receita, buscar 
o título de uma história no índice do 
livro etc.

Relacionam texto e imagem e 
antecipam sentidos na leitura de 
gibis, tirinhas entre outros.

Fazer uso da leitura de imagens 
ou legenda, para se apropriar 
de informações.

Manuseiam e exploram diferentes 
portadores textuais como: livros, 
revistas, jornais, cartazes, l caderno 
de receitas, bulas e outros, para  
apropriação de informações.

Identificar pela escuta e análise 
gráfica diferentes gêneros 
textuais.

Participam da escuta e análise de 
diferentes gêneros textuais, tais 
como: poemas, receitas, contos, 
parlendas, textos informativos, etc.

Falam sobre a estrutura dos textos, 
identificando elementos gráficos, 
textuais e de conteúdo.

(EI03EF08) 
Selecionar 

livros e textos 
de gêneros 

conhecidos para 
a leitura de um 

adulto e/ou para 
sua própria

Postura Ouvinte 
e Autonomia 

Leitora

Ter autonomia para escolher 
os livros em sala.

Vivenciam momentos de leitura. 

Constroem um repertório de textos e 
suportes de sua preferência.

Participam de situações de escolha e 
exploração.
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leitura (partindo 
de seu repertório 

sobre esses 
textos, com a 
recuperação 

pela memória, 
pela leitura das 
ilustrações etc.).

Realizar leituras a seu 
modo, aprimorando o 
comportamento leitor.

Participam de diversas situações 
de escuta e de conversa sobre os 
diferentes gêneros, criando o gosto e 
o hábito pela leitura.

Compartilham suas impressões sobre 
os textos lidos.

Ler o texto de um poema 
identificando as palavras que 
rimam etc.

Compreendem que a escrita 
representa os sons da palavra e seu 
significado.

Identificam a direção da escrita – de 
cima para baixo, da esquerda para 
direita.

Identificar portadores e 
interessar-se por ler diferentes 
gêneros textuais.

Participam da produção de listas e 
pequenos textos como bilhetes e 
convites.

Realizam o registro individual ou em 
grupo.

Vivenciam, identificam e descrevem 
diversos suportes textuais.

Ter preferências por alguns 
textos e iniciativa para recorrer 
a eles.

Participam ativamente de sessões 
simultâneas de leitura.

Têm autonomia para escolher títulos 
de sua preferência.

(EI03EF09) 
Levantar 
hipóteses 

em relação 
à linguagem 

escrita, 
realizando 

registros de 
palavras e 
textos, por 

meio de escrita 
espontânea.

Produção de 
hipóteses de 

Escrita

Nomear e grafar as letras do 
alfabeto.

Nomeiam e escrevem as letras do 
alfabeto nas mais diversas situações 
do cotidiano.

Ter contato com diferentes 
rótulos e marcas que circulam 
no meio social, explorando-os.

Utilizam rótulos e outros produtos 
presentes na vida cotidiana para 
realizarem leitura e escrita.

Reconhecer o sistema de 
escrita como representação 
dos sons da fala.

Aceitam o desafio de confrontar suas 
escritas espontâneas com a escrita 
convencional, tendo interesse em 
buscar informações para avançar 
em suas hipóteses. Segmentam 
oralmente palavras em sílabas para o 
registro escrito. 

Escrevem e comparam palavras, 
identificando semelhanças e 
diferenças, entre os sons das sílabas 
iniciais, finais e mediais. Elaboram 
convites, comunicados, listas, 
manual de instruções com regras de 
um jogo, ainda que de modo não 
convencional.



Escrever o nome próprio e de 
alguns colegas estabelecendo 
relações entre grafema e 
fonema.

Produzem listas de nomes escritos 
em situações significativas.

Vivenciam jogos e brincadeiras que 
envolvam a escrita (jogo da forca, 
bingo, cruzadinhas, etc.).

Ler o que escrevem, 
comparando com a escrita 
convencional.

Realizam a leitura apontada das 
palavras que escreveram comparando 
suas produções com a escrita 
convencional.
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Campo de experiência: ET - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Direitos de aprendizagem - Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se.

Objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento

Objetos de 
Conhecimento Habilidades específicas

O alcance das aprendizagens 
é possibilitado conforme as 

crianças

(EI03ET01) 
Estabelecer 
relações de 
comparação 

entre objetos, 
observando suas 

propriedades.

Apropriação das 
características e 
propriedades de 
objetos diversos

Comparar as propriedades 
estabelecendo relações.

Exploram e investigam objetos em 
suas brincadeiras em atividades 
organizadas pelos professores, seja 
individualmente, em duplas, trios ou 
pequenos grupos.

Exploram relações de tamanhos, 
pesos, volumes, espessuras e 
temperaturas de diferentes objetos. 

Usar características opostas 
de objetos para descrevê-los 
e estabelecer comparações 
entre eles.

Colecionam objetos com diferentes 
características físicas (grande/
pequeno, comprido/curto etc.) 
reconhecendo e descobrindo formas 
de organizá-los.

Exploram materiais como argila 
e massa de modelar, percebendo 
sua transformação no espaço 
tridimensional em bidimensional e 
vice-versa, a partir da construção e 
desconstrução.

Estabelecer diferentes 
critérios para realizar 
comparações entre objetos e 
formas geométricas.

Brincam com objetos e 
brinquedos de materiais diversos, 
explorando com intencionalidade 
e comunicando suas características 
físicas e possibilidades ao: produzir 
sons, apertar, encher, esvaziar, 
empilhar, colocar dentro, fora, 
afundar, flutuar, soprar, montar, etc..

Comparam, classificam, sequenciam 
e seriam objetos e brinquedos 
seguindo critérios estabelecidos, 
como: cor, forma, espessura, textura, 
tamanho e outros atributos.

Explorar o espaço externo, 
sensibilizando-se pelos 
diferentes elementos da 
natureza e a diversidade de 
formas.

Identificam posições observando 
elementos no espaço: em cima, 
embaixo, dentro, fora, perto, longe, 
frente, atrás, ao lado de, primeiro, 
último, de frente, de costas, no meio, 
entre, à esquerda, à direita, largo, 
estreito, curto, comprido.
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Reconhecer e nomear as 
figuras geométricas planas.

Reconhecem e nomeiam as figuras 
geométricas (circulo, triângulo, 
quadrado e retângulo) usadas no 
dia a dia.

Estabelecer relações entre 
os sólidos geométricos e os 
objetos presentes no seu 
ambiente.

Observam e reconhecem algumas 
características dos objetos 
produzidos em diferentes épocas 
e por diferentes grupos sociais 
percebendo e mostrando suas 
transformações.

(EI03ET02) 
Observar e 
descrever 
mudanças 

em diferentes 
materiais, 

resultantes de 
ações sobre eles, 
em experimentos 

envolvendo 
fenômenos 
naturais e 
artificiais.

Descrição das 
relações entre 

fenômenos 
naturais

Nomear e descrever 
características e semelhanças 
frente aos fenômenos da 
natureza, estabelecendo 
algumas relações de causa e 
efeito.

Exploram fenômenos (a 
transformação da água em 
forma de gelo, vapor e em forma 
líquida), formulam perguntas 
(ex.: Por que o gelo derreteu?), 
constroem explicações (ex.: Será 
que seria o calor?), desenvolvem 
generalizações (ex.: O sorvete 
também derrete quando está 
muito calor!), buscam um novo 
vocabulário (ex.: derreter, evaporar 
etc).

Levantar hipóteses por 
meio de diferentes fontes, 
registrando e comunicando 
suas descobertas.

Reúnem informações e hipóteses 
para descobrir por que as coisas 
acontecem e como funcionam de 
diferentes formas.

Registram suas descobertas de 
diversas formas (oralmente, por 
meio da escrita, da representação 
gráfica, de encenações etc.).

Observam e relatam o efeito 
e a transformação na forma, 
velocidade, peso e volume de 
objetos, agindo sobre eles.

Realizam experimentos como: 
ampliar ou inverter imagens, ou 
produzir, transmitir ou ampliar 
sons etc.

Realizam atividades de culinária, 
pinturas e experiências com água, 
terra, argila e outros, observando 
mudanças dos elementos. 

Reconhecer características 
geográficas e paisagens  
típicos de sua região.

Descrevem o que observam ou 
contam o que verificaram em 
suas explorações aos colegas e ao 
professor.
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2ª Etapa

Identificar e distinguir 
semelhanças e diferenças 
entre os lugares de vivência 
(moradia, escola e bairro).

Pesquisam e registram ao seu modo 
suas observações sobre diversos 
fenômenos do mundo natural por 
meio de desenhos, fotos, relatos, 
escrita espontânea e convencional.

Observam o trajeto casa e escola e 
vice-versa, relatando os elementos 
que compõe a paisagem do percurso 
e suas modificações.

Identificar os elementos e 
suas características.

Observam o céu em diferentes 
momentos e comentam sobre 
mudanças que perceberam como: do 
dia, da noite; do vento, da chuva, da 
luz do sol e outros.

Manipular e explorar os 
elementos da natureza.

Percebem os elementos (terra, fogo, 
ar e água) enquanto produtores 
de fenômenos da natureza e 
reconhecem suas ações na vida 
humana (chuva, seca, frio e calor).

(EI03ET03) 
Identificar e 

selecionar fontes 
de informações, 
para responder 

a questões sobre 
a natureza, seus 
fenômenos, sua 

conservação.

Exploração e 
preservação do 

ambiente

Utilizar diferentes fontes para 
encontrar informações frente 
a hipóteses formuladas.

Utilizam a própria curiosidade, 
questionamentos e diferentes 
estratégias para buscar informações, 
coletar dados e viver novas 
experiências.

Visitam museus da cidade como: 
Museu Histórico Natural de Taubaté, 
Museu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro Lobato, Museu 
Imigração Italiana – Circolo e Museu 
de Artes Plásticas Anderson Fabiano.

Fazer registros espontâneos 
sobre as observações feitas 
nos diferentes espaços de 
experimentação.

Interpretam e produzem registros 
como desenhos, textos orais 
ou escritos (escrita espontânea, 
pseudoleitura), comunicação oral 
gravada, fotografia etc.

Estabelecer regularidades, 
relacionando-as à necessidade 
das pessoas por abrigo e 
cuidados básicos.

Percebem a necessidade humana 
relacionada aos cuidados como 
agasalhar-se, não ficar exposto ao 
sol, beber líquido, fechar ou abrir 
janela, acender ou apagar a luz.

Identificar plantas e animais, 
suas características físicas e 
habitat.

Constroem hortas, jardins, 
sementeiras, estufas e outros espaços 
para observação, experimentação e 
cuidado com as plantas.

Constroem aquários, terrários, 
minhocários e outros espaços para 
observação, experimentação e 
cuidados com os animais.



Observar, perceber e relatar 
características de seus 
lugares de vivência.

Observam, percebem e relatam 
características de seus lugares de 
vivência (moradia, escola e bairro)  e 
de  outras paisagens locais, hortas e 
jardins

Apropriar-se de conceitos 
simples de reaproveitamento 
e reciclagem.

Contribuem positivamente para 
se construir uma sociedade mais 
sustentável. 

Coletam, selecionam e reaproveitam 
o lixo para preservar a flora e a vida 
animal.

Ouvem histórias, relatos e assistem 
vídeos de reportagens que 
abordem situações ambientais para 
conscientização do papel do homem 
frente a preservação do meio 
ambiente.

(EI03ET04) 
Registrar 

observações, 
manipulações 

e medidas 
usando múltiplas 

linguagens 
(desenho, registro 

por números 
ou escrita 

espontânea), 
em diferentes 

suportes.

Comunicação 
das noções 
espaciais e 
temporais

Utilizar ferramentas de 
medidas   padronizadas ou 
não, de uso cotidiano.

Participam de situações do cotidiano, 
como, por exemplo, atividades de 
culinária, sendo instigadas a resolver 
problemas envolvendo unidades 
de medida, como quantidade de 
ingredientes, fazendo registros 
espontâneos e convencionais.

Produzem mapas simples ou 
utilizam para encontrar localizações 
de objetos ou espaços.

Brincam livremente, tendo como 
recursos objetos e ferramentas de 
medidas, convencionais ou não, 
a fim de estabelecer distância, 
comprimento, capacidade (litro) e 
massa.

Participam de situações de pequenos 
grupos, pares ou trios, nas quais são 
convidadas a resolverem problemas 
fazendo uso de unidades de 
medidas e registram com o apoio do 
professor.

Participam de situações que 
envolvam a medição da altura de si e 
de outras crianças, por meio de fitas 
métricas e outros recursos.

Registrar suas observações 
e descobertas, fazendo-se 
entender.

Exploram instrumentos não 
convencionais (sacos com alimentos, 
saco de areia, garrafas com líquidos, 
copos, colheres) para compararem 
elementos e estabelecerem relações 
entre leve e pesado cheio e vazio, 
etc..
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2ª Etapa

Escolhem linguagens e suportes mais 
eficientes a partir de sua intenção 
comunicativa.

Conhecer os estados físicos 
da água e registrar a sua 
transformação.

Conhecem e exploram processos e 
estados físicos da água.

Realizam experiências com a água e 
registram a sua transformação.

Identificar em atividades da 
sua rotina a construção da 
sequência temporal.

Reconhecem em atividades de sua 
rotina os conceitos: agora e depois, 
rápido e devagar desenvolvendo a 
noção de tempo e duração.

Reconhecem a passagem de tempo: 
antes/ depois, agora, já, mais tarde, 
daqui a pouco, hoje/ontem, dia da 
semana.

Conhecer as características 
e regularidades do 
calendário favorecendo 
a construção de noções 
temporais.

Ajudam na elaboração do calendário e 
do quadro de rotinas.

Conhecem e utilizam regularidades do 
calendário relacionando com a rotina 
diária.

(EI03ET05) 
Classificar objetos 

e figuras de 
acordo com suas 
semelhanças e 

diferenças.

Correspondência 
e Classificação

Identificar características 
geométricas em situações 
de brincadeira e 
explorações.

Realizam explorações de diferentes 
objetos e figuras em duplas ou 
pequenos grupos, organizados pelo 
professor.

Utilizam materiais com formas 
semelhantes a figuras geométricas 
para construírem imagens e objetos 
em espaços bidimensionais e 
tridimensionais.

Classificar objetos ou 
figuras, em diversas 
situações e contextos.

Observam e comentam obras de artes 
que exploram formas simétricas.

Identificam objetos no espaço, fazendo 
relações e comparações entre eles ao 
observar suas propriedades de tamanho 
(grande, pequeno, maior, menor) 
de peso (leve, pesado) dentre outras 
características (cor, forma, textura).

Agrupar objetos e/ 
ou figuras a partir de 
observações, manuseios e 
comparações sobre suas 
propriedades.

Nomeiam os atributos dos objetos, 
figuras e pessoas destacando 
semelhanças e diferenças.

Organizam materiais e brinquedos 
em caixas de acordo com critérios 
definidos como: cor, tamanho, forma, 
massa.



Identificar e verbalizar 
semelhanças e diferenças 
entre as próprias crianças, 
objetos e figuras.

Definam critérios em jogos e 
brincadeiras, para que outras crianças 
façam a classificação de objetos.

Observam e comparam com seus 
pares as diferenças entre altura e 
peso.

(EI03ET06)

Relatar fatos 
importantes sobre 
seu nascimento e 
desenvolvimento, 
a história dos seus 
familiares e da sua 

comunidade.

Conhecimento 
dos conceitos 

básicos de tempo

Identificar mudanças 
diferenciando eventos do 
passado e do presente.

Valorizam as formas de vida 
de outras crianças ou adultos, 
identificando costumes, tradições 
e acontecimentos significativos do 
passado e do presente.

Observam, relatam e registram 
alterações ocorridas em seu 
próprio corpo, como a perda e o 
aparecimento de dentes, o aumento 
na altura, no tamanho das mãos e 
dos pés, entre outras. 

Percebem o tempo, como, por 
exemplo, em sua família e em sua 
comunidade, usam palavras ou frases 
que remetem a mudanças, como 
“quando eu era bebê”.

Recontar eventos 
importantes em uma ordem 
sequencial.

Participam de eventos e celebrações 
como festas de aniversários, festa 
junina, passeios e eventos culturais 
como a FLIT, entre outras e relatam 
sobre essas vivências.

Participam da escolha e organização 
de eventos e festas tradicionais, de 
comemorações de aniversários e 
algumas passagens significativas do 
tempo.

Situar-se mentalmente 
no presente, passado 
e futuro, verbalizando 
acontecimentos e ações.

Utilizam o calendário convencional 
e linear, como unidade de medida 
de tempo — dia, mês e ano — 
para marcar as datas significativas, 
sejam de seu grupo, de seus grupos 
familiares, como também da 
comunidade escolar.

Compreender a sua origem 
e relatar para outras crianças.

Entrevistam familiares para 
descobrir aspectos importantes de 
sua vida: Onde nasceu? Em que 
local? Como foi? Quanto pesava? 
Quanto media? Foi amamentado? 
dentre outras informações.

Constroem sua linha do tempo com 
auxílio da família ou do professor, 
utilizando fotos.
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2ª Etapa

(EI03ET07) 
Relacionar 
números às 

suas respectivas 
quantidades e 

identificar o antes, 
o depois e o entre 

em uma sequência.

Contagem oral

Comunicar oralmente suas 
ideias, suas hipóteses e 
estratégias utilizadas em 
contextos de resolução de 
problemas matemáticos.

Brincam de faz de conta com 
materiais que convidem a pensar sobre 
os números, como brincar de comprar 
e vender, identificando notas e moedas 
do sistema monetário vigente. Usam 
notas e moedas nos contextos de 
brincadeiras com o desafio de pagar e 
dar troco.

Utilizar a sequência 
numérica em brincadeiras 
ou rodas de cantigas 
ao perceber o uso da 
contagem.

Envolvem-se em situações de 
contagem em contextos significativos 
da vida real, utilizando os dados 
para resolver situações problemas 
como, por exemplo, para colocar a 
quantidade de pratos certos na mesa 
para as crianças no momento da 
refeição.

Participam de brincadeiras cantadas 
e ritmadas que envolvam a sequência 
numérica.

Controlam materiais da sala, 
quantidade de crianças que vão 
merendar ou que vão a um passeio.

Fazer correspondências 
entre números e 
quantidades estabelecendo 
noções de quantificação.

Participam de  brincadeiras, jogos 
e atividades diversas que envolvam 
relacionar números com quantidades.

Pesquisam a localização — em uma 
régua, fita métrica ou calendário — de 
um número escrito em uma sequência.  

Ler e nomear alguns 
números, usando a 
linguagem matemática para 
construir relações.

Contam e comparam quantidades de 
objetos nas coleções ou em situações 
sociais. 

Realizam descobertas e enriquecem 
a comunicação em momentos de 
brincadeiras, em atividades individuais, 
de grandes ou pequenos grupos.

Organizar diversos 
materiais em conjuntos ou 
grupos.

Manipulam e organizam brinquedos e 
outros materiais em agrupamentos.

(EI03ET08) 
Expressar medidas 

(peso, altura 
etc.), construindo 
gráficos básicos.

Registro de 
quantidades

Utilizar diferentes 
procedimentos para 
comparar grandezas, 
medidas e distância.

Comparam quantidades identificando 
se há mais, menos ou igual, com 
ferramentas convencionais ou não, 
em situações nas quais necessitem 
comparar pesos, distâncias ou 
tamanho.
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A interrelação entre os Campos de Experiência

O currículo, organizado por Campos de Experiência, assume um compromisso com a necessidade 
de se conduzir o trabalho pedagógico na Educação Infantil por meio de práticas que respeitem e valo-
rizem as formas próprias de agir da criança, a partir de suas iniciativas e desejos.  Neste sentido, o foco 
do currículo e do trabalho do professor converge para o significado etimológico da palavra educação: 
“conduzir para fora”, tendo como perspectiva e base de sua atuação o universo infantil.  

Assim, os Campos de Experiência subsidiam as práticas do professor, orientando-o a identificar as 
habilidades desenvolvidas em cada campo, para aprimorar suas intervenções de forma a enriquecer ainda 
mais as aprendizagens das crianças. Em todos os momentos da rotina escolar, as crianças da Educação 
Infantil atuarão em diferentes Campos de Experiência, desde o acolhimento inicial, o momento das re-
feições, a participação em atividades permanentes e brincadeiras, até as festividades e os encontros com 
as famílias. 

Desta forma, o professor precisa ter clareza dos conceitos que definem cada campo para identificá-
-los e organizar situações didáticas que enriqueçam as experiências pedagógicas. É pertinente destacar 
que, a partir deste arranjo, os campos não devem ser trabalhados apenas em um dia definido da semana, 
em aulas com tempo estabelecido, ou determinar um campo por bimestre do ano letivo. A ideia de traba-
lhar por Campos de Experiência está relacionada ao modo peculiar de como a criança pequena aprende, 
ou seja, não há ainda uma organização linear e lógica, uma determinação de tempo na construção do 
pensamento da criança. 

Ela permeia diversos campos ao realizar uma mesma atividade, característica preponderante nesta 
fase, que pode também ser observada em outros momentos da vida do ser humano. Por isso, há neces-
sidade de o professor considerar, no preparo das atividades, a relação entre dois campos de experiência 
ou mais. 

Como isso pode acontecer na prática?

Ao trabalhar o livro de história infantil “Chapeuzinho Vermelho”, os campos de experiência poderão 
ser explorados da seguinte maneira:

• “O eu, o outro e o nós” - as emoções e sentimentos estarão em jogo antes, durante e após a lei-
tura. O professor irá permitir a expressão das crianças e também a observação dos colegas, o que propor-
cio- nará a aprendizagem sobre a comunicação de ideias, sentimentos e empatia, auxiliando na construção 
da identidade dessas crianças. A partir da análise dos personagens, será trabalhado o reconhecimento de 
comportamentos sociais, discutindo-se, por exemplo, sobre quais são adequados ou inadequados, possi-
bilitando com isso o desenvolvimento de um posicionamento crítico individual e coletivo, por meio de 
diversas expressões a partir das provocações criadas pelo professor.

• “Corpo, gestos e movimentos” - o desenvolvimento progressivo das habilidades físicas e a 
com- preensão do corpo serão oportunizados a partir da encenação da narrativa, e a apropriação de ges-
tos     e movimentos da cultura, por meio, por exemplo, do caminhar alegre da Chapeuzinho Vermelho 
pelo bosque, ou o andar apressado do lobo para chegar primeiro à casa da vovó. Outras atividades com 
o corpo poderão surgir a partir dessa história, como brincadeiras de equilíbrio e controle corporal, como 
um “pega-pega” entre Chapeuzinho e o lobo, ou o lobo e o caçador; ou um circuito na floresta, em que 
a Chapeuzinho atravessa vários obstáculos até chegar à casa da vovó.

• “Traços, sons, cores e formas” - será possibilitada a exploração de sons produzidos com o 
próprio corpo ou com objetos sonoros, representando os sons característicos da história, ou o canto de 
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músicas que fazem parte do enredo, diferenciando os tons da voz, por exemplo, o timbre agudo da Cha-
peuzinho Vermelho, ou o grave do Lobo. A observação de imagens de livros, realizando comparações e 
análises das cores, formas e estética, auxiliarão na construção simbólica de paisagens e cenários. Também 
poderá ser trabalhada a livre expressão por meio de desenhos, pinturas, colagem, dobraduras, entre ou-
tros.

• “Escuta, fala, pensamento e imaginação” - a partir do diálogo, da expressão, da exploração 
das habilidades de elaborar e responder perguntas, as crianças serão incentivadas a construírem seus pró-
prios discursos e a criarem suas histórias, orais e escritas. Poderão ser trabalhadas atividades envolvendo 
a lei- tura e a escrita espontânea, o saber ouvir, a percepção da diferença entre fala, leitura e escrita, além 
do reconto individual e coletivo, tendo o professor como escriba.

• “Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações”- por meio da observação das 
paisa- gens e cenários que aparecem durante a história será possibilitada a exploração das noções de 
espaço e tempo e o estabelecimento de relações de comparações, por exemplo, nas passagens do tempo 
da histó- ria, ou questões de espaço, analisando se a casa da vovó fica perto ou longe de acordo com o 
caminho que será realizado. Poderá também ser trabalhado o uso de diferentes fontes de pesquisa para 
descobrirem curiosidades que surgirem durante a história.

Dessa forma, a partir de uma atividade, o aluno pode vivenciar todos os campos de experiência e 
desenvolver diversas habilidades, em uma mesma atividade. O pensar e agir da criança devem ser o centro 
do processo educativo.

Outro exemplo de proposta é a brincadeira no parque, uma vez que o tempo que os alunos passam 
no parquinho é uma boa hora para aprender, mesmo não havendo uma atividade diretamente dirigida 
pelo professor. Esse momento é propício para a pesquisa, o levantamento de hipóteses e para avançar 
o conhecimento das crianças em relação ao próprio corpo e ao ambiente. Durante as atividades fora da 
sala, o professor deve ter um olhar atento e observador enquanto os pequenos exploram os espaços e 
objetos. Além disso, o ambiente precisa ser preparado com elementos que despertam a curiosidade e o 
senso estético para experimentar, explorar e investigar, conferindo a essa atividade um caráter educativo.

Neste brincar “livre” no parque, os campos podem ser identificados nas seguintes situações:

• “O eu, o outro e o nós” - na construção de vínculos e na demonstração de maneira espontânea 
da consideração ao ponto de vista do outro, de atitudes de cuidado e da preocupação com os colegas, e 
na espera sua vez para brincar com determinado objeto. Também está envolvido o desenvolvimento de 
ha- bilidades como resolver conflitos e encontrar soluções criativas para situações-problema.

• “Corpo, gestos e movimentos” - ao deslocar seu corpo nos diversos recursos do parque, com 
pro- gressiva destreza, equilíbrio e confiança, e demonstrar progressivo controle dos movimentos no 
espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver 
em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas, que ofereçam a possibilidade de expressão do corpo, 
exercitando movimentos como pular, saltar, arrastar, dançar, etc.

• “Traços, sons, cores e formas” - na exploração de materiais, objetos sonoros e instrumentos 
que estiverem disponíveis para as crianças brincarem, na observação dos sons característicos do ambien-
te, na exploração dos elementos naturais, como areia, terra, grama, folhas secas, árvores, flores, animais, 
etc.

• “Escuta, fala, pensamento e imaginação” - a partir do diálogo estabelecido com crianças e 
adultos, expressando suas ideias, fantasias, sentimentos e opiniões, no uso de um repertório de palavras 
cada vez mais elaborado e criativo. Nas brincadeiras com rimas, aliterações, na demonstração de interesse 
e aten- ção ao ouvir os colegas, etc.

• “Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações” - ao observar, relatar e descrever 
incidentes do cotidiano e fenômenos naturais como luz solar, vento, chuva, ao investigar e formular per-
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guntas e possíveis hipóteses para questões sobre curiosidades que surgirem na exploração dos elementos 
naturais e recursos disponíveis no parque.

O professor pode também reunir materiais não estruturados nas rotinas, como caixas de ovos, va-
silhas plásticas de várias cores e tamanhos, pedaços de madeira, tecidos e brinquedos de plástico para 
organizar diferentes momentos para observar a interação entre as crianças e entre os materiais disponi- 
bilizados. Por meio dessa interação, a criança irá explorar e compreender as características, sensações e 
os efeitos despertados pelo manuseio e exploração dos diferentes materiais. A partir de uma observação 
atenta, é possível perceber a organização das crianças durante a brincadeira, suas escolhas e relações com 
os colegas.

Portanto, passar o tempo brincando não é apenas um tempo de recreação para as crianças e um tem-
po ocioso para o professor. O tempo dedicado ao brincar é um momento de pesquisa e experimentação 
tanto para criança – no seu processo de descoberta de si, do outro, do mundo - quanto para o professor 
no seu trabalho de observar, conduzir, avaliar o desenvolvimento e maturação dos processos cognitivos 
da criança.

 Vamos lá, professor! Agora é a sua vez de planejar novas situações de aprendizagem.
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Avaliação

Ao pensar em o que avaliar na Educação Infantil, o professor precisa ter clareza em sua intenciona-
lidade pedagógica.

O ato de avaliar no desenvolvimento infantil não ocorre numa situação isolada; pelo contrário, faz 
parte de um processo. A partir dos objetivos previamente estabelecidos, o professor realiza um acompa-
nhamento sistemático sobre as vivências proporcionadas nas brincadeiras e nas interações. Contudo, é 
preciso que se tenha a compreensão de que a avaliação na Educação Infantil não tem caráter classifica-
tório ou é utilizada para promoção, conforme prevê a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, no artigo 
47, § 4º:

A avaliação na Educação Infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvi-
mento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao Ensino Funda-
mental. (BRASIL, 2010).

Em todas as situações de aprendizagem em que a criança está inserida, devemos, enquanto educado-
res, considerá-la como protagonista do processo, garantindo condições espaciais, materiais e emocionais 
para seu desenvolvimento. Para isso, caberá ao adulto observar o quanto e como cada criança se desen-
volverá, sendo coadjuvante e coparticipante em cada vivência, para proporcionar e garantir a interação, a 
exploração, a convivência, a participação, a expressão, o brincar e o conhecer-se.

Mas como tudo isso acontece?

O professor, por meio da observação crítica e criativa das atividades, utilizará evidências variadas, 
como registros escritos, fotográficos, audiovisuais, produções dos pequenos, entre outros, para acompa-
nhar as aprendizagens. Dessa maneira, terá a oportunidade de rever suas ações, fortalecer sua atuação 
profissional para melhorar as práticas educativas e possibilitar novas estratégias a fim de favorecer as 
situações de aprendizagem e a organização de espaços materiais, de tempo e até mesmo de objetivos, ou 
seja, abrirá a possibilidade de diálogo e de provocações para um novo conhecimento.

Na Rede Municipal de Ensino de Taubaté, além das observações, o professor utilizará uma docu-
mentação específica para que as famílias e/ou responsáveis pela criança possam conhecer o trabalho de-
senvolvido, bem como os processos, ou seja, cada criança terá seu dossiê de aprendizagem composto por:

a) Carômetro: ficha com informações sobre o aluno preenchida durante o ano letivo;

b) Relatório Descritivo: instrumento em que o professor informará às famílias o desenvolvimento 
da criança durante o bimestre;

O dossiê de aprendizagem permitirá ao professor acompanhar o desenvolvimento do aluno, compa-
rando sua evolução durante toda a Educação Infantil.
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Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental gera uma grande ansiedade nas crian-
ças e nas famílias por conta do novo ambiente escolar, das novas relações sociais, dos vínculos afe- tivos 
e das expectativas sobre as aprendizagens.

Considerando a mistura de sentimentos, com a descoberta do novo, tornam-se necessárias a parceria 
e a integração entre os dois segmentos, para que a transição ocorra de forma saudável e a criança - que é 
o nosso foco principal -  sinta-se segura em sua nova fase escolar.

Nesse processo, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental precisam estabelecer um plano es-
tratégico de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os professores que iniciarão o 
trabalho com os pequenos.

Para que a transição ocorra de forma saudável, valorizando a criança como protagonista, a equipe 
gestora, juntamente com a equipe docente dos dois segmentos, devem:

• Criar diálogos cada vez mais frequentes entre a equipe da Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental, prevendo estratégias de acolhimento e respeitando as especificidades dos alunos;

• Promover reuniões de HTPCs entre as professoras coordenadoras da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, contando sobre a rotina e as competências desenvolvidas em cada etapa;

• Oportunizar reuniões em HTPCs nas unidades de Educação Infantil e nas unidades de Ensino 
Fundamental, com a presença do diretor, professor coordenador e professores das duas unidades escola-
res;

• Propiciar visitas dos alunos das turmas de 2ª Etapa às unidades de Ensino Fundamental, para 
conhecer a escola e acompanhar um pouco da rotina do Ensino Fundamental;

• Promover visitas dos alunos do Ensino Fundamental nas unidades de Educação Infantil para 
realização de atividades que envolvam os dois segmentos: contação de histórias, apresentação de danças, 
teatros, oficinas de arte, entre outros.

• Realizar visitas e reuniões com os pais dos alunos de 2ª Etapa, nas unidades de Ensino Funda-
mental, com o propósito de transmitir maior segurança e confiança aos familiares;

• Encaminhar o Dossiê de aprendizagem, com evidências quanto ao desenvolvimento da criança 
ao longo de sua trajetória na Educação Infantil, buscando contribuir com o planejamento da professora 
do 1º ano.

Cabe ressaltar que, para haver êxito na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, é:

indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o 
acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e 
são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. (BRASIL, 
2017, 51).
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Ensino Fundamental
A Educação Básica brasileira é constituída por três etapas, dentre as quais o Ensino Fundamental 

constitui a etapa intermediária. Tal organização foi criada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(BRASIL, 1996) em substituição ao até então “primeiro grau” (MENEZES; SANTOS, 2001). Embora 
cada uma dessas etapas - infantil, fundamental e médio - tenha a sua devida importância para constituir 
a Educação Básica, a compreensão sobre o Ensino Fundamental vincula-se ao significado da palavra 
utilizada para caracterizá-lo: “Fundamental: que serve de fundamento, de base ou alicerce; alicer¬çador, 
básico, basilar; estrutura fundamental” (MICHAELIS, DICIONÁRIO). 

Em respeito à lei e em consonância ao que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular, os 
anos iniciais do Ensino Fundamental deverão estabelecer relação direta com as experiências vividas pelos 
alunos na Educação Infantil, de modo a dar continuidade a essas experiências, consolidando o conheci-
mento e oferecendo progressiva sistematização dos aprendizados do aluno, de modo a desenvolver uma 
atitude ativa frente a um mundo repleto de possibilidades, mantendo-o protagonista na construção do 
seu conhecimento.

O foco da ação pedagógica será a apropriação do sistema de escrita a fim de que o aluno, por meio 
de multiletramentos ( multiplicidade de linguagens em textos impressos, digitais em mídias audiovisu-
ais, que circulam na diversidade cultural), seja capaz de desenvolver suas habilidades de leitura e escrita 
para aplicá-las satisfatoriamente em todo o seu processo de aprendizagem pelos anos seguintes. Neste 
mo¬mento, no Ensino Fundamental, devem ampliar-se também as experiências e as oportunidades que 
de¬senvolvam a oralidade e outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros 
artísticos, midiáticos e científicos, e as formas de representação do tempo e do espaço, ofertando aos 
alunos a oportunidade de conviver com uma variedade de situações que envolvam conceitos e fazeres 
científicos, tais como: observações, análises, argumentações e potenciais descobertas.

O currículo propõe que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental a ação pedagógica deve ter 
como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do 
sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de 
escrita e ao seu desenvolvimento em práticas diversificadas de letramento, além de ações que favoreçam 
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se insere. Como aponta o Parecer CNE/
CEB nº11/2010, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças 
o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura 
e a escrita de um modo mais significativo” (BRASIL,2010).

A Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019), doravante PNA, elenca seis componentes que 
são essenciais para apoiar os currículos e as boas práticas de alfabetização baseados em evidências, a sa-
ber: fonêmica, instrução fônica sistemática, vocabulário, fluência em leitura oral, compreensão de textos 
e produção escrita. 

Conforme a PNA (BRASIL, 2019), a produção de escrita abrange diferentes níveis:

• Nível de letra: caligrafia; envolve a planificação, a programação e a execução de movimentos da 
escrita.

• Nível da palavra: ortografia; envolve operações mentais que permitem saber, por exemplo, que / 
mâw / se escreve “mão” ( e não “maum”).

• Nível da frase: consciência sintática; envolve a ordem das palavras, as combinações entre as pala-
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vras e a pontuação.

• Nível do texto: escrever e redigir; refere-se à organização do discurso e envolve processos que não 
são específicos da língua escrita, como a memória episódica, o processo sintático e semântico.

Assim, alfabetizar é trabalhar com a apropriação da ortografia do português do Brasil, compreenden-
do como se dá este processo (longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcio-
namento fonológico da língua. (BRASIL 2017)

Durante os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a progressão do conhecimento ocorre pela conso-
lidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética 
e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto ao que ainda 
precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e o interesse pela vida 
social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos agentes 
entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.

Além da continuidade das vivências da Educação Infantil, no Ensino Fundamental é essencial esta-
belecer um percurso contínuo de aprendizagem entre as suas duas fases: Anos Iniciais e Anos Finais, para 
garantir maior inte¬gração entre elas, diminuindo os impactos negativos quando o aluno chega no 6º ano 
devido, sobretudo, à mudança estrutural e pedagógica.

O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica, fase da vida em que crianças e 
adolescentes passam por mudanças relacionadas a vários aspectos, tanto físicos como emocionais. Como 
já indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução 
CNE/CEB nº7/2010), essas mudanças estão presentes entre os desafios desse currículo para essa etapa 
de escolarização.

A transição do 5º ano para o 6º ano deve propor ações para assegurar aos alunos uma transição 
harmoniosa. Esta transição se caracteriza por mudanças na estrutura pedagógica, pois o aluno estava 
acostumado a um número reduzido de professores e nos Anos Finais terá um professor para casa com-
ponente curricular. O Parecer CNE/CEB nº11/2010, destaca que “os alunos, ao mudarem do professor 
generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes curriculares, 
costumam se ressentir diante de muitas exigências que têm de atender, feitas pelo grande número de do-
centes dos anos finais” (BRASIL,2010). 

Para evitar esta ruptura no processo de aprendizagem e garantir maiores condições de sucesso, deve-
-se fazer um trabalho sistematizado com os alunos do 5º ano para prepará-los para a transição.  Criar 
oportunidades de diálogo entre os alunos que já estão no 6º ano e os que irão ingressar é um exemplo de 
boa prática. Aos professores especialistas cabe oportunizar momentos para conversar e explicar como 
funciona o 6º ano, as responsabilidades e compromissos que terão como alunos dos Anos Finais do En-
sino Fundamental.

Diante de uma sociedade com inúmeras descobertas e possibilidades, é importante que a escola 
organize situações de aprendizagem que toquem em interesses manifestados pelos alunos. Organizar 
ati¬vidades e situações que estimulem o desenvolvimento cognitivo dos alunos a partir das suas experi-
ências sociais, culturais, socioemocionais e familiares facilitará o processo de aquisição do conhecimento 
e de desenvolvimento integral.

O currículo de Taubaté para o Ensino Fundamental apresenta os componentes curriculares  por ano, 
as habilidades essenciais e as competências específicas por componente, as competências gerais e socio-
emocionais que devem ser desenvolvidas em um compromisso com a educação integral com a equidade, 
tendo o aluno como o centro da aprendizagem. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais 
que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de 
acordo com uma determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a seguir: 
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Para atender às especificidades da rede municipal de Taubaté, algumas habilidades foram criadas e/
ou alteradas, de acordo com a seguinte estrutura: 
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 Vygotsky caracterizou a Zona de Desenvolvimento Proximal, como a distância entre o que se pode 
fazer sozinho e o que se faz com a mediação e a interação. Assim, a concepção de nossa Rede se pauta na 
Teoria sócio-histórico-cultural (Vygotsky, 2000), por compreender que a construção e ressignificação do 
conhecimento se dá no dialogismo e na interação entre os indivíduos.

O processo de ensino mediado por Metodologias Ativas aborda a importância de trabalhos em gru-
po em sala de aula, colocando o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. Aprender 
de forma colaborativa com os pares facilita a internalização dos conhecimentos. O professor é o facili-
tador do processo, mediando e estimulando os alunos para adquirir a aprendizagem necessária em cada 
etapa do processo de ensino. Há várias maneiras para aplicar as Metodologias Ativas em sala de aula, com 
atividades em grupo, aula invertida, aprendizagem criativa, projetos, ensino híbrido, roteiro de estudos, 
inserindo os estudantes em um ambiente colaborativo que favorece a aprendizagem.

A avaliação é uma ação para acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens, é um processo con-
tínuo e formativo. Os instrumentos de avaliação usados pelos professores precisam ser adequados para 
a ação de avaliar. Eles mostram não somente a aprendizagem do estudante, mas também a adequação da 
prática do professor, permitindo a ele diagnosticar o que não foi assimilado e fazer as mudanças necessá-
rias para que os estudantes tenham adquirido as competências básicas ao final do Ensino Fundamental.

O processo de avaliação, de acordo com o Regimento Escolar Comum do Sistema Municipal de 
Ensino de Taubaté deve ser composto por, no mínimo, dois instrumentos avaliativos e somativos, com-
pondo a nota síntese do aluno numa escala de 0 (zero)  a 10 (dez), com graduação de 5(cinco) em 5 
(cinco) décimos. São exemplos destes instrumentos: a AFA (Avaliação Formativa para a Aprendizagem), 
exercícios avaliativos, caderno, portfólio, debates e rodas de conversa, leitura e interpretação de textos e 
imagens, produção de texto, pesquisa, tarefas para casa, produções artísticas, participação e comprometi-
mento, trabalho extraclasse, atividades em classe.

A abordagem dos Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) na BNCC (BRASIL,2017)  visa 
à ampliação das aprendizagens para além dos objetos de conhecimento propostos. Espera-se que ao 
contextualizá-la  com o que é ensinado em sala de aula, esta abordagem desperte nos alunos o interesse 
por questões que não são apenas do domínio de um componente, mas que estejam em todos, de forma 
integral e transversal. Os temas Contemporâneos Transversais são: Meio Ambiente, Ciência e Tecno-
logia, Multiculturalismo, Cidadania e Civismo, Saúde e Economia. Estas propostas podem e devem ser 
trabalhadas de forma intradisciplinar (uma única disciplina), interdisciplinar (duas ou mais disciplinas) 
ou transdisciplinar( todas as áreas de conhecimento e etapas da educação), transversalmente nas áreas de 
conhecimento e deve ser organizado no trabalho pedagógico dos professores, em seus planos de aula, 
sempre que surgir oportunidades, para garantir a equidade. 

Para auxiliar os professores, há o Guia de Práticas Pedagógicas, uma ferramenta importante para o 
trabalho do professor, no qual ele planeja suas aulas semanalmente, esclarecendo as estratégias para cada 
objeto de conhecimento a ser ensinado e as formas de avaliar.

Segundo Libâneo (2018), “o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão 
das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos quan-
to a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino”. Neste sentido o planejamento da aula 
no Guia de Práticas Pedagógicas dever ser flexível, podendo sofrer alterações com clareza e objetividade, 
caso seja necessário.

Outro recurso para auxiliar o trabalho do professor é o Ambiente Virtual de Experiências Pedagógi-
cas, o AVEP, criado pela Equipe de Práticas Pedagógicas da Secretaria de Educação (EPP). O AVEP con-
ta com recursos disponíveis como planos de aula, jogos, material de formação que motivam o professor 
a buscar novas práticas e atividades diferenciadas. A sala virtual do Ensino Fundamental Anos Iniciais 
compreende salas de 1º ao 5º ano, sala de EJA e sala do REDES I ( recuperação paralela), tendo como 
foco principal a aprendizagem de maneira equânime.
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Acreditamos que os desafios determinados pela complexidade, pela diversidade do contexto  não 
serão maiores do que a nossa capacidade de sonhar e de construir uma reali¬dade mais justa e promisso-
ra, promovendo a harmonia entre as etapas da Educação Básica. Afinal, como afirma Monteiro Lobato 
(1977, p.178) “tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de 
outra maneira. Porém, tantos sonhos foram realizados que não temos o direito de duvidar de nenhum”.
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Língua Portuguesa
...a história é “tempo de possibilidade”, de “possibilidade coletiva”.

(Paulo Freire)

Para se chegar a uma concepção do ensino da Língua Portuguesa faz-se necessário fazer consideração 
acerca do conceito de linguagem, uma vez que tal conceito tem norteado as práticas de ensino da língua.

Seguindo os estudos feitos por Geraldi (1984), um dos estudiosos dos pressupostos de Bakhtin, no 
Brasil, a linguagem pode ser considerada por três concepções distintas: a primeira seria a concepção de 
linguagem como expressão do pensamento, que, fundamentada na tradição grega, acredita que o homem 
representa o mundo através da linguagem, refletindo, espelhando o seu pensamento sobre si, as pessoas, 
o mundo.  A linguagem é, então, concebida como conjunto de signos que as pessoas utilizam para expres-
sar o que pensam. Como afirma Geraldi, nesta perspectiva, quem não se expressa bem, não pensa. Outra 
concepção é a linguagem como instrumento de comunicação, a partir da qual a linguagem é um código e 
o indivíduo deve ser apenas um decodificador. Em relação ao ensino da língua a partir dessa concepção, 
as regras e normas gramaticais eram exploradas e as atividades eram mecânicas e não reflexivas, ou seja, 
acontecia o ensino prescritivo da língua. 

E, por fim, a concepção de linguagem que norteia esse documento curricular: a linguagem como 
forma de interação. A partir dessa concepção de linguagem, desenvolvida no Círculo de Bakhtin, o lócus 
da linguagem é a interação. Segundo tal concepção, a língua se constitui em um processo ininterrupto, 
realizado através da interação verbal, social, entre interlocutores, não sendo um sistema estável de formas 
normativamente idênticas. Assim, os sujeitos são vistos como agentes sociais, pois é por meio de diálogos 
entre os indivíduos que ocorrem as trocas de experiências e de conhecimento. A linguagem é tratada, 
portanto, como o “lugar” onde ocorrem as interações sociais e os sujeitos são ativos, eles se constroem e 
são construídos nesse processo de interação.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento linguístico e discursivo com o 
qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela linguagem. Organizar situações 
de aprendizado, nessa perspectiva, supõe: planejar situações de interação nas quais esses conhecimen-
tos sejam construídos e/ou tematizados; organizar atividades que procurem recriar na sala de aula 
situações enunciativas de outros espaços que não o escolar, considerando-se sua especificidade e a 
inevitável transposição didática que o conteúdo sofrerá; saber que a escola é um espaço de interação 
social onde práticas sociais de linguagem acontecem e se circunstanciam, assumindo características 
bastante específicas em função de sua finalidade: o ensino. (BRASIL, 1998)

Partindo da concepção de ensino vigente na Rede Municipal de Taubaté, que propõe um aprendiza-
do baseado nas interações sociais, a fim de preparar o estudante para as demandas da vida e do mercado 
de trabalho, o Ensino da Língua Portuguesa é marcado, neste currículo, por ações que desenvolvam nos 
alunos a maturidade linguística necessária para o seu pleno desenvolvimento. Indo ao encontro desta 
perspectiva, a educação nacional conta hoje com as propostas da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

A partir da BNCC, o documento curricular, ora apresentado, propõe práticas educacionais voltadas 
para uma educação que visa à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, demo-
crática e inclusiva. Assim, ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais devem assegurar 
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aos estudantes a equidade no desenvolvimento de competências que constituem a garantia ao direito de 
aprender. 

Conforme postula a BNCC: 

...competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habi-
lidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017).

Considerando o pressuposto de que o estudo da língua deve contribuir para a formação de sujeitos 
sociais, o currículo foi pautado nos textos de circulação social, sejam eles orais, escritos, verbais, visuais, 
virtuais...  Assim, na esteira do que foi proposto nos PCN e na BNCC, o texto ganha destaque como 
instrumento para a elaboração de práticas de ensino e aprendizagem, que passam a privilegiar os estudos 
da língua a partir dos gêneros discursivos presentes no cotidiano das atividades sociais humanas. Nesse 
sentido, os estudos de natureza teórica, como as regras da norma-padrão, por exemplo, não devem ser 
tomados como um fim em si mesmo, mas devem estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam 
aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua. Essas normas e regras deverão ser aplicadas 
como ferramentas para que o aluno se torne um leitor proficiente e um redator de textos ativo na socie-
dade em que atua como ser agente.

Em consonância com a BNCC, o currículo propõe que o estudo da língua se desenvolva a partir de 
eixos de integração das práticas de linguagem: oralidade, leitura/escrita/produção e análise linguística dos 
textos estudados.

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. Evidente que 
isso não somente em relação ao texto escrito

“mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em mo-
vimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros 
digitais.” (BRASIL ,2017)

O Eixo da Produção de Textos abarca as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria 
(individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades. 

O Eixo da Oralidade relaciona-se com as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral com 
ou sem contato face a face, como, por exemplo, aula dialogada, videoconferência. Compreende também 
a oralização de textos em situações socialmente significativas, momentos oportunos de interação e dis-
cussão sobre temas variados, além de outros aspectos linguísticos do trabalho nos diferentes campos de 
atuação. 

O Eixo da Análise Linguística envolve os procedimentos e estratégias de análise e avaliação da 
materialidade dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido. Assim, com relação 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 do gênero em questão. 

Especificamente nos textos orais, essa análise envolverá também os elementos próprios da fala, como 
ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada, estilização etc., bem como 
os elementos paralinguísticos e cinésicos: postura, expressão facial, gestualidade etc. Acerca do estilo, 
serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos 
sintáticos e morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo do gênero em estudo.
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Com relação aos textos multissemióticos, serão consideradas em análise as formas de composição e 
estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano, profundidade e foco, cor e intensi-
dade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens dinâmicas e performances, as características 
de montagem, ritmo, duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, ou ritmo, 
andamento, melodia, harmonia, timbres, instrumentos, no caso da música.

Os conhecimentos acerca dos grafemas e fonemas, o conhecimento ortográfico, lexical, morfológico, 
sintático, textual, discursivo, sociolinguístico e semiótico que integram as análises linguísticas necessárias 
à compreensão e à produção das linguagens serão abordados, gradativamente, durante todo o Ensino 
Fundamental.

Assim, as práticas de leitura e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos devem oportu-
nizar momentos de reflexão sobre a língua e as linguagens de uma forma em que as descrições, conceitos 
e regras favoreçam o uso e efetivação dos multiletramentos necessários à plenitude da vida social e pes-
soal. Pretende-se, portanto, que o aluno seja um poliglota dentro da sua própria língua.

Além dos eixos de práticas de linguagem apresentados, o currículo organiza essas práticas em cam-
pos de atuação, considerando a importância da contextualização do conhecimento escolar partindo de 
contextos que sejam significativos para os estudantes. 

São cinco os campos de atuação considerados no Ensino Fundamental:
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ANOS INICIAIS ANOS FINAIS
Campo da vida cotidiana
Campo artístico-literário Campo artístico-literário
Campo das práticas de estudo e pesquisa Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo da vida pública
Campo jornalístico-midiático
Campo de atuação na vida pública

     Fonte: extraído de BRASIL, resolução CNE/CP nº2, de 22/12/2017. BNCC, Brasília, 2017. p.82

A determinação destes campos de atuação ocorreu em consideração à formação para a atuação em 
atividades do cotidiano, no espaço familiar e escolar, uma formação que contempla a produção do conhe-
cimento e a pesquisa, uma formação estética, ligada à experiência de leitura e escrita do texto literário e à 
compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos. Estes campos aparecem num movimento 
de progressão que parte das práticas mais cotidianas em direção a práticas e gêneros mais institucionali-
zados, com predomínio da escrita e do oral público. 

Assim sendo, os campos de atuação orientaram a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedi-
mentos, ao mesmo tempo em que oferecem uma diversidade de recortes no trabalho com a linguagem. 
No organizador curricular, para cada campo de atuação de cada bimestre, há um gênero textual deno-
minado “Gênero Central”, que foi uma escolha para nortear o trabalho do professor, não para limitá-lo. 
Este gênero é o que será aferido na Avaliação Formativa para a Aprendizagem (AFA), no entanto o pro-
fessor tem liberdade para explorar outros gêneros textuais afins que julgar pertinentes para o desenvolvi-
mento das habilidades propostas. Nos Anos Iniciais, a cada bimestre, serão trabalhados três Campos de 
Atuação, com um gênero central para cada campo. Nos Anos Finais, para o 6º e 7º ano, serão explorados 
dois gêneros centrais por bimestre, focados em dois Campos de Atuação, e para o 8º e 9º ano, três Cam-
pos de Atuação por bimestre, com um gênero central para cada Campo.

Os Campos de Atuação, bem como os gêneros textuais têm, portanto, uma função didática que 
possibilita 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, no tempo 
e espaço escolares e fora deles.

     Os objetos de conhecimento e as habilidades para cada campo de atuação foram organizados a 



partir das práticas de linguagem e distribuídos pelos nove anos em dois segmentos do Ensino Funda-
mental: Anos Iniciais e Anos Finais, consideradas as peculiaridades de cada segmento. Tais habilidades 
favorecem a continuidade das aprendizagens, aumentando gradativamente sua complexidade.

 Estas escolhas foram feitas em reuniões realizadas com professores que aceitaram o convite para 
participar da revisão do currículo. Os encontros aconteceram no Centro de Formação de Professores, em 
conjunto com a Equipe de Práticas Pedagógicas (EPP).

Após tais considerações, entende-se que o estudo da Língua Portuguesa deve ser pautado no de-
senvolvimento das competências específicas do componente curricular, sempre em consonância com 
as competências da área de Linguagens, que inclui Arte, Educação Física e Língua Inglesa, partindo de 
uma perspectiva sócio-interacionista, em que o aluno é visto como protagonista na construção do seu 
conhecimento e no desenvolvimento de suas competências e habilidades. Assim, espera-se que ao final 
do Ensino Fundamental, esse sujeito-ativo tenha desenvolvido as seguintes competências acerca de sua 
língua materna:

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da 
comunidade a que pertencem. 

2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes cam-
pos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura 
letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e prota-
gonismo na vida social.

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes cam-
pos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.

4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de 
variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comu-
nicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem 
direitos humanos e ambientais.

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pes-
soais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético 
para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às 
dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humaniza-
dor da experiência com a literatura.

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para ex-
pandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir 
sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.

Diante dos desafios postos para o desenvolvimento das competências, nesse processo de construção 
do saber linguístico, o professor pode se valer de algumas ferramentas de apoio ao seu trabalho. Uma 
delas são as metodologias ativas, formas de ensino que visam ao desenvolvimento da autonomia e da 
participação dos alunos na sociedade de forma integral e efetiva. Com isso, as práticas pedagógicas são 
beneficiadas e todo o processo educativo é melhorado. As metodologias ativas são ferramentas que auxi-
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liam no processo de ensino/aprendizagem, levam o aluno a reflexões mais profundas, a partir das quais 
ele se envolve de maneira mais profunda, guiando seu próprio caminho e adquirindo autonomia. Ou seja, 
o centro deixa de ser o professor e configura-se no aluno ativo, o protagonista do processo. Os modelos 
mais comuns são: a Aprendizagem por Pares, Aprendizagem Baseada em Projetos, o Estudo de Caso, a 
Aula Invertida, a Aprendizagem em Equipe, o Ensino Híbrido e o Estudo por Roteiros. Outra ferramen-
ta para auxiliar o professor é o Guia de Práticas Pedagógicas, instrumento que possibilita o planejamento 
de estratégias e percursos didáticos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e que 
pode ser usado como um espaço de diálogo entre o professor regente e o professor coordenador.

Outra questão a ser revisitada para o sucesso do currículo na prática é a Avaliação. Já citada anterior-
mente, a AFA é um dos instrumentos de que o professor deve se valer no processo de avaliação. Contudo, 
é claro que não é o único, uma vez que o processo de avaliação se dá em consonância com o processo de 
aprendizagem do aluno. Desde a avaliação diagnóstica, passando pela processual, pela formativa e pela 
autoavaliação, este processo requer atenção, sensibilidade e coerência do professor. Um aspecto de capital 
importância é que a prática avaliativa seja revista não para ser usada com finalidade unicamente classifi-
catória ou seletiva, e sim com propósitos diagnósticos e inclusivos, a fim de garantir o direito a aprender 
e aprender com equidade. Uma das formas de garantir a aprendizagem com equidade é usar a avaliação 
como um espelho para que a escola, o professor e também o aluno voltem o olhar para si, buscando 
adequações e transformações das suas práticas.

 Partindo desta perspectiva e considerando que o ensino da língua deve levar em conta o fato de que 
as linguagens são uma construção humana, portadoras e constitutivas de identidade, que fazem a intera-
ção entre sujeitos que podem comunicar sentimentos, conhecimentos científicos, culturais, cibernéticos, 
entre outros, por meio de diferentes formas de linguagem, utilizando-as para atribuir sentido às práticas 
sociais, situando o protagonismo do aluno na construção do seu conhecimento e, consequentemente, de 
sua própria formação como indivíduo e como participante de seu grupo social, a aplicação de um currícu-
lo transformador, que leve o aluno a compreender a função social dos gêneros textuais, sejam eles orais/
escritos/multissemióticos, é condição necessária e urgente para a formação de uma sociedade mais justa 
e igualitária, com a participação cada vez mais ativa, crítica, reflexiva e ética de seus cidadãos.

Após reflexões e colocações, chegamos Currículo da Educação de Taubaté, cidade localizada na região 
chamada por Darcy Ribeiro de “Paulistânia Caipira”, onde o encontro do português como o índio resul-
tou numa linguagem com características únicas: uma mistura do tupi-guarani com o português arcaico 
vindo d’além-mar. Essa linguagem, conhecida como língua geral, era uma espécie de fusão das línguas 
portuguesa e indígena usada pelos jesuítas e pelos falantes locais e que, através do tempo, solidificou-se 
como a linguagem do povo caipira. A herança indígena persiste ainda hoje, como, por exemplo, no pró-
prio nome da cidade: Taubaté, que corresponde a uma variação do vocábulo “taba-ibaté”, que na língua 
tupi significa “aldeia que fica no alto”, em referência à aldeia Guaianá, que na época da fundação do po-
voado, localizava-se no alto de uma colina, além de outros nomes toponímicos que nos lembram que a 
terra era do índio. Mas a língua, este fenômeno social dinâmico, se molda, se adapta, se modifica ao sabor 
do uso e da necessidade e, desta maneira, hoje temos uma linguagem que guarda elementos desta antiga 
língua geral, mas renovada e moldada pelo uso. Observa-se aqui termos e expressões usados por jovens 
que mantém relação com o falar do povo caipira, mas adaptada a novos contextos e práticas sociais: 
expressões como “capaimemo” (expressão que indica nunca, jamais), “beldo” (para designar bêbado), 
“breganha” (para designar barganha, troca) são alguns exemplos de manifestações da linguagem do lugar, 
elemento identitário da nossa cultura, que constitui nossa diversidade e que deve ser ensinada, respeitada 
e valorizada, como forma de promover o amadurecimento intelectual, cidadão e humano de seu povo.  

 Sendo assim, atendendo às propostas da BNCC, que evidencia a importância do desenvolvimento de 
competências e habilidades e atentando-se para as peculiaridades do nosso lugar, o Currículo de Língua 
Portuguesa apresenta-se como um momento pertinente para novos desafios, apresenta-se como uma 
possibilidade coletiva de um novo fazer pedagógico. 

Paulo Freire sustentava que a história é “tempo de possibilidade”, de “possibilidade coletiva”. Isso 
significa que cabe a cada um de nós, mas cabe a todos nós também. Nesta luta, há uma dimensão in-
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dividual (como posso, na minha trajetória pessoal e profissional, estar em permanente busca de 
“ser mais”?) e uma dimensão coletiva (quais são os espaços de luta por uma educação de qualidade e pela 
valorização do educador?). Paulo Freire afirmava também que “não era esperançoso por teimosia, mas 
por imperativo histórico e existencial”.

Chegamos, então, a um novo tempo de possibilidades... 
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA E CANTIGAS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS E 
REGULAMENTOS

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

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

Compreensão em leitura

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

Decodificação/Fluência 
de leitura

(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 se destinam.

Reconstrução das 
condições de produção e 
recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/ finalidade do texto.

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

1º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA E CANTIGAS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS E 
REGULAMENTOS

HABILIDADES

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

Escrita compartilhada

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

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

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

Escuta atenta

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

Relato oral/Registro 
formal e informal

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais 
gráficos.

Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como 
representação dos sons da fala.

Construção do sistema 
alfabético

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na 
ordem das letras.

Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/

Acentuação

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

Segmentação de 
palavras/Classificação 
de palavras por número 
de sílabas

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

Forma de composição 
do texto
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1º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CANTIGAS, 
CONVITE E QUADRINHAS.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: TEXTOS DE 
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO.

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em leitura

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

Decodificação/Fluência 
de leitura

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

Formação de leitor

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

Compreensão em leitura

(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.

Reconstrução das 
condições de produção e

recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CANTIGAS, 
CONVITE E QUADRINHAS.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: TEXTOS DE 
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO.

HABILIDADES

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Correspondência 
fonema-grafema

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/ finalidade do texto.

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários 
e textos de campanhas de conscientização destinados ao 
público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

Escrita compartilhada

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

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

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

Produção de texto oral
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1º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CANTIGAS, 
CONVITE E QUADRINHAS.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: TEXTOS DE 
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO.

HABILIDADES

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

Escuta atenta

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

Relato oral/Registro 
formal e informal

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
Construção do sistema 
alfabético e da ortografia(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por 

letras.

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/Acentuação

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

Segmentação de 
palavras/Classificação 
de palavras por número 
de sílabas

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

do texto(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios 
publicitários e textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou 
impressos), a formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive o uso de imagens.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CONVITE, 
BILHETE, PARLENDA, TRAVA-LÍNGUAS, DITOS 
POPULARES E ADIVINHAS.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA E GRÁFICO.

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em leitura

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

Decodificação/Fluência 
de leitura

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

Formação de leitor

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

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

(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.

Reconstrução das 
condições de produção e 
recepção de textos

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção 
e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos

Estratégia de leitura

1º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CONVITE, 
BILHETE, PARLENDA, TRAVA-LÍNGUAS, DITOS 
POPULARES E ADIVINHAS.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA E GRÁFICO.

HABILIDADES

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. Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Correspondência fonema-
grafema

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/ finalidade do texto.

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

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

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

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

Planejamento de texto
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CONVITE, 
BILHETE, PARLENDA, TRAVA-LÍNGUAS, DITOS 
POPULARES E ADIVINHAS.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA E GRÁFICO.

HABILIDADES

(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.

Revisão de textos

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

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

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

Escuta atenta

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

Relato oral/Registro 
formal e informal

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, 
partes de palavras) com sua representação escrita. Construção do sistema 

alfabético e da ortografia(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas iniciais.

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/Acentuação

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

Segmentação de 
palavras/Classificação 
de palavras por número 
de sílabas

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

Pontuação

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

Forma de composição 
do texto

1º Ano

166

Currículo da Educação 



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, CONVITE, 
BILHETE, PARLENDA, TRAVA-LÍNGUAS, DITOS 
POPULARES E ADIVINHAS.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA E GRÁFICO.

HABILIDADES

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

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

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

Forma de composição 
do texto

Ensino Fundamental - Língua Portuguesa

167

1º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LEGENDAS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POESIA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Decodificação/Fluência 
de leitura

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

Formação de leitor

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua 
dimensão de encantamento, jogo e fruição.

Apreciação estética/
Estilo

(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 escola0 e nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

Reconstrução das 
condições de produção e

recepção de textos

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

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(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.

Formação do leitor 
literário

(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.

Apreciação estética/
Estilo

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

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica

1º Ano
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1º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LEGENDAS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POESIA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

HABILIDADES

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Correspondência 
fonema-grafema

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/ finalidade do texto.

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

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

Produção de textos

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

Planejamento de texto 
oral

Exposição oral

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

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

Construção do 
sistema alfabético/ 
Estabelecimento de 
relações anafóricas 
na referenciação e 
construção da coesão
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LEGENDAS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POESIA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

HABILIDADES

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

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

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

ORALIDADE

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

Escuta atenta

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

Relato oral/Registro 
formal e informal

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

1º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LEGENDAS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POESIA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

HABILIDADES

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/Acentuação

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

Segmentação de 
palavras/Classificação 
de palavras por número 
de sílabas

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e 
diferenças entre sons de sílabas mediais e finais.

Construção do sistema 
alfabético

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

Pontuação

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

Forma de composição 
do texto

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

Formas de composição 
de narrativas

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

Formas de composição 
de textos poéticos
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, BILHETES, 
CANTIGAS E QUADRINHAS.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS E 
REGULAMENTOS.

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

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

(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.

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. Estratégia de leitura

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

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

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

Escrita compartilhada

2º Ano
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2º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: LISTA, BILHETES, 
CANTIGAS E QUADRINHAS.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS E 
REGULAMENTOS.

HABILIDADES

ORALIDADE

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

(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.

Oralidade pública/ 
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Escuta atenta

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

Características 
da conversação 
espontânea

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas 
palavras. Construção do 

sistema alfabético e da 
ortografia(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas 

CV, V, CVC, CCV, identificando que existem vogais em todas as 
sílabas.

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos 
nomes das letras do alfabeto.

Conhecimento do 
alfabeto do português 
do Brasil

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

Segmentação de 
palavras/ classificação 
de palavras por número 
de sílabas

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

Forma de composição 
do texto
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: FÁBULA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS DE JOGO

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Formação do leitor 
literário

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

Compreensão em 
leitura(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, 
tabelas, entre outros gêneros do campo investigativo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto.

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

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(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.

Formação do leitor 
literário

2º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: FÁBULA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS DE JOGO

HABILIDADES

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

Formação do leitor 
literário/ leitura 
multissemiótica

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Produção de textos

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

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

ORALIDADE

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

Planejamento de texto 
oral

Exposição oral

(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.

Oralidade pública/ 
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Características 
da conversação 
espontânea

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

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e 
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas 
palavras. Construção do 

sistema alfabético e da 
ortografia

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra).
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2º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: FÁBULA

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
FICHA TÉCNICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REGRAS DE JOGO

HABILIDADES

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

Segmentação de 
palavras/ classificação 
de palavras por 
números de sílabas

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

Forma de composição 
dos textos/

Adequação do texto às 
normas de escrita

2º Ano
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Currículo da Educação 



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CONVITE, RECEITA 
E TRAVA-LÍNGUAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E TABELA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Imagens analíticas em 
textos

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

Pesquisa

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

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

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

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
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2º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CONVITE, RECEITA 
E TRAVA-LÍNGUAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E TABELA

HABILIDADES

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Construção do sistema 
alfabético

Convenções da escrita

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

Produção de textos

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

Escrita autônoma

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

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

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

Escrita compartilhada

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

Revisão de textos

ORALIDADE

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

Planejamento texto oral

Exposição oral

2º Ano
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Currículo da Educação 



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CONVITE, RECEITA 
E TRAVA-LÍNGUAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E TABELA

HABILIDADES

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

(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.

Oralidade pública/ 
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Características 
da conversação 
espontânea

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ acentuação

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

Segmentação de 
palavras/ Classificação 
de palavras por 
números de sílabas

(EF02LP09) Usar ponto final, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação. Pontuação

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

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

Forma de composição 
do texto

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

Forma de composição 
do texto
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2º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CONVITE, RECEITA 
E TRAVA-LÍNGUAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E TABELA

HABILIDADES

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

Forma de composição 
do texto

2º Ano
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Currículo da Educação 



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARTA E CARTÃO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CONTOS DE FADA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: LEGENDA E NOTÍCIA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Formação do leitor 
literário

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

Compreensão em 
leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. Estratégia de leitura

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

Formação do leitor 
literário/ leitura 
multissemiótica

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Construção do sistema 
alfabético/ convenções 
da escrita

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

Escrita autônoma e 
compartilhada

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo 
professor.

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

Construção do 
sistema alfabético/ 
Estabelecimento de 
relações anafóricas 
na referenciação e 
construção da coesão
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2º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARTA E CARTÃO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CONTOS DE FADA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: LEGENDA E NOTÍCIA

HABILIDADES

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

Escrita compartilhada

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

Revisão 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.

Edição de textos

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

(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.

Oralidade pública/ 
intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Características 
da conversação 
espontânea

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

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Alfabetização)

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ acentuação

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

Segmentação de 
palavras/ classificação 
de palavras por 
números de sílabas

2º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARTA E CARTÃO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CONTOS DE FADA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: LEGENDA E NOTÍCIA

HABILIDADES

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

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

Sinonímia e antonímia/ 
morfologia/ pontuação

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

Forma de composição 
do texto

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

Formas de composição 
de narrativas

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

Forma de composição 
do texto
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: RECEITA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POEMA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: CAMPANHAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

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

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

Decodificação/ 
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(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.

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos

PRODUÇÃO 
DE TEXTOS                                             
(compartilhada e 
autônoma)

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

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

(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.

Planejamento de texto/ 
Progressão temática e 
paragrafação

3º Ano
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Currículo da Educação 



3º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: RECEITA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POEMA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: CAMPANHAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO

HABILIDADES

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS   

(compartilhada e 
autônoma)

(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.        

Escrita colaborativa

(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.                                            

Escrita autônoma

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

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

(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.

Oralidade pública/ 
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas.   

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

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

Segmentação de 
palavras/ Classificação 
de palavras por 
números de sílabas

Ensino Fundamental - Língua Portuguesa

185



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: RECEITA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POEMA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: CAMPANHAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO

HABILIDADES

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

Pontuação

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

Forma de composição 
do texto

3º Ano

186

Currículo da Educação 



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARTA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CORDEL E 
REPENTE

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: PROPAGANDA E 
ANÚNCIO

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

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

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

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

Decodificação / 
fluência em leitura

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

Formação de leitor

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

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS                           

(compartilhada e 
autônoma)

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

Escrita colaborativa(EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais 
ou revistas), dentre outros gêneros do campo político-cidadão, 
com opiniões e críticas, de acordo com as convenções do gênero 
carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto.  
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARTA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CORDEL E 
REPENTE

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: PROPAGANDA E 
ANÚNCIO

HABILIDADES

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

(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.  

Planejamento de texto 
/ progressão temática e 
paragrafação

(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.  

Escrita colaborativa

(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.                     

Escrita autônoma

ORALIDADE

(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, 
observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à melodia.  Performances orais

(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.

Variação linguística

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

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os 
dígrafos lh, nh, ch.                          
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3º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARTA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CORDEL E 
REPENTE

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: PROPAGANDA E 
ANÚNCIO

HABILIDADES

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

Construção do sistema 
alfabético

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

Pontuação

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

Forma de composição 
do texto

(EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas 
a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revistas), digitais ou impressas.

Forma de composição 
dos textos
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E GRÁFICO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: NARRATIVA 
FICCIONAL

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

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

Decodificação / 
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(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.

Pesquisa

(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.     

Formação de leitor 
literário / Leitura 
multissemiótica

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS        

(compartilhada e 
autônoma)

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

Produção de textos

(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.                                                                                                                       

Planejamento de texto/ 
progressão temática e 
paragrafação

(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.           

Escrita colaborativa

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de 
tempo, espaço e de fala de personagens.      

Escrita autônoma e 
compartilhada
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E GRÁFICO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: NARRATIVA 
FICCIONAL

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

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

Escrita autônoma e 
compartilhada

(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.

Edição de textos

ORALIDADE

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

Planejamento e 
produção de texto

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

Forma de composição 
de gêneros orais

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

Escuta de textos orais

(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.

Oralidade pública/ 
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

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

Pontuação

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

Morfologia / 
Morfossintaxe
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
PESQUISA E GRÁFICO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: NARRATIVA 
FICCIONAL

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

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

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

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

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

Forma de composição 
dos textos

(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.

Forma de composição 
de narrativas

3º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: DIÁRIO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: TIRINHA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: TELEJORNAL E 
NOTÍCIA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

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

Decodificação / 
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

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

Formação do leitor 
literário

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS                

(compartilhada e 
autônoma)

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

Escrita colaborativa

(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.   

Planejamento de texto 
/ progressão temática e 
paragrafação

(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.

Escrita colaborativa

ORALIDADE

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

Planejamento e 
produção de texto
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: DIÁRIO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: TIRINHA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: TELEJORNAL E 
NOTÍCIA

HABILIDADES

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

Forma de composição 
de gêneros orais

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

Pontuação

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

Morfologia / 
Morfossintaxe

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

(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na 
formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de 
verbos, utilizando-os para compreender palavras e para formar 
novas palavras.

Morfologia

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

Forma de composição 
do texto

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema.                       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.
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4º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  CARTAS (PESSOAL 
DE RECLAMAÇÃO)

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA:  
VERBETES (DICIONÁRIO / ENCICLOPÉDIA 
INFANTIL)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

(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. Compreensão em 

leitura(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto.

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

(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.

Pesquisa

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

Estratégia de leitura(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  CARTAS (PESSOAL 
DE RECLAMAÇÃO)

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA:  
VERBETES (DICIONÁRIO / ENCICLOPÉDIA 
INFANTIL)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS

(compartilhada e 
autônoma)

(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas 
pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a 
estrutura própria desses textos (problema, opinião, argumentos), 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto. Escrita colaborativa
(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 
universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da escola, 
noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de 
acordo com as convenções do gênero notícia e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(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.

Escrita autônoma

(EF04LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes 
de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Escrita autônoma

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

4º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  CARTAS (PESSOAL 
DE RECLAMAÇÃO)

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA:  
VERBETES (DICIONÁRIO / ENCICLOPÉDIA 
INFANTIL)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

ORALIDADE

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

Escuta de textos orais

(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. 

Planejamento de texto 
oral

Exposição oral

(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.

Oralidade pública/
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Escuta atenta

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

Características 
da conversação 
espontânea

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

Relato oral/Registro 
formal e informal

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência fonema--grafema regulares diretas e 
contextuais.  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).

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

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

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

Pontuação
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  CARTAS (PESSOAL 
DE RECLAMAÇÃO)

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA:  
VERBETES (DICIONÁRIO / ENCICLOPÉDIA 
INFANTIL)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: NOTÍCIA

HABILIDADES

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

Forma de composição 
dos textos

Coesão e articuladores

(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.

Forma de composição 
dos textos

Adequação do texto às 
normas de escrita

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

Forma de composição 
dos textos

4º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ENTREVISTA 
(JORNALÍSTICO)

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

Compreensão em 
leitura(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de 

divulgação científica para crianças, considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões

(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

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.  

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

Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. Leitura de imagens em 
narrativas visuais

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

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ENTREVISTA 
(JORNALÍSTICO)

HABILIDADES

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS                      

(compartilhada e 
autônoma)

(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.

Produção de textos

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

(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.

Escrita colaborativa

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

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

4º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ENTREVISTA 
(JORNALÍSTICO)

HABILIDADES

ORALIDADE

(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.

Planejamento e 
produção de texto

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

Escuta de textos orais

(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. 

Planejamento de texto 
ora

Exposição oral

(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.

Oralidade pública/
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Escuta atenta

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

Características 
da conversação 
espontânea

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial 
e corporal de âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores /entrevistados.

Forma de composição 
dos textos

(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.

Forma de composição 
dos textos

Adequação do texto às 
normas de escrita

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

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

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ENTREVISTA 
(JORNALÍSTICO)

HABILIDADES

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

Pontuação

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

Morfossintaxe

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

Morfologia

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

(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.

Formas de composição 
de narrativas

4º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  RÓTULOS / 
CARDÁPIO    

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POEMAS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  PROPAGANDA

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

(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.

Compreensão em 
leitura

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários etc).

Compreensão em 
leitura

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto.

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a 
continuidade do texto.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

Formação do leitor 
literário

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

Apreciação estética/
Estilo

(EF15LP03) localizar informações explícitas em textos. Estratégia de leitura

(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.

Apreciação estética/
Estilo
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  RÓTULOS / 
CARDÁPIO    

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POEMAS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  PROPAGANDA

HABILIDADES

ESCRITA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

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

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

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

(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.

Escrita autônoma

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

ORALIDADE

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

(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

Oralidade pública/
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula
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4º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  RÓTULOS / 
CARDÁPIO    

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: POEMAS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  PROPAGANDA

HABILIDADES

ORALIDADE

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

Escuta atenta

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

Características 
da conversação 
espontânea

(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.

Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) no 
ato da fala

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

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

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

Pontuação

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

Morfologia

(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a 
distribuição e a diagramação das letras do texto na página.

Forma de composição 
de textos poéticos 
visuais

(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.

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

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

Morfologia

(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.         

Formas de composição 
de narrativas

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

Forma de composição 
de textos poéticos
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  INSTRUÇÕES JOGOS 
/ BRINCADEIRAS / MONTAGEM

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO:  CONTOS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  TEXTO INFORMATIVO 
(ANÚNCIO PUBLICITÁRIO)

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários etc).

Compreensão em 
leitura

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões.

(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.

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

Formação do leitor 
literário

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

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. Estratégia de leitura

(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.

Formação do leitor 
literário

(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 assombrações, etc) e 
crônicas.

Leitura colaborativa e 
autônoma

4º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  INSTRUÇÕES JOGOS 
/ BRINCADEIRAS / MONTAGEM

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO:  CONTOS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  TEXTO INFORMATIVO 
(ANÚNCIO PUBLICITÁRIO)

HABILIDADES

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS

(compartilhada e 
autônoma)

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

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções 
da escrita

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

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

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

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

Escrita autônoma e 
compartilhada

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

ORALIDADE
(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.

Produção de texto oral
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  INSTRUÇÕES JOGOS 
/ BRINCADEIRAS / MONTAGEM

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO:  CONTOS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  TEXTO INFORMATIVO 
(ANÚNCIO PUBLICITÁRIO)

HABILIDADES

(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.

Variação linguística

(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.   

Oralidade pública/
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

Escuta atenta

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

Características 
da conversação 
espontânea

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

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

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

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

Morfologia

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

Morfologia

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

Forma de composição 
do texto
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4º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA:  INSTRUÇÕES JOGOS 
/ BRINCADEIRAS / MONTAGEM

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO:  CONTOS

CAMPO DA VIDA PÚBLICA:  TEXTO INFORMATIVO 
(ANÚNCIO PUBLICITÁRIO)

HABILIDADES

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

Morfologia

(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

Formas de composição 
de narrativas

(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

Discurso direto e 
indireto
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: REGRAS DE JOGOS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS /TIRINHAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
VERBETES DE DICIONÁRIO 

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato 
veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais 
confiável e por quê.

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

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

Decodificação/ 
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto.

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

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

5º Ano
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5º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: REGRAS DE JOGOS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS /TIRINHAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
VERBETES DE DICIONÁRIO 

HABILIDADES

(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.

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos

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

Leitura de imagens em 
narrativas visuais

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS          

(compartilhada e 
autônoma)

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 
instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

Escrita colaborativa

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

Construção do sistema 
alfabético/

Convenções da escrita.

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

ORALIDADE

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

Produção de texto oral

(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.

Variação linguística

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA 

(Ortografização)

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: REGRAS DE JOGOS

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS /TIRINHAS

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
VERBETES DE DICIONÁRIO 

HABILIDADES

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

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

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

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e 
vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito 
de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

Pontuação

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e 
compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo. Morfologia

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

Forma de composição 
dos textos

Adequação do texto às 
normas de escrita

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

Morfologia

(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.

Formas de composição 
de narrativas

5º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARDÁPIO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CIBERPOEMA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REPORTAGEM

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 

notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre 
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as 
convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto

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

Decodificação / 
fluência em leitura

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para 
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com 
os colegas sua opinião, após a leitura

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto.

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

(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.

Apreciação estética/
Estilo

(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.

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARDÁPIO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CIBERPOEMA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REPORTAGEM

HABILIDADES

(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.

Apreciação estética/
Estilo

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

(compartilhada e 
autônoma)

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

Construção do sistema 
alfabético/

Convenções da escrita

(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.

Planejamento de texto/ 
Progressão temática e 
paragrafação.

(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.

Escrita colaborativa

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

Planejamento de texto

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

Revisão de textos

ORALIDADE

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

Produção de texto

(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 

Forma de composição 
de gêneros orais

5º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: CARDÁPIO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: CIBERPOEMA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: REPORTAGEM

HABILIDADES

pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de 
rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.).

(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.

Variação linguística

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

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

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

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

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e 
vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito 
de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

Pontuação

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

Forma de composição 
dos textos

Adequação do texto às 
normas de escrita

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

Forma de composição 
de textos poéticos 
visuais

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

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

Morfologia
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: ANEDOTA / PIADA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: LENDA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: CARTA DO LEITOR

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Compreensão em 
leitura

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

Decodificação / 
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto.

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

(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.

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica

(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.

Formação do leitor 
literário

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS          

(compartilhada e 
autônoma)

(EF05LP11) Registrar com autonomia, anedotas, piadas e 
cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto.

Escrita colaborativa

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

Construção do sistema 
alfabético/

Convenções da escrita

5º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: ANEDOTA / PIADA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: LENDA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: CARTA DO LEITOR

HABILIDADES

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

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

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

(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.

Escrita colaborativa

(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.

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos

ORALIDADE

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

Variação linguística

(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.

Oralidade pública/
Intercâmbio 
conversacional em sala 
de aula

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

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA: ANEDOTA / PIADA

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: LENDA

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: CARTA DO LEITOR

HABILIDADES

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

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

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e 
vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito 
de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

Pontuação

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e 
futuro em tempos verbais do modo indicativo.

Morfologia/
Morfossintaxe(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na 

oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/
nomes sujeitos da oração.

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

Morfologia

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

Forma de composição 
dos textos

(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.

Discurso direto e 
indireto

5º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: TEXTO 
DRAMÁTICO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA (PESQUISA)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ROTEIRO

HABILIDADES

LEITURA/
ESCUTA

(compartilhada e 
autônoma)

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

Decodificação/
Fluência de leitura

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

Formação de leitor

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

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

Estratégia de leitura

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

(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.

Textos dramáticos

(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.

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS             

(compartilhada e 
autônoma)

(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem 
digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de 
informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo 
com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.

Escrita colaborativa

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

Construção do sistema 
alfabético/

Convenções da escrita
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: TEXTO 
DRAMÁTICO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA (PESQUISA)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ROTEIRO

HABILIDADES

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

Estabelecimento de 
relações anafóricas 
na referenciação e 
construção da coesão

(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.

Planejamento de texto/
Progressão temática e 
paragrafação

(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.

Escrita colaborativa

(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.

Escrita autônoma

ORALIDADE

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

Forma de composição 
de gêneros orais

(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.

Planejamento de texto 
oral

Exposição oral

(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.

Características 
da conversação 
espontânea

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

Relato oral/Registro 
formal e informal
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5º Ano

PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

(EIXO)

CAMPOS DE ATUAÇÃO

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: TEXTO 
DRAMÁTICO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA: 
ENTREVISTA (PESQUISA)

CAMPO DA VIDA PÚBLICA: ROTEIRO

HABILIDADES

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA

(Ortografização)

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e 
vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito 
de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.                                                                                 

Pontuação

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e 
futuro em tempos verbais do modo indicativo.

Morfologia/
Morfossintaxe(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na 

oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/
nomes sujeitos da oração.

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a 
relação que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade.

Morfologia

(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em 
argumentações sobre produtos de mídia para público infantil 
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos.

Forma de composição 
dos textos

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

Forma de composição 
dos textos

Adequação do texto às 
normas de escrita

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

Forma de composição 
dos textos

Coesão e articuladores

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

Construção do 
sistema alfabético e da 
ortografia

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

Forma de composição 
de textos poéticos
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6º Ano
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

Quadro visual de gêneros

ORALIDADE LEITURA PROCUÇÃO 
DE TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

1º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

 CONTO MARAVILHOSO

ATUAÇÃO NA 
VIDA

PÚBLICA
GÊNERO CENTRAL

ABAIXO ASSINADO

2º
 B

im
es

tr
e

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

NOTÍCIA

PRÁTICAS DE 
ESTUDO

E PESQUISA

GÊNERO CENTRAL

CITAÇÃO E PARÁFRASE

3º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQ)

ATUAÇÃO NA 
VIDA

PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

CARTA DE RECLAMAÇÃO E SOLICITAÇÃO

4º
 B

im
es

tr
e

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

CARTA ABERTA

PRÁTICAS DE 
ESTUDO

E PESQUISA

GÊNERO CENTRAL

DISCUSSÃO EM ATIVIDADE COLETIVA
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO 
CENTRAL: 

CONTO 
MARAVILHOSO

Escuta ativa

Conversação 
espontânea

GÊNERO  
CENTRAL: 

CONTO 
MARAVILHOSO 

Relação entre textos  

Estratégias de leitura                  

Apreciação e réplica

Reconstrução da 
textualidade

Efeitos de sentido 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos e 
multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

CONTO 
MARAVILHOSO

Construção da 
textualidade 

Relação entre textos

Coesão

GÊNERO 
CENTRAL: 

CONTO      
MARAVILHOSO

Elementos notacionais 
da escrita: ortografia e  
pontuação do diálogo             

Morfologia: 
substantivos e adjetivos 

Semântica

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 
observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre 
diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

(EF69LP53A) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas 
líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 
maior extensão

(EF69LP54A) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos 
paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do 
estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem , percebendo o emprego 
de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções adjetivas...),  que funcionam como modificadores, 
percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo.

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

(EF06LP04A) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos.

(EF06LP11A) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e seus 
determinantes). 

(HCEF06LP01T) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:  concordância nominal, regras 
ortográficas, pontuação etc.

* Reforçar o uso da letra maiúscula na escrita dos nomes próprios.

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

6º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO 
CENTRAL:

ABAIXO-
ASSINADO 

Conversação 
espontânea

Tomada de notas

GÊNERO  
CENTRAL:       

ABAIXO-ASSINADO     

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos legais e 
normativos                              

Contexto de produção, 
circulação e recepção 
de textos e práticas 
relacionadas à defesa de 
direitos e à participação 
social                  

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

Apreciação e réplica      

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL:   ABAIXO-

ASSINADO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO 
CENTRAL:      

ABAIXO-ASSINADO

Elementos notacionais 
da escrita: ortografia e 
pontuação           

Morfologia: 
substantivos e adjetivos               

Semântica                       

Coesão

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA 

(EF67LP17A) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização do abaixo-assinado (datação, forma de 
início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos e/
ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, dependendo do tipo de solicitação e subscrição) e 
algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a 
escrita fundamentada desse tipo de texto e solicitações em situações que envolvam questões relativas à escola, à comunidade 
ou a algum dos seus membros.

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 
reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas e legislações.

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

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

(EF060LP04A) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos.

(EF06LP11A) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e seus 
determinantes). 

(HCEF06LP01T) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:  concordância nominal, regras 
ortográficas, pontuação etc.

* Reforçar o uso da letra maiúscula na escrita dos nomes próprios.

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

6º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO 
CENTRAL: 

NOTÍCIA

Planejamento e 
produção de notícia 
de telejornal e 
radiojornal

GÊNERO 
CENTRAL: 

NOTÍCIA 

Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção 
de notícias                     

Caracterização do 
campo jornalístico 
e relação entre os 
gêneros em circulação, 
mídias e práticas da 
cultura digital                       

Apreciação e réplica            

Relação entre textos   

Efeitos de sentido          

Exploração da 
multissemiose

GÊNERO  
CENTRAL: 

NOTÍCIA 

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
informativos                    

Textualização, tendo 
em vista suas condições 
de produção, as 
características do 
gênero em questão, 
estabelecimento da 
coesão, adequação à 
norma-padrão e o uso 
adequado de ferramentas 
de edição

GÊNERO CENTRAL: 

NOTÍCIA 

Elementos notacionais da 
escrita: pontuação          

Morfologia: verbos 

Casos simples de 
concordância verbal 

Semântica 

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade. 

(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e 
hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.

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

(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, 
jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e 
textos orais de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, 
considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.

(EF69LP03A) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências.

(EF69LP06A) Produzir e publicar notícias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, 
de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender 
as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável.

(EF69LP08A) Revisar/editar a notícia produzida, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em 
questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso 
adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta.

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

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

(EF06LP04B) Analisar a função e as flexões de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa.

(HCEF06LP02T) Empregar, adequadamente, as regras simples de  concordância verbal.

* Retomar o hábito de uso do dicionário para a prática de paráfrase.

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o 
contexto que deu origem à consulta.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E

PESQUISA

GÊNERO 
CENTRAL:

CITAÇÃO e 
PARÁFRASE

Conversação 
espontânea

Procedimentos de 
apoio à compreensão

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL: 

CITAÇÃO e 
PARÁFRASE        

Curadoria de informação 

GÊNERO  
CENTRAL: 

 CITAÇÃO e 
PARÁFRASE                                               

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição

GÊNERO 
CENTRAL: 

CITAÇÃO e 
PARÁFRASE                                               

Textualização                         

Progressão temática 

Morfologia: verbos 

Casos simples de 
concordância verbal

HABILIDADES DO CAMPO DE PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações.

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

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

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

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

(EF06LP04B) Analisar a função e as flexões de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa.

(HCEF06LP02T) Empregar, adequadamente, as regras simples de  concordância verbal.

* Retomar o hábito de uso do dicionário para a prática de paráfrase.

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

6º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO 
CENTRAL:

HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

Conversação 
espontânea

GÊNERO  
CENTRAL:

HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

Relação entre textos  

Estratégias de leitura                   

Apreciação e réplica

Reconstrução da 
textualidade

Efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos e 
multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

Construção da 
textualidade

Relação entre textos

Coesão

GÊNERO 
CENTRAL: 

HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS

Elementos notacionais 
da escrita: ortografia e  
pontuação do diálogo             

Morfologia: 
interjeições e 
onomatopeias 
Semântica

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO 

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos 
literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.

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

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

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 
observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre 
diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de 
prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos.

(HCEF06LP03T) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:  concordância nominal, regras 
ortográficas, pontuação etc.

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos 
paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do 
estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as 
assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego 

6º Ano



HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO 

de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo.

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao gênero textual.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO 
CENTRAL: 

CARTA DE 
SOLICITAÇÃO 

E DE 
RECLAMAÇÃO

GÊNERO  
CENTRAL:  

CARTA DE 
SOLICITAÇÃO E DE 

RECLAMAÇÃO

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 
legais e normativos.                             
Contexto de produção, 
circulação e recepção 
de textos e práticas 
relacionadas à defesa de 
direitos e à participação 
social            

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

Apreciação e réplica      

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL:  

CARTA DE 
SOLICITAÇÃO E DE 

RECLAMAÇÃO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL:  

CARTA DE 
SOLICITAÇÃO E DE 

RECLAMAÇÃO

Elementos notacionais 
da escrita         

Léxico/morfologia        

Morfologia             

Semântica                      

Coesão    

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA 

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

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

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação. 

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 
reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas e legislações.

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 

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

(HCEF06LP03T) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: concordância nominal, regras 
ortográficas, pontuação etc.

6º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO 
CENTRAL:

CARTA ABERTA

Conversação 
espontânea

Procedimentos 
de apoio à 
compreensão

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL:

CARTA ABERTA

Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção 
de cartas abertas                          
Apreciação e réplica          
Relação entre textos            
Efeitos de Sentido           
Exploração da 
multissemiose

GÊNERO  
CENTRAL:

CARTA ABERTA

Estratégias de produção 
de carta aberta                    
Textualização, tendo 
em vista suas condições 
de produção, as 
características do 
gênero em questão, 
estabelecimento da 
coesão, adequação à 
norma-padrão e o uso 
adequado de ferramentas 
de edição

GÊNERO 
CENTRAL:

CARTA ABERTA

Elementos notacionais 
da escrita:  Ortografia 
e  Pontuação            

Morfologia: pronomes

Semântica

 

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO 

(EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato.

(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/ opiniões/ posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta 
de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e 
hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.

(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de 
sentido.

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

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação. 

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar 
normas e legislações.

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 

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

(HCEF06LP03T) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:  concordância nominal, regras 
ortográficas, pontuação etc.

(HCEF06LP04T) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos semânticos de 
sinonímia, antonímia. 

(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos).

6º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E

PESQUISA

GÊNERO 
CENTRAL:

DISCUSSÃO EM 
ATIVIDADE 
COLETIVA

Apresentações orais

GÊNERO  
CENTRAL:

DISCUSSÃO EM 
ATIVIDADE 
COLETIVA

Apreciação e réplica

Estratégias e 
procedimentos de leitura

Relação do verbal com 
outras semioses

Procedimentos e gêneros 
de apoio à compreensão

GÊNERO  
CENTRAL:

DISCUSSÃO EM 
ATIVIDADE 
COLETIVA

Apresentações orais

GÊNERO 
CENTRAL:  

DISCUSSÃO EM 
ATIVIDADE 
COLETIVA

Construção 
composicional

Elementos 
paralinguísticos e 
cinésicos

Apresentações orais

Efeitos de sentido

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO 

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de 
aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação 
oral, seminário etc.

(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro 
modo”, isto é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos 
dos textos de divulgação científica e retextualização do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em 
texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão.

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

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

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.  

(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais 
ela deve ser usada.  
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

Quadro visual de gêneros

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO 
DE TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

1º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

 MITOS E LENDAS – POEMA 

ATUAÇÃO NA 
VIDA

PÚBLICA
GÊNERO CENTRAL

CARTAS DE RECLAMAÇÃO E REIVINDICAÇÃO

2º
 B

im
es

tr
e

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

ENTREVISTA 

PRÁTICAS DE 
ESTUDO

E PESQUISA

GÊNERO CENTRAL

TOMADA DE NOTAS DE ENTREVISTA/APRESENTAÇÃO ORAL 

3º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

NARRATIVAS DE AVENTURA 

ATUAÇÃO NA 
VIDA

PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO 

4º
 B

im
es

tr
e

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

BLOG/VLOG

PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

GÊNERO CENTRAL

BOXES E LEGENDAS 

7º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO 
CENTRAL: 

MITOS E LENDAS - 
POEMAS

Conversação 
espontânea

GÊNERO  
CENTRAL: 

MITOS E LENDAS - 
POEMAS         

Relação entre textos      

Estratégias de leitura      

Apreciação e réplica 

Reconstrução da 
textualidade: efeitos de 
sentidos provocados 
pelos usos de 
recursos linguísticos e 
multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

MITOS E LENDAS - 
POEMAS

Construção da 
textualidade 

Relação entre textos

 GÊNERO 
CENTRAL: 

MITOS E LENDAS - 
POEMAS

Elementos notacionais 
da escrita        

Morfologia: verbos, 
advérbios e locuções 
adverbiais, pronomes, 
preposições, adjetivos e 
locuções adjetivas                            

Semântica                             

Coesão                             

Sequências textuais            

Modalização                                             

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO 

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores. 

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 
observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre 
diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

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

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o texto verbal).

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 

(HCEF07LP01T) Identificar e empregar as preposições em textos lidos e de produção própria, inferindo a relação de sentido 
estabelecido por elas com os termos regidos. 

(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e 
verbal, regras ortográficas, pontuação etc.

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa.

(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do 
verbo núcleo da oração.

(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos).                                                                                                                      
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HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO 

(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a 
continuidade do texto.

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao gênero textual.
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7º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO 
CENTRAL:

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO 
E RECLAMAÇÃO

Conversação 
espontânea 

Tomada de notas 

GÊNERO  
CENTRAL:

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E   

RECLAMAÇÃO
               

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 
legais e normativos                      
Contexto de produção, 
circulação e recepção 
de textos e práticas 
relacionadas à defesa de 
direitos e à participação 
social                    

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

Apreciação e réplica      

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL:

       CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E 

RECLAMAÇÃO

Estratégias de produção

Planejamento e produção 
de textos reivindicatórios 
ou propositivos

GÊNERO CENTRAL:

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E

RECLAMAÇÃO

Elementos notacionais 
da escrita

Morfologia: verbos, 
advérbios e locuções 
adverbiais, pronomes, 
preposições, adjetivos e 
locuções adjetivas                                      

Semântica                             

Coesão                           

Sequências textuais           

Modalização                                                                      

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA 

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

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.                       

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 
reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas e legislações.

EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 

(HCEF07LP01T) Identificar e empregar as preposições em textos lidos e de produção própria, inferindo a relação de sentido 
estabelecido por elas com os termos regidos. 

(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e 
verbal, regras ortográficas, pontuação etc.

(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do 
verbo núcleo da oração.

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa.

(EF07LP14) Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade.                                                                                                        
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO 
CENTRAL:  

ENTREVISTA

Planejamento e 
produção de entrevista 
oral

GÊNERO  
CENTRAL: 

ENTREVISTA    

Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos                       

Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital

Apreciação e réplica                

Relação entre textos                    

Efeitos de sentido                 

Exploração da 
multissemiose

GÊNERO  
CENTRAL:

ENTREVISTA

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
informativos                

Textualização, tendo 
em vista suas condições 
de produção, as 
características do 
gênero em questão, 
estabelecimento da 
coesão, adequação à 
norma-padrão e o uso 
adequado de ferramentas 
de edição

GÊNERO 
CENTRAL:  

ENTREVISTA

Elementos notacionais 
da escrita

Léxico/morfologia: 
processo de formação 
de palavras, verbos       

Morfossintaxe: termos 
essenciais da oração 
- sujeito e predicado, 
tipos de sujeito e 
predicado, oração 
e período simples e 
composto                   

Semântica                                

Coesão                             

Sequências textuais            

Modalização                             

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e 
hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.  
(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele 
entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o 
roteiro de perguntar e realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o 
tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando 
for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, 
à construção composicional do gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.            
(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. 
(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.  
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação. 
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas. 
(EF06LP04B) Analisar a função e as flexões de  verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e 
negativo. 
(EF07LP04) Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações. 
(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa. 
(EF07LP07A) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, predicado. 
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de um núcleo verbal e 
períodos como conjunto de orações conectadas. 
(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples e compostos. 
(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração.

7º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E

PESQUISA

GÊNERO 
CENTRAL: 

TOMADAS DE 
NOTAS DE 

ENTREVISTA -

APRESENTAÇÃO 
ORAL

Conversação 
espontânea

Tomada de notas

GÊNERO  
CENTRAL:

TOMADAS DE 
NOTAS DE 

ENTREVISTA -

APRESENTAÇÃO 
ORAL

Curadoria de informação   

Procedimentos de apoio 
à compreensão    

Tomada de nota                

GÊNERO  
CENTRAL: 

  TOMADAS 
DE NOTAS DE 
ENTREVISTA

    APRESENTAÇÃO 
ORAL

                      

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição                       

GÊNERO 
CENTRAL:

 TOMADAS 
DE NOTAS DE  
ENTREVISTA

     APRESENTAÇÃO 
ORAL                            

Textualização                      

Progressão temática                                    

HABILIDADES DO CAMPO DE PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

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

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para o 
geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO 
CENTRAL:

NARRATIVAS DE 
AVENTURA

GÊNERO  
CENTRAL:

    NARRATIVAS DE 
AVENTURA           

Relação entre textos    

Estratégias de leitura.    
Apreciação e réplica

Reconstrução da 
textualidade: efeitos de 
sentidos provocados 
pelos usos de 
recursos linguísticos e 
multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL:  

NARRATIVAS 
DEAVENTURA

Construção da 
textualidade

Relação entre textos

GÊNERO 
CENTRAL:

 NARRATIVAS DE 
AVENTURA

Elementos notacionais 
da escrita        

Morfossintaxe: 
adjetivos, verbos de 
ligação, predicativo do 
sujeito, discurso direto 
e indireto                           

Semântica                              

Coesão                             

Sequências textuais            

Modalização               

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.                               

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 
observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço 
e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes 
modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

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

(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-verbo de ligação-
predicativo

(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso dos verbos de ligação “ser”, 
“estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA 

GÊNERO 
CENTRAL:

CÓDIGO 
NACIONAL DE 

TRÂNSITO

GÊNERO  
CENTRAL:

    CÓDIGO 
NACIONAL DE 

TRÂNSITO      

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 
legais e normativos.  
Contexto de produção, 
circulação e recepção 
de textos e práticas 
relacionadas à defesa de 
direitos e à participação 
social                  

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

Apreciação e réplica       

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL:

    CÓDIGO 
NACIONAL DE 

TRÂNSITO      
           

Estratégias de produção

Planejamento e 
produção de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO 
CENTRAL:

   CÓDIGO 
NACIONAL DE 

TRÂNSITO
            

Elementos notacionais 
da escrita

Léxico/morfologia     

Morfossintaxe: 
adjetivos, verbos de 
ligação, predicativo do 
sujeito, discurso direto 
e indireto                     

Semântica                        

Coesão                           

Sequências textuais       

Modalização                               

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA 

(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em 
artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o mercado 
publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. 

(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos normativos e legais, 
a lógica de hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa), blocos de 
artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes 
à sua implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, 
de palavras e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam 
generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e 
generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO 
CENTRAL:

BLOG / VLOG

Planejamento e 
produção

GÊNERO  
CENTRAL:            

BLOG / VLOG 
                         

Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos                       

Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital

Apreciação e réplica                  

Relação entre textos                    

Efeitos de sentido                

Exploração da 
multissemiose 

GÊNERO  
CENTRAL:

BLOG / VLOG

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
informativos                 

Textualização, tendo 
em vista suas condições 
de produção, as 
características do 
gênero em questão, 
estabelecimento da 
coesão, adequação 
à norma-padrão e 
o uso adequado de 
ferramentas de edição

GÊNERO  
CENTRAL:

BLOG / VLOG

Elementos notacionais 
da escrita 

Léxico/morfologia         

Morfossintaxe: 
predicação verbal, 
complementos do 
verbo, predicativo 
do objeto, sentido 
conotativo e denotativo                   

Semântica                               

Coesão                                

Sequências textuais            

Modalização                                                       

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO 

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de 
imagens, definição de figura/ fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de 
reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, 
anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.            
(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios 
das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em 
vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir 
da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, 
saraus, slams etc. – da busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a obra/
evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da 
roteirização do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos.   
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis 
(algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/ descrevam e/ou avaliem 
produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista 
o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos 
textos e/ou produções.  
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, 
dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e 
outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-
os no momento de fazer escolhas, quando for o caso. 
(EF07LP05) Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa e incompleta: 
intransitivos e transitivos. 
(EF07LP07B) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, predicado, 
complemento: objetos direto e indireto. 
(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-verbo de ligação-
predicativo. 
(EF69LP54A) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos 
paralinguísticos decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções adjetivas, 
orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos 
espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA 

GÊNERO 
CENTRAL: 

BOXES E 
LEGENDAS

Conversação 
espontânea

GÊNERO 
CENTRAL:

BOXES E 
LEGENDAS                               

Curadoria de 
informação  

Procedimentos de 
apoio à compreensão    

Tomada de nota           

GÊNERO  
CENTRAL: 

BOXES E 
LEGENDAS

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição                         

GÊNERO 
CENTRAL:

BOXES E 
LEGENDAS

Textualização                         

Progressão temática                

HABILIDADES DO CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas. 

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

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

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para o 
geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus textos.
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8º Ano
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

Quadro visual de gêneros

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO 
DE TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

1º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

CRÔNICA NARRATIVA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

NOTÍCIA

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

ENQUETE

2º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

FÁBULA CONTEMPORÂNEA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

REPORTAGEM

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

PESQUISA

3º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

TEXTO TEATRAL

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

PEÇAS PUBLICITÁRIA / SLOGAN

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

PESQUISA DE OPINIÃO

4º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

PARÓDIA E VIDDING

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

GÊNEROS DA CULTURA DIGITAL

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

SEMINÁRIO
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE  
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO 
CENTRAL:

CRÔNICA 
NARRATIVA 

GÊNERO  
CENTRAL: 

CRÔNICA 
NARRATIVA   

Relação entre textos

Estratégias de Leitura

Apreciação e réplica               

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos e 
multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

    CRÔNICA 
NARRATIVA 

Construção da 
textualidade

Relação entre textos

GÊNERO 
CENTRAL:

   CRÔNICA  
NARRATIVA 

Fono-ortografia

Léxico / morfologia 

Morfossintaxe                                                    
Modalização      

Elementos notacionais 
da escrita       

Semântica                                       

Coesão

Figuras de linguagem

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

(EF89LP33A) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –  crônicas visuais, líricas, narrativas e 
argumentativas, dentre outras, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

(EF89LP35A) Criar crônicas visuais, líricas, narrativas e argumentativas, dentre outras, com temáticas próprias ao gênero, 
usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros pretendidos, e, no 
caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.

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

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os 
efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, 
expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus 
próprios textos.

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos.

(EF89LP37A) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, comparação, 
metáfora, hipérbole e personificação.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO 
CENTRAL:

NOTÍCIA 

Estratégias de 
produção

GÊNERO  
CENTRAL:

  NOTÍCIA
  

Reconstrução do 
contexto e produção, 
circulação e recepção dos 
textos 

Caracterização do campo 
jornalístico e relação 
entre os gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura digital                   

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto                          

Apreciação e réplica                              

Relação entre textos                           

Efeitos de sentido                             

Exploração da 
multissemiose

GÊNERO  
CENTRAL:

NOTÍCIA  
       

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos                 

Estratégia de produção: 
textualização de textos 
informativos

GÊNERO 
CENTRAL:

NOTÍCIA  

        

Elementos notacionais 
da escrita

Fono-ortografia                                  

Léxico / morfologia

Textualização                           

Progressão temática   

Modalização                              

Semântica

Coesão                                                                 

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições 
que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos.     

(EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir 
sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/
enfoque dado e a fidedignidade da informação, editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir 
sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/
enfoque dado e a fidedignidade da informação. 

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

(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, 
citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).

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

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

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos 
de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, 
expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus 
próprios textos.

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA

GÊNERO 
CENTRAL: 

 ENQUETE

Escuta 

Apreender o sentido 
geral dos textos  

Apreciação e réplica 

Produção / Proposta            

Conversação 
espontânea           

Procedimentos de 
apoio à compreensão                          

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL: 

ENQUETE

Curadoria de informação                

Reconstrução do 
contexto e produção, 
circulação e recepção dos 
textos  

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO  
CENTRAL: 

ENQUETE 
  

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO 
CENTRAL: 

 ENQUETE 
     

Fono-ortografia                                   

Léxico / morfologia                             

Textualização                           

Progressão temática                  

Modalização                                 

Elementos notacionais 
da escrita   

Semântica                                     
Coesão

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

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

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

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os 
efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, 
adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para 
enriquecer seus próprios textos.

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO  
CENTRAL:  

FÁBULA 
CONTEMPORÂNEA

GÊNERO  
CENTRAL: 

FÁBULA 
CONTEMPORÂNEA  

Relação entre textos  

Estratégias de leitura              

Apreciação e réplica               

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos e 
multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

FÁBULA 
CONTEMPORÂNEA

Construção da 
textualidade  

Relação entre textos

GÊNERO  
CENTRAL:

FÁBULA 
CONTEMPORÂNEA

                                            

Fono-ortografia

Morfossintaxe: termos 
constitutivos da oração, 
aposto, vocativo, 
complementos verbais, 
concordância, regência                            

Textualização

Intertextualidade                           

Progressão temática                    

Modalização                                  

Elementos notacionais 
da escrita       

Coesão

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

(EF89LP36) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção 
científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e 
recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita 
colaborativa.

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.

(HCEF08LP01T) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus 
modificadores, verbo e seus complementos e modificadores), além de termos acessórios, como aposto e vocativo. 

(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.

(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e concordâncias 
nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO 
CENTRAL: 

REPORTAGEM

Estratégias 
de produção: 
planejamento de 
reportagem

GÊNERO  
CENTRAL:

REPORTAGEM
   

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e 
recepção dos textos                                                                                                                                           
                                                                                             
Caracterização do campo 
jornalístico e relação 
entre os gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura digital                       

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto                            

Apreciação e réplica                                  

Relação entre textos                           

Efeitos de sentido                            

Exploração da 
multissemiose.

GÊNERO 
CENTRAL: 

 REPORTAGEM       

Estratégia de 
produção: 
planejamento de 
reportagem

GÊNERO 
CENTRAL:

REPORTAGEM      

Fono-ortografia

Morfossintaxe: 
termos constitutivos 
da oração, 
aposto, vocativo, 
complementos verbais, 
concordância, regência                        

Textualização

Intertextualidade                          

Progressão temática                    

Modalização                                 

Elementos notacionais 
da escrita        

Coesão                                                                    

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições 
que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos. 

(EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir 
sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/
enfoque dado e a fidedignidade da informação. 

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

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

(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, 
citações, discurso direto, indireto ou indireto livre). 

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

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional (expositiva, 
interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e 
reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias 
disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e 
adequação à norma-padrão.
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HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível 
da oração e do período. 

(HCEF08LP01T) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus 
modificadores, verbo e seus complementos e modificadores), além de termos acessórios, como aposto e vocativo. 

(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.

(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e concordâncias 
nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO  
CENTRAL: 

PESQUISA

Produção / Proposta 

Conversação 
espontânea        

Procedimentos de 
apoio à compreensão

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL: 

PESQUISA

Curadoria de 
informação

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO  
CENTRAL: 

PESQUISA

Estratégias de produção: 
planejamento de 
pesquisa

GÊNERO  
CENTRAL:

PESQUISA
 

Fono-ortografia                                  

Morfossintaxe: termos 
constitutivos da oração, 
aposto, vocativo, 
complementos verbais, 
concordância, regência  

Textualização                       

Progressão temática                

Modalização 

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis.

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

(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc.

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.

(HCEF08LP01T) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus 
modificadores, verbo e seus complementos e modificadores), além de termos acessórios, como aposto e vocativo. 

(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.

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

8º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO  DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO  
CENTRAL:

TEXTO TEATRAL 

GÊNERO  
CENTRAL:  

TEXTO TEATRAL  

Relação entre textos

Estratégias de leitura

Apreciação e réplica

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos 
e multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL:

TEXTO TEATRAL 

Construção da 
textualidade

Relação entre textos

GÊNERO  
CENTRAL: 

TEXTO TEATRAL 
             

Fono-ortografia

Morfossintaxe: 
modificadores do 
substantivo e do verbo

Textualização

Intertextualidade

Progressão temática

Modalização

Elementos notacionais 
da escrita      

Semântica

Coesão

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, 
do tempo; explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a 
inserção do discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) 
e retextualizando o tratamento da temática. 

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

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 
reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando 
a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.

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

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos.

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, 
expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus 
próprios textos.

* retomar (EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do 
texto: enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência.

*retomar (EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do substantivo 
sujeito ou complemento verbal.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO  
CENTRAL:

PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS/

SLOGAN 

Estratégias de produção

GÊNERO  
CENTRAL:

PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS/                 

SLOGAN

Reconstrução do 
contexto e produção, 
circulação e 
recepção dos textos                                                                                                                                           
                       

Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital                       

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto                            

Apreciação e réplica                                  

Relação entre textos                           
Efeitos de sentido                          

Exploração da 
multissemiose

GÊNERO  
CENTRAL: 

PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS/                 

SLOGAN
       

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos                       

Estratégia de produção: 
textualização de textos 
informativos

GÊNERO  
CENTRAL: 

PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS/

SLOGAN
        

Elementos notacionais 
da escrita

Fono-ortografia                                    

Léxico / morfologia: 
figuras de linguagem  

Textualização                               

Progressão temática                    

Modalização                                           

Semântica

Coesão                                                                     

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, 
jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes

(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido. 

(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido devidos ao tratamento 
e à composição dos elementos nas imagens em movimento, à performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização 
entre as linguagens – complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas 
e efeitos sonoros.                                           

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

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

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos.

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, 
expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus
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HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

próprios textos. 

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, 
assonância, dentre outras.

*retomar (EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do 
substantivo sujeito ou complemento verbal.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO  
CENTRAL:   

PESQUISA DE 
OPINIÃO

Produção / Proposta.

Conversação 
espontânea           
Procedimentos de 
apoio à compreensão

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL:  

PESQUISA DE 
OPINIÃO

    

Curadoria de 
informação

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO  
CENTRAL: 

PESQUISA DE 
OPINIÃO

   

Estratégias 
de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL: 

PESQUISA DE 
OPINIÃO

     

Fono-ortografia

Léxico / morfologia

Textualização                             

Progressão temática                   

Modalização                                   

Elementos notacionais 
da escrita   

Semântica

Coesão                                                                               

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

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

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

(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam na Web e proceder 
à remissão a conceitos e relações por meio de links.

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

8º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO  
CENTRAL:  

PARÓDIA E 
VIDDING

     

Apreciação de vidding 
em plataforma 
midiática                    

GÊNERO  
CENTRAL:   

PARÓDIA E 
VIDDING

Relação entre textos

Estratégias de leitura

Apreciação e réplica

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos 
e multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

PARÓDIA E 
VIDDING

Construção da 
textualidade

Relação entre textos

GÊNERO  
CENTRAL:

PARÓDIA E 
VIDDING

Fono-ortografia

Morfossintaxe: 
processo de formação 
de palavras, conjunções, 
crase                       

Textualização

Intertextualidade             

Progressão temática                   

Modalização                                

Elementos notacionais 
da escrita        

Semântica                                     

Coesão

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

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

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

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

(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas) 
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.

(EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro 
coloquial oral.

(HCEF08LP02T) Identificar em textos lidos ou de produção própria, a ocorrência do uso do acento grave indicativo da 
crase, fazendo uso dele em suas produções.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 8º ANO - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL: 

GÊNEROS 
DA CULTURA    

DIGITAL                                                                
(MEME, GIF, 

COMENTÁRIO, 
CHARGE 

DIGITAL...)

Estratégias 
de produção: 
planejamento, 
realização e edição de 
notícias orais

 GÊNERO CENTRAL:

GÊNEROS DA 
CULTURA DIGITAL                                                                

(MEME, GIF, 
COMENTÁRIO, 

CHARGE DIGITAL...)
    

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos                                                        

Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital                       

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto                            

Apreciação e réplica                                  

Relação entre textos                          

Efeitos de sentido                           

Exploração da 
multissemiose

GÊNERO CENTRAL: 

GÊNEROS DA 
CULTURA DIGITAL                                                                

(MEME, GIF, 
COMENTÁRIO, 

CHARGE 
DIGITAL...)

       

Estratégia de produção: 
planejamento de 
gêneros da cultura 
digital 

GÊNERO CENTRAL:

GÊNEROS DA 
CULTURA DIGITAL                                                                

(MEME, GIF, 
COMENTÁRIO, 

CHARGE 
DIGITAL...)

        

Elementos notacionais 
da escrita

Fono-ortografia                                     

Morfossintaxe: crase    

Textualização                                

Progressão temática                    

Modalização                                           

Semântica

Coesão                                                                     

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a diferentes gêneros 
da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a 
possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes.

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes 
sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões 
relacionados a esses textos.

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –,  o efeito de humor, ironia e/
ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação 
etc.

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

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada 
às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 
avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas,
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HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando 
imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc.

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

(EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro 
coloquial oral.

(HCEF08LP02T) Identificar em textos lidos ou de produção própria, a ocorrência do uso do acento grave indicativo da 
crase, fazendo uso dele em suas produções.
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8º Ano
PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4 º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO  
CENTRAL:   

SEMINÁRIO

Escuta     

Apreender o sentido 
geral dos textos 

Apreciação e réplica

Produção / Proposta

Conversação 
espontânea 

Procedimentos de 
apoio à compreensão

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL: 

SEMINÁRIO

Curadoria de 
informação 

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO  
CENTRAL: 

SEMINÁRIO

Estratégias de produção 

GÊNERO  
CENTRAL: 

SEMINÁRIO

Construção 
composicional

Elementos 
paralinguísticos e 
cinésicos

Apresentações orais

Marcas linguísticas

Intertextualidade

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles.

(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em 
discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.

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

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

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na  (re)construção dos sentidos dos textos 
de divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. 
– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em 
questão.

(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc.

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

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

(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e 
paráfrase –, as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as 
regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, 
desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.
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9º Ano
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

Quadro visual de gêneros

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO  
DE TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

1º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

CRÔNICA ARGUMENTATIVA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

ARTIGO DE OPINIÃO 

ATUAÇÃO NA 
VIDA

PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

PORTAIS E FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO 

2º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

POEMA E CIBERPOEMA 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

DEBATE REGRADO 

ATUAÇÃO NA 
VIDA

PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA E EXPOSITIVA

3º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

NARRATIVA DE FICÇÃO CIENTÍFICA 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

ENTREVISTA

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

SEMINÁRIO 

4º
 B

im
es

tr
e

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO CENTRAL

CONTO CONTEMPORÂNEO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO CENTRAL

VLOG

ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL

CARTA DE REIVINDICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS 
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO

GÊNERO  
CENTRAL:

CRÔNICA 
ARGUMENTATIVA

 

Estratégias de produção

GÊNERO  
CENTRAL:

CRÔNICA 
ARGUMENTATIVA

Relação entre textos

Estratégias de leitura  

Apreciação e réplica

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos 
e multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

CRÔNICA 
ARGUMENTATIVA

Construção da 
textualidade

Relação entre textos

GÊNERO  
CENTRAL:

CRÔNICA 
ARGUMENTATIVA

                                            

Fono-ortografia

Léxico / morfologia    

Morfossintaxe                                                                     

Modalização                                 

Elementos notacionais 
da escrita       

Semântica

Coesão

Figuras de linguagem

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

(HCEF09LP01T) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –  crônicas visuais, líricas, narrativas e 
argumentativas, dentre outras, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

(HCEF09LP02T) Criar crônicas visuais, líricas, narrativas e argumentativas, dentre outras, com temáticas próprias ao gênero, 
usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros pretendidos, e, no 
caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.

(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções e articuladores 
textuais).

(HCEF09LP03T) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas) 
coordenativas estabelecem entre as orações que conectam.

(HCEF09LP04T) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos.

(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e articuladores 
textuais.

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

*Retomar:

(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância 
nominal e verbal, pontuação etc.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO  
CENTRAL: 

ARTIGO DE 
OPINIÃO 

Estratégias de produção

GÊNERO  
CENTRAL:

ARTIGO DE 
OPINIÃO

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto

Apreciação e réplica

Relação entre textos        

Efeitos de sentido                             

Exploração da 
multissemiose

GÊNERO  
CENTRAL:     

ARTIGO DE 
OPINIÃO

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
argumentativos e 
apreciativos

Textualização de textos 
argumentativos e 
apreciativos

GÊNERO  
CENTRAL:

ARTIGO DE 
OPINIÃO

Argumentação: 
movimentos 
argumentativos, tipos 
de argumento e força 
argumentativa

Estilo

Fono-ortografia                                   

Léxico / morfologia   

Textualização 

Progressão temática 

Modalização                                          

Semântica

Coesão                                                                  

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes 
sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões 
relacionados a esses textos.

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/ posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em 
textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à 
questão controversa de forma sustentada.

(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, 
citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).

(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido.

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

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante de tema 
polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de argumentos – 
de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc.

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

(HCEF09LP05T) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades 
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais 
etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas.

(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos utilizados 
(sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados.

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, 
pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante 
ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e 
paráfrase utilizados nos textos de divulgação do conhecimento.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 1º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA

GÊNERO  
CENTRAL:

PORTAIS E 
FERRAMENTAS DE 

ACOMPANHAMENTO

Escuta   

Apreender o sentido 
geral dos textos

Apreciação e réplica     

Produção / Proposta                              

Procedimentos de apoio 
à compreensão                             

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL:

PORTAIS E 
FERRAMENTAS DE 

ACOMPANHAMENTO

Curadoria de informação                

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e recepção dos 
textos  

Relação entre contexto de 
produção e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO CENTRAL:

PORTAIS E 
FERRAMENTAS DE 

ACOMPANHAMENTO

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO  
CENTRAL:

PORTAIS E 
FERRAMENTAS DE 

ACOMPANHAMENTO

Fono-ortografia

Léxico / morfologia                             

Textualização                             

Progressão temática

Modalização                                   

Elementos notacionais da 
escrita        

Semântica                                      

Coesão                                                                               

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo.
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HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de verbos de uso frequente fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em textos e editando (EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções 
próprias, o efeito de sentido do uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”.

(EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro 
coloquial oral.
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9º Ano
PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/

LITERÁRIO 

GÊNERO  
CENTRAL:

POEMA E 
CIBERPOEMA 

GÊNERO  
CENTRAL:   

 POEMA E 
CIBERPOEMA 

Relação entre textos                  

Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica               

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos 
e multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL: 

 POEMA E 
CIBERPOEMA 

Construção da 
textualidade   

Relação entre textos

GÊNERO  
CENTRAL:

 POEMA E 
CIBERPOEMA 

                                            

Fono-ortografia                                   

Léxico / morfologia    

Morfossintaxe                                                                     

Modalização                                   

Elementos notacionais da 
escrita 

Semântica                                      

Coesão

Figuras de linguagem

Variação linguística                                          

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

(HCEF09LP05T) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – poemas de forma livre e fixa (como haicai), 
poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 
temas, autores.

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, 
liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como 
figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), 
de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.

(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em um período composto.

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, 
assonância, dentre outras.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO

GÊNERO  
CENTRAL:

DEBATE REGRADO 

Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
participação em debates 
regrados

GÊNERO  
CENTRAL: 

DEBATE REGRADO 

Reconstrução do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos                                                                                        

Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital                       

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto 

Apreciação e réplica                                  

Relação entre textos                             

Efeitos de sentido                             

Exploração da 
multissemiose  

GÊNERO  
CENTRAL:

DEBATE REGRADO

GÊNERO  
CENTRAL: 

DEBATE REGRADO     

Fono-ortografia                                     

Léxico / morfologia                              

Progressão temática                   

Modalização                                          

Coesão                                                                     

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-
las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da 
comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam 
boatos etc.

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

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/ posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em 
textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à 
questão controversa de forma sustentada.

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletivo, com regras 
acordadas e planejar, em grupo, participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam 
sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, 
o registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e 
demais participantes, objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais 
eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador, 
espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate, 
e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo para com as 
ideias divergentes.

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

(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do outro: 
concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva aqui assumida etc.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 2º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO  
CENTRAL: 

DISSERTAÇÃO 
ARGUMENTATIVA 

E EXPOSITIVA 

Escuta                                     

Apreender o sentido 
geral dos textos

Apreciação e réplica                   

Produção / Proposta                   

Conversação 
espontânea          

Procedimentos de 
apoio à compreensão                            

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL:

DISSERTAÇÃO 
ARGUMENTATIVA E 

EXPOSITIVA 

Curadoria de 
informação             

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos 

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO 
CENTRAL:

DISSERTAÇÃO 
ARGUMENTATIVA 

E EXPOSITIVA 

Estratégias 
de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO CENTRAL: 

DISSERTAÇÃO 
ARGUMENTATIVA E 

EXPOSITIVA 

Fono-ortografia

Léxico / morfologia                             

Textualização                             

Progressão temática                    

Modalização                                   

Elementos notacionais da 
escrita        

Semântica                                       

Coesão                    

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

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

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

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

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

(EF08LP12) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas 
próprias produções.

(HCEF09LP06T) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas) 
subordinativas estabelecem entre as orações que conectam, em especial, as subordinadas substantivas e adjetivas.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/ 
LITERÁRIO

GÊNERO  
CENTRAL: 

NARRATIVAS 
DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA 

Apreender o sentido 
geral dos textos

Apreciação e réplica                    

Produção / proposta                         

Procedimentos de 
apoio à compreensão                

Apreender o sentido 
geral dos textos  

GÊNERO  
CENTRAL:

NARRATIVAS 
DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA 

Relação entre textos                  

Estratégias de leitura  

Apreciação e réplica                

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos 
e multissemióticos

GÊNERO 
CENTRAL: 

NARRATIVAS 
DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA 

Construção da 
textualidade 

Relação entre textos

Planejamento e 
produção de narrativa 
de ficção científica 

GÊNERO CENTRAL:

NARRATIVAS DE 
FICÇÃO CIENTÍFICA 

Fono-ortografia: 
concordância nominal e 
verbal                                 

Léxico / morfologia

Morfossintaxe                                                                     

Modalização                                  

Elementos notacionais da 
escrita      

Semântica                                       

Coesão

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

(HCEF09LP07T) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes - narrativas de ficção científica, expressando 
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

(HCEF09LP08T) Criar narrativas de ficção científica, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os 
constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 
ferramentas de escrita colaborativa.

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.

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

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos.

(HCEF08LP09T) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente, em especial as que 
integram as orações subordinadas adverbiais, incorporando-as às suas próprias produções.

(HCEF09LP10T) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas) 
subordinativas estabelecem entre as orações que conectam, em especial, as que integram as orações subordinadas adverbiais. 

(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais.

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, 
assonância, dentre outras.
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9º Ano



PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/ 
MIDIÁTICO

GÊNERO  
CENTRAL:          

ENTREVISTA

Estratégias 
de produção: 
planejamento, realização 
edição de entrevistas 
orais 

GÊNERO  
CENTRAL:             

ENTREVISTA

Reconstrução  do 
contexto e produção, 
circulação e 
recepção dos textos                                                                                                                                           
                                                                                                                                                
Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital                      

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto                             

Apreciação e réplica                                  

Relação entre textos                             

Efeitos de sentido                             

Exploração da 
multissemiose  

GÊNERO  
CENTRAL:           

ENTREVISTA 

Estratégia de produção: 
planejamento, 
realização e edição de 
entrevistas                           

GÊNERO  
CENTRAL:         

ENTREVISTA

Elementos notacionais 
da escrita

Fono-ortografia                                     

Léxico / morfologia

Textualização                                

Progressão temática                   

Modalização                                           

Semântica

Coesão                                                                     

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc., como forma de obter dados e 
informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutida ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e 
seu contexto de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da elaboração 
de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática, realizar entrevista e 
fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista 
isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e garantindo a 
relevância das informações mantidas e a continuidade temática.

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

(EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes 
que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente 
e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 3º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO  
CENTRAL:

SEMINÁRIO 

Escuta                                      
Apreender o sentido 
geral dos textos  

Apreciação e réplica                   

Produção / proposta                    

Conversação 
espontânea           

Procedimentos de apoio 
à compreensão                              

Tomada de nota

GÊNERO  
CENTRAL: 

SEMINÁRIO 

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção dos textos 
e adequação do 
texto à construção 
composicional e ao 
estilo do gênero

Relação entre textos

Apreciação e réplica

Relação do verbal com 
outras semioses

Procedimentos e 
gêneros de apoio à 
compreensão

GÊNERO  
CENTRAL: 

SEMINÁRIO 

Estratégias 
de produção: 
planejamento de 
seminários 

GÊNERO  
CENTRAL: 

SEMINÁRIO

Fono-ortografia 

Léxico / morfologia                             

Textualização                             

Progressão temática                    

Modalização                                 

Elementos notacionais 
da escrita       

Semântica                                      

Coesão

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

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

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade 
e a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) 
com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na  (re)construção dos sentidos dos textos 
de divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. 
– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em 
questão. 

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

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

(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a construção 
composicional dos gêneros de apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, 
desenvolvimento dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou 
conclusão, encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em 
geral, devem ser minimizadas –, modulação de voz e entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, 
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, sincronia 
da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do conhecimento.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ARTÍSTICO/ 
LITERÁRIO

GÊNERO  
CENTRAL:

CONTO 
CONTEMPORÂNEO

GÊNERO  
CENTRAL:

CONTO 
CONTEMPORÂNEO

Relação entre textos                  

Estratégias de leitura

Apreciação e réplica                

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentido 
provocados pelos usos 
de recursos linguísticos 
e multissemióticos

GÊNERO  
CENTRAL:

CONTO 
CONTEMPORÂNEO

Construção da 
textualidade 

Relação entre textos

GÊNERO  
CENTRAL:

CONTO 
CONTEMPORÂNEO

                                            

Fono-ortografia

Léxico / morfologia    

Morfossintaxe                                                                     

Modalização                                   

Elementos notacionais 
da escrita       

Semântica                                       

Coesão

Figuras de linguagem

Variação linguística                                            

HABILIDADES DO CAMPO ARTÍSTICO/LITERÁRIO

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

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

(HCEF09LP11T) Criar contos contemporâneos, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os 
constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 
ferramentas de escrita colaborativa.

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

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

JORNALÍSTICO/ 
MDIÁTICO

GÊNERO  
CENTRAL:

VLOG

Estratégias de produção 

GÊNERO  
CENTRAL:                  

VLOG

Reconstrução do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos                                

Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias 
e práticas da cultura 
digital                       

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto                             

Apreciação e réplica                                  

Relação entre textos                             

Efeitos de sentido                             

Exploração da 
multissemiose  

GÊNERO  
CENTRAL:                  

VLOG

Estratégia de produção: 
planejamento de vlogs                           

GÊNERO CENTRAL: 

 VLOG 

Elementos notacionais 
da escrita

Fono-ortografia                                     

Léxico / morfologia

Textualização                                

Progressão temática                    

Modalização                                           

Semântica

Coesão                                                                     

Variação linguística

HABILIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de 
apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o 
contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.

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

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.  

(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela 
deve ser usada.  

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

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.

9º Ano
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM - 4º BIMESTRE

ORALIDADE LEITURA PRODUÇÃO DE 
TEXTO

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA

GÊNERO CENTRAL:  

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E 
MÍDIAS DIGITAIS

Escuta                                       

Apreender o sentido 
geral dos textos  

Apreciação e réplica                    

Produção / Proposta                    

Conversação 
espontânea           

Procedimentos de apoio 
à compreensão                              

Tomada de nota

GÊNERO CENTRAL: 

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E 
MÍDIAS DIGITAIS

Curadoria de 
informação                

Reconstrução do 
contexto e produção, 
circulação e recepção 
dos textos  

Relação entre 
contexto de produção 
e características 
composicionais e 
estilísticas do gênero

GÊNERO CENTRAL: 

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E 
MÍDIAS DIGITAIS

Estratégias 
de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

GÊNERO CENTRAL: 

CARTA DE 
REIVINDICAÇÃO E 
MÍDIAS DIGITAIS

Fono-ortografia

Léxico / morfologia                             

Textualização                             

Progressão temática                    

Modalização                                   

Elementos notacionais 
da escrita        

Semântica                                      

Coesão          

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

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

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

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

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.  

(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela 
deve ser usada.  

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

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período.
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Arte
“Os professores não são mágicos ao promoverem a criatividade: precisam ser seres criativos para 

ensiná-la. É necessário que o professor viva processos criadores para saber o que significa gerar orde-
nações a partir dos estados de desordenação, próprios dos atos criadores.”  

Rosa Iavelberg (2017)

O ensino da Arte está consolidado como componente curricular obrigatório na Educação Básica 
desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (BRASIL, 1996) e as linguagens às quais 
o aluno tem direito ao acesso, de acordo com a lei 13.278/2016, são artes visuais, dança, música e teatro. 

O documento curricular de Taubaté, que agora se apresenta, é fruto das disposições da Base Na-
cional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017, que determina as competências gerais e 
específicas de cada componente, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver durante cada etapa da Educação Básica em todo o território nacional. Nosso documento 
deriva também das disposições do Currículo Paulista (SEDUC, 2019), que aprofundou o entendimento 
sobre as diretrizes da BNCC (BRASIL, 2017), direcionando as habilidades de Arte para uma maior de-
finição dos OBJETOS DE CONHECIMENTO relacionados a cada um dos anos da Educação Básica.

Os conhecimentos em Arte na Educação Básica estão distribuídos em cinco unidades temáticas: 
Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes Integradas. Cada uma delas traz objetos de conhecimento e 
habilidades a serem desenvolvidas e que podem e devem ser trabalhadas em diálogo umas com as outras, 
de modo que o processo e o produto desse aprendizado sejam de igual importância na construção de 
sujeitos integrais, estimulados em suas dimensões estéticas, éticas, psíquicas, culturais, cognitivas, socioe-
mocionais e motoras. Neste sentido, é necessário compreender que todos têm direito à aprendizagem de 
conceitos relativos às cinco unidades temáticas, já que o sistema educacional deve promover a equidade 
e atender a todos, em suas especificidades e com qualidade, inclusive os alunos que tem necessidades 
especiais, sejam elas físicas, psíquicas, sensórias, sociais e ou culturais.

O olhar contemporâneo do ensino da Arte, que considera como guia a abordagem triangular de 
Barbosa (2010), os processos de Ler, Fazer e Contextualizar em Arte, sendo esses processos significados 
pelo professor, de acordo com seu planejamento e contexto sociocultural de seus educandos, propicia a 
docência reflexiva, que se expande para além da situação escolar, possibilitando relações amplas ancora-
das nos saberes dos estudantes. O currículo de Taubaté reafirma e desdobra essas dimensões do conhe-
cimento em Arte em outras seis, propondo uma relação dialógica entre elas. 

O Ler desdobra-se em Fruição e Estesia. 

Fruição está relacionada ao deleite, ao prazer e ao estranhamento, mas também, e, sobretudo, à 
abertura para a sensibilização durante a participação em práticas artísticas e culturais. A Estesia está re-
lacionada à experiência sensível em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio 
corpo e aos diferentes materiais, articulando sensibilidade e percepção, tomadas como forma de conhecer 
a si mesmo, o outro e o mundo. Na dimensão estésica, o corpo em sua totalidade - emoção, percepção, 
intuição, sensibilidade e intelecto - é o protagonista da experiência. 

O Fazer desdobra-se em Criação e Expressão. 

A Criação refere-se ao fazer artístico, quando os estudantes criam, produzem e constroem e a Ex-
pressão traduz as possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de proce-
dimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. O estudante pode criar sem necessaria
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mente conseguir se expressar. Cabe ao professor estimular o processo para que ele atinja uma criação 
expressiva.

O Contextualizar desdobra-se em Reflexão e Crítica.

A Reflexão está ligada ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as 
experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. A Crítica se refere às impressões que impul-
sionam os sujeitos em direção a novas ações e pensamentos propositivos, envolvendo aspectos estéticos, 
políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais. Uma boa crítica deve ser sempre prece-
dida de um processo reflexivo de alta qualidade. 

A referência a essas seis dimensões busca dar embasamento ao processo de ensino e aprendizagem 
em Arte, considerando sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva, em que conhecimentos e expe-
riências artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, 
plásticas e sonoras.

“O fazer, tanto para o artista que experiencia como para o professor que propõe, quando é mera-
mente técnico, livre de uma ideia ou poética, torna-se algo pronto, mecânico, que não perpassa as 
singularidades, e tangenciando um estereótipo trazem a questão da incipiência. Do mesmo modo que 
uma ideia sem técnica não se desenvolve, pois carece dos modos de expressão. No entanto, quando 
o professor/artista em suas práticas pensa como um investigador científico, associando a prática cria-
tiva e pedagógica com a ação intelectual e relacionando o que foi feito com o que está por vir, pode 
perpassar e propiciar uma experiência singular/estética.” (SILVA; LAMPERT, 2017, p. 94).

A percepção e consequente utilização das seis dimensões do conhecimento exploradas acima pressu-
põem uma nova cultura para a Arte na escola, cultura esta que depende não só da formação continuada 
do professor de Arte, mas também e, sobretudo, da apropriação desses novos olhares por toda a comuni-
dade escolar. Arte é parte efetiva do currículo e é urgente respeitar e fomentar o estudo deste componen-
te, considerando todas as suas dimensões para que os estudantes desenvolvam as seguintes competências:

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, 
em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e 
sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades.

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovi-
sual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na 
arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, 
reelaborando-as nas criações em Arte.

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços 
da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e 
problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por 
meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas 
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histórias e diferentes visões de mundo.

O desenvolvimento dessas competências tende a possibilitar o entendimento da Arte como fenôme-
no cultural, histórico, social e sensível, com diferentes possibilidades de práticas integradas que promo-
vam identidade estética e cultural, com ludicidade, percepção, expressividade e imaginação, podendo ser 
também utilizada como tecnologia de registro, pesquisa e criação, como produto, modo de produção e 
de circulação, como um meio privilegiado para leitura, problematização e reflexão sobre o mundo, como 
veículo de socialização e de trabalho coletivo e colaborativo, além de respeitada como patrimônio cultural 
material e imaterial.

Para que essas competências se desenvolvam, é necessário ampliar o convívio dos estudantes com as 
mais variadas manifestações artísticas, trazendo essas apresentações para o espaço escolar, mas também 
e, sobretudo, levando o aluno a conhecer arte em outros espaços, preparando com cuidado a estruturação 
pedagógica dessas visitas para que os conhecimentos possam ser vivenciados e sistematizados. 

Para garantir a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, o professor deve manter perma-
nentemente o foco no planejamento atento de suas aulas, considerando o desenvolvimento das habilida-
des de seus alunos e, para tanto, utilizar o Guia de Práticas Pedagógicas como um instrumento efetivo de 
trabalho. Esta ferramenta deve ajudar a prever e definir estratégias, recursos e instrumentos de avaliação, 
além de funcionar como um meio de diálogo entre o professor coordenador e o docente.

Os produtos artísticos provenientes destas aulas devem se abster da legitimação das mídias e a prática 
em Arte não deve estar focada apenas na aquisição de códigos e técnicas. Os processos devem ser tão 
ou mais relevantes que os produtos e, para caracterizar a singularidade da experiência artística, devem-se 
articular várias dimensões do conhecimento da Arte. 

Para tanto, é necessário atentar para o planejamento da gestão da sala de aula, de forma que os estu-
dantes tenham protagonismo em suas ações, sem que, no entanto, fiquem abandonados neste processo. 
Cabe ao professor idealizar e mediar atenta e pontualmente as situações educativas visando ao desen-
volvimento do aluno, afinal os contextos em que acontecem os processos de ensino e de aprendizagem 
influem mais do que imaginamos na atitude em relação à aquisição de conhecimentos, experiências e, 
também nos resultados finais. 

A qualidade do processo de ensino de Arte deve ser pensada e repensada continuamente a partir 
dos resultados apresentados pelos estudantes nas várias modalidades possíveis de avaliação de apren-
dizagem. A aplicação de avaliações em modelos variados é de fundamental importância, pois fornece 
informações para que o professor possa reconhecer a validade do método didático-pedagógico escolhido 
ou reajustar o planejamento nas próximas ações. As ações avaliativas podem ser realizadas de diferentes 
maneiras e em momentos distintos. A avaliação inicial ou diagnóstica tem como objetivo perceber o 
conhecimento prévio dos alunos sobre um novo assunto a ser abordado. A avaliação formativa con-
siste na retomada de conteúdos já abordados e permite a aferição dos progressos e das dificuldades no 
desenvolvimento do aluno. A avaliação somatória realiza uma síntese de vários assuntos trabalhados, 
sendo geralmente aplicada ao final do bimestre. Para todos esses tipos de avaliações podem ser utilizadas 
variadas estratégias, tais como: avaliação individual ou em grupo, oral ou escrita, debates, portfólio físico 
ou virtual, autoavaliação, fichas de acompanhamento, mas sempre contando com a criação de rubricas 
claras, ou seja, critérios objetivos previamente combinados entre professor e estudantes.

Qualquer das modalidades avaliativas escolhidas deve estar voltada para o desenvolvimento das ha-
bilidades do currículo de Arte no estudante, fugindo do lugar comum, dos gostos pessoais e dos parâ-
metros de comparação entre os alunos, além da excessiva valorização da espontaneidade, para direcionar 
de maneira sistematizada o trabalho pedagógico. A mediação do professor deve estar voltada para a ob-
servação e o registro dos modos como os alunos solucionam os problemas apresentados e como eles se 
relacionam com os colegas nos trabalhos em grupo. 

Ao final do Ensino Fundamental, todos devem ter desenvolvido as dez competências gerais e ad-
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quirido as variadas “capacidades para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para re-
solver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” 
(BNCC, 2017).
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF01AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
colagem como modalidades das artes visuais, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

Artes 
Visuais(EF01AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e colagem 

por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF01AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações da dança presentes em seu cotidiano (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

Dança

(EF01AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Processos de 
Criação

(EF01AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas folclóricas 
brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes no seu 
cotidiano.

Contextos e 
Práticas Música

(EF01AR21SP) Exercitar a improvisação e o faz de conta, ressignificando 
objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro.

Processos de 
Criação Teatro

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogo eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares, aplicativos, etc) nos processos de criação artística.

Arte e Tecnologia

Artes 
Integradas(HCEF01AR03T) Conhecer os bens culturais, materiais e imateriais, que 

estejam presentes na história dos estudantes e que foram transmitidos 
entre várias gerações, por meio de rodas de conversa e entrevistas com 
membros da comunidade.

Patrimônio 
Cultural

2º
 B

im
es

tr
e

(EF01AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
colagem como modalidades das artes visuais, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

Artes 
Visuais(EF01AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e colagem 

por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF01AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações da dança presentes em seu cotidiano (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

Dança
(EF01AR10SP) 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.

Elementos da 
Linguagem

(EF01AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Processos de 
Criação
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1º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

(EF01AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas folclóricas 
brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes no seu 
cotidiano.

Contextos e 
Práticas

Música
(EF01AR17SP) Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais.

Processos de 
Criação

(EF01AR18SP) Reconhecer e apreciar histórias dramatizadas e outras 
formas de manifestação teatral presentes em seu cotidiano (inclusive 
as veiculadas em diferentes mídias, como TV e internet, e em espaços 
públicos), cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 
e o repertório ficcional.

Contextos e 
Práticas Teatro

3º
 B

im
es

tr
e

(EF01AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
colagem como modalidades das artes visuais, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

Artes 
Visuais

(EF15AR03SP) Identificar e reconhecer as influências estéticas e culturais 
de diferentes povos migrantes e imigrantes, nas manifestações artísticas 
visuais da cultura paulista, em diferentes épocas.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

(EF01AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e colagem 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF01AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações da dança presentes em seu cotidiano (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

Dança
(EF01AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Processos de 
Criação

(EF15AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas folclóricas 
brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes em 
seu cotidiano.

Contextos e 
Práticas

Música
(EF01AR17SP) Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais.

Processos de 
Criação

(EF01AR21SP) Exercitar a improvisação e o faz de conta, ressignificando 
objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro.

Processos de 
Criação Teatro

4º
 B

im
es

tr
e

(EF01AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
colagem como modalidades das artes visuais, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

Artes 
Visuais(EF01AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e colagem 

por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF01AR10SP) 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.

Elementos da 
Linguagem Dança

(EF01AR17SP) Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais.

Processos de 
Criação Música

(EF01AR18SP) Reconhecer e apreciar histórias dramatizadas e outras 
formas de manifestação teatral presentes em seu cotidiano (inclusive 
as veiculadas em diferentes mídias, como TV e internet, e em espaços 
públicos), cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 
e o repertório ficcional.

Contextos e 
Práticas

Teatro

(EF01AR21SP) Exercitar a improvisação e o faz de conta, ressignificando 
objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro.

Processos de 
Criação

(HCEF01AR01T) Experimentar projetos temáticos que relacionem 
desenho, pintura, modelagem, colagem, rodas cantadas, brincadeiras 
rítmicas, musicas folclóricas e sonorização de histórias dramatizadas.

Processos de 
Criação

Artes 
Integradas(HCEF01AR02T) Experimentar no ambiente escolar os brinquedos, 

brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias próprios de sua casa e 
família.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF02AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
escultura como modalidades das artes visuais tradicionais e contemporâneas 
presentes na cultura local e paulista, cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF02AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e escultura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF02AR10SP) 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.

Elementos da 
Linguagem

DANÇA
(EF02AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Processos de 
Criação

(EF02AR14SP) Perceber, explorar e identificar intensidade, altura e 
duração por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 
apreciação musical.

Elementos da 
Linguagem

MÚSICA

(EF02AR17SP) Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
explorando vozes e sons corporais.

Processos de 
Criação

(EF02AR19SP) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
variadas entonações de voz em diferentes personagens.

Elementos da 
Linguagem TEATRO

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares, aplicativos etc.) nos processos de criação artística.

Arte e 
Tecnologia

ARTES 
INTEGRADAS

2º
 B

im
es

tr
e

(EF02AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem e 
escultura como modalidades das artes visuais tradicionais e contemporâneas 
presentes na cultura local e paulista, cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF02AR02SP) Explorar e reconhecer elementos constitutivos (ponto, 
linha, forma e cor) do desenho, da pintura, da modelagem e da escultura 
em suas produções.

Elementos da 
Linguagem

(EF02AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e escultura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF02AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da 
cultura popular paulista de diferentes épocas.

Contextos e 
Práticas

 MÚSICA
(EF02AR14SP) Perceber, explorar e identificar intensidade, altura e 
duração por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 
apreciação musical.

Elementos da 
Linguagem

(EF02AR15SP) Explorar e perceber o próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal) como fonte sonora. Materialidades
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF02AR17SP) Apreciar e experimentar sonorização de histórias, 
explorando vozes e sons corporais

Processos de 
Criação MÚSICA

(HC02AR02T) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e 
culturais.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

ARTES 
INTEGRADAS

3º
 B

im
es

tr
e

(EF02AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem 
e escultura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas presentes na cultura local e paulista, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF15AR03SP) Identificar e reconhecer as influências estéticas e 
culturais de diferentes povos migrantes e imigrantes, nas manifestações 
artísticas visuais da cultura paulista, em diferentes épocas.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

(EF02AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e escultura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF02AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações tradicionais e contemporâneas da dança próprias da 
cultura popular paulista de diferentes épocas,  incluindo-se suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

DANÇA
(EF02AR10SP) 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.

Elementos da 
Linguagem

(EF02AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Processos de 
Criação

(EF02AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias 
da cultura popular paulista de diferentes épocas.

Contextos e 
Práticas MÚSICA

(HCEF02AR02T) Caracterizar e experimentar brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

ARTES 
INTEGRADAS

4º
 B

im
es

tr
e

(EF02AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem 
e escultura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas presentes na cultura local e paulista, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF02AR02SP) Explorar e reconhecer elementos constitutivos (ponto, 
linha, forma e cor) do desenho, da pintura, da modelagem e da escultura 
em suas produções.

Elementos da 
Linguagem
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF02AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e 
escultura por meio de técnicas convencionais e não convencionais, 
fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades ARTES 
VISUAIS

(EF02AR18SP) Reconhecer e apreciar o teatro de bonecos presente 
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.

Contextos e 
Práticas

TEATRO

(EF02AR21SP) Exercitar a imitação de situações cotidianas e o faz 
de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar 
do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos com base em 
diferentes referências (músicas, imagens, textos ou outros pontos de 
partida), de forma intencional e reflexiva. Processos de 

Criação
(EF02AR22SP) Imitar, com respeito e sem preconceito, movimentos, 
gestos e voz de personagens que representem pessoas e animais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas imitações e as feitas 
pelos colegas.

(HCEF02AR01T) Experimentar projetos temáticos que relacionem 
desenho, pintura, modelagem e escultura, danças e músicas da cultura 
popular paulista e teatro de bonecos.

Processos de 
Criação

ARTES 
INTEGRADAS(HC02AR03T) Valorizar os bens culturais, materiais e imateriais, que 

estejam presentes em sua história e que foram transmitidos entre várias 
gerações, por meio de exposições, feiras, rodas de conversa, entrevistas 
com membros da comunidade, etc. 

Patrimônio 
Cultural
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF03AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, escultura 
e gravura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, presentes na cultura paulista, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF03AR02SP) Explorar e reconhecer elementos constitutivos (linha, 
forma, cor e textura) do desenho, da pintura, da escultura e da gravura 
em suas produções.

Elementos 
Linguagem

(HCEF03AR01T) Identificar e reconhecer as influências estéticas e 
culturais de povos portugueses nas manifestações artísticas visuais da 
cultura brasileira, em diferentes épocas. 

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

(EF03AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações tradicionais e contemporâneas da dança próprias 
da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-se suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

DANÇA(EF03AR09SP) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento dançado.

Elementos da 
Linguagem

(EF03AR10SP) 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.

(EF03AR19SP) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
variadas fisicalidades e figurinos em diferentes personagens.

Elementos da 
Linguagem TEATRO

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares, aplicativos etc.) nos processos de criação artística.

Arte e 
Tecnologia

ARTES 
INTEGRADAS

2º
 B

im
es

tr
e

(EF15AR03SP) Identificar e reconhecer as influências estéticas e 
culturais de diferentes povos migrantes e imigrantes, nas manifestações 
artísticas visuais da cultura paulista, em diferentes épocas.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais ARTES 

VISUAIS(EF03AR04SP) Experimentar desenho, pintura, escultura e gravura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF03AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações tradicionais e contemporâneas da dança próprias 
da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-se suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

DANÇA(EF03AR09SP) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento dançado.

Elementos da 
Linguagem

(EF03AR10SP) 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.
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF03AR11SP) Criar e improvisar movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, tendo as brincadeiras infantis como 
fonte geradora, utilizando-se dos elementos estruturantes da dança 
(movimento, espaço e tempo). Processos de 

Criação DANÇA
(EF03AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

(EF03AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias 
da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-se suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias.

Contextos e 
Práticas MÚSICA

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03AR01SP) Identificar e apreciar desenho, pintura, escultura 
e gravura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, presentes na cultura paulista, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF03AR06SP) Descrever sua criação, explicitando as escolhas feitas e 
seus sentidos, e reconhecendo outros sentidos expressos pelos colegas 
sobre sua criação.

Processos de 
Criação

(EF03AR07SP) Investigar e reconhecer espaços (museus, galerias, 
instituições, feiras, casas de cultura etc.) e profissionais do sistema das 
artes visuais (artistas, artesãos, curadores etc.) nos contextos local e 
paulista.

Sistemas de 
Linguagem

(EF03AR14SP) Conhecer, perceber e explorar os elementos 
constitutivos do som e da música, por meio de canções, jogos, 
brincadeiras e práticas diversas de apreciação musical. 

Elementos da 
Linguagem

MÚSICA
(EF03AR15SP) Explorar e perceber o próprio corpo (palmas, voz, 
percussão corporal) e objetos do cotidiano como fontes sonoras, 
considerando os elementos constitutivos da música.

Materialidades

(EF03AR17SP) Apreciar e experimentar improvisações musicais 
e sonorização de histórias, explorando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais não convencionais de modo individual e coletivo. 

Processos de 
Criação

(EF03AR18SP) Reconhecer e apreciar a pantomima presente 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.

Elementos da 
Linguagem TEATRO

(HCEF03AR04T) Identificar e pesquisar a história e as lendas dos 
lugares considerados como patrimônio cultural material da região do 
entorno da escola.

Patrimônio 
Cultural

ARTES 
INTEGRADAS

4º
 B

im
es

tr
e

(EF03AR04SP) Experimentar desenho, pintura, escultura e gravura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades
ARTES 

VISUAIS(EF03AR06SP) Descrever sua criação, explicitando as escolhas feitas e 
seus sentidos, e reconhecendo outros sentidos expressos pelos colegas 
sobre sua criação.

Processos de 
Criação
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF03AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias 
da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-se suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias.

Contextos e 
Práticas

MÚSICA(EF03AR16SP) Explorar e reconhecer o desenho como forma de 
registro musical não convencional (representação gráfica de sons) e 
reconhecer a notação musical convencional, diferenciando-a de outros 
sinais gráficos.

Notação e 
registro musical

(EF03AR20SP) Experimentar o trabalho colaborativo e coletivo em 
improvisações teatrais e processos narrativos criativos em pantomima, 
explorando a teatralidade do figurino e das fisicalidades.

Processos de 
Criação TEATRO(EF03AR22SP) Experimentar, com respeito e sem preconceito, 

possibilidades criativas de movimento e voz para personagens que 
representem pessoas e animais, reconhecendo semelhanças e diferenças 
entre suas experimentações e as feitas pelos colegas.

(HCEF03AR02T) Experimentar projetos temáticos que relacionem 
desenho, pintura, escultura, gravura, danças e músicas da cultura popular 
brasileira e pantomima.

Processos de 
Criação

ARTES 
INTEGRADAS(HCEF03AR03T) Conhecer e explorar brinquedos, brincadeiras, jogos, 

danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, 
relacionando seus sentidos e significados no contexto sociocultural 
local.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04AR01T) Identificar e apreciar pintura, colagem, escultura 
e gravura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas presentes na cultura brasileira, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(HCEF04AR02T) Explorar e reconhecer elementos constitutivos 
(forma, cor, textura e volume) da pintura, da colagem, da escultura e da 
gravura em suas produções.

Elementos da 
Linguagem

(HCEF04AR04T) Experimentar pintura, colagem, escultura e gravura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF04AR05SP) Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e/ou da comunidade. Processos de 

criação(EF04AR06SP) Descrever sua criação, explicitando as escolhas feitas e 
seus sentidos, e reconhecendo outros sentidos expressos pelos colegas 
sobre sua criação.

(EF04AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações tradicionais e contemporâneas da dança próprias 
da cultura popular de diferentes países, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Contextos e 
Práticas

DANÇA
(EF04AR10SP) 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.

Elementos da 
Linguagem

(EF04AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
diversas características vocais (fluência, entonação e timbre) em 
diferentes personagens.

Elementos da 
Linguagem TEATRO

2º
 B

im
es

tr
e

(HC04AR01T) Identificar e apreciar pintura, colagem, escultura 
e gravura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas presentes na cultura brasileira, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(HC04AR02T) Explorar e reconhecer elementos constitutivos (forma, 
cor, textura e volume) da pintura, da colagem, da escultura e da gravura 
em suas produções. 

Elementos da 
Linguagem

(HC04AR03T) Identificar e reconhecer as influências estéticas e 
culturais de diferentes povos indígenas nas manifestações artísticas 
visuais da cultura brasileira, em diferentes épocas. 

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

(EF04AR11SP) Explorar, criar e improvisar movimentos dançados 
de modo individual, coletivo e colaborativo, a partir das manifestações 
da dança presentes na cultura brasileira, utilizando-se dos elementos 
estruturantes da dança.

Elementos da 
Linguagem

DANÇA
(EF04AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Materialidades
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF04AR20SP) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e 
autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro de sombras, explorando a teatralidade da voz, do personagem, da 
iluminação e da sonoplastia.

Processos de 
criação

TEATRO
(EF04AR22SP) Experimentar, com respeito e sem preconceito, 
possibilidades criativas de movimento e voz de um mesmo personagem 
em diferentes situações, reconhecendo semelhanças e diferenças entre 
suas experimentações e as feitas pelos colegas, e discutindo estereótipos.

Materialidades

(HCEF04AR06T) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de origem indígena, relacionando seus 
sentidos e significados no contexto sociocultural local.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

ARTES 
INTEGRADAS

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04AR01T) Identificar e apreciar pintura, colagem, escultura 
e gravura como modalidades das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas presentes na cultura brasileira, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF15AR03) Identificar e reconhecer as influências estéticas e culturais 
de diferentes povos migrantes e imigrantes, nas manifestações artísticas 
visuais da cultura paulista, em diferentes épocas.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

(HCEF04AR04T) Experimentar pintura, colagem, escultura e gravura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF04AR13SP) Identificar e apreciar gêneros musicais (populares e 
eruditos) próprios da cultura de diferentes países.

Contextos e 
Práticas

MÚSICA

(EF04AR14SP) Perceber, explorar e identificar intensidade, altura, 
duração, ritmo, melodia e timbre, por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de execução e apreciação musical.

Elementos da 
Linguagem

(EF04AR15SP) Explorar e caracterizar instrumentos convencionais e 
não convencionais, considerando os elementos constitutivos da música. Materialidades

(EF04AR16SP) Explorar formas de registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons e partituras criativas) e reconhecer a 
notação musical convencional.

Notação e 
registro musical

(EF04AR17SP) Apreciar e experimentar improvisações musicais 
e sonorização de histórias, explorando instrumentos musicais 
convencionais e não convencionais, de modo individual e coletivo. 

Processos de 
criação

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04AR02T) Explorar e reconhecer elementos constitutivos 
(forma, cor, textura e volume) da pintura, da colagem, da escultura e da 
gravura em suas produções.

Elementos da 
Linguagem

ARTES 
VISUAIS

(HCEF04AR04T) Experimentar pintura, colagem, escultura e gravura 
por meio de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso 
sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF04AR05SP) Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e/ou da comunidade.

Processos de 
criação
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF04AR09SP) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento dançado.

Elementos da 
Linguagem DANÇA

(EF04AR18SP) Reconhecer e apreciar o teatro de sombras presente 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.

Contextos e 
Práticas TEATRO

(HCEF04AR05T) Experimentar projetos temáticos que relacionem 
pintura, colagem, escultura, gravura, teatro de sombras, danças e 
músicas da cultura popular e erudita de diferentes países, reconhecendo 
suas relações processuais.

Processos de 
criação

ARTES 
INTEGRADAS

(HCEF04AR07T) Conhecer e valorizar os objetos e celebrações 
representativos da comunidade escolar e do seu entorno, conceituando 
patrimônio material e imaterial por meio de linguagens artísticas variadas.

Patrimônio 
Cultural

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares, aplicativos, etc.) nos processos de criação artística. 

Arte e 
Tecnologia
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5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF05AR01T) Identificar e apreciar história em quadrinhos, pintura, 
fotografia e vídeo como modalidades das artes visuais tradicionais 
e contemporâneas presentes na cultura brasileira e de outros países, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(HCEF05AR02T) Explorar e reconhecer elementos constitutivos (cor, 
textura, composição, ritmo e outras mais específicas) das histórias em 
quadrinhos, da pintura, da fotografia e do vídeo em suas produções.

Elementos da 
Linguagem

(HCEF05AR04T) Experimentar histórias em quadrinhos, pintura, 
fotografia e vídeo por meio de técnicas convencionais e não 
convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF05AR05SP) Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. Processos de 

criação
(EF05AR06SP) Dialogar sobre a sua criação, as dos colegas e a de 
diferentes artistas, para alcançar sentidos plurais.

(EF05AR07SP) Investigar e reconhecer espaços (museus, galerias, 
instituições, feiras, casas de cultura, cinemas, etc.) no contexto brasileiro 
e de outros países.

Sistemas de 
Linguagem

(HCEF05AR07T) Conhecer e valorizar as formas de expressão 
e saberes da comunidade escolar e do seu entorno, conceituando 
patrimônio imaterial e favorecendo a construção de vocabulário e 
repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

Patrimônio 
Cultural

ARTES 
INTEGRADAS

(EF15AR26SP) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares, aplicativos, etc.) nos processos de criação artística.

Arte e 
Tecnologia

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF05AR01T) Identificar e apreciar história em quadrinhos, pintura, 
fotografia e vídeo como modalidades das artes visuais tradicionais 
e contemporâneas presentes na cultura brasileira e de outros países, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(HCEF05AR02T) Explorar e reconhecer elementos constitutivos (cor, 
textura, composição, ritmo e outras mais específicas) das histórias em 
quadrinhos, da pintura, da fotografia e do vídeo em suas produções.

Elementos da 
Linguagem

(HCEF05AR04T) Experimentar histórias em quadrinhos, pintura, 
fotografia e vídeo por meio de técnicas convencionais e não 
convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e instrumentos.

Materialidades

(EF05AR05SP) Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. Processos de 

criação
(EF05AR06SP) Dialogar sobre a sua criação, as dos colegas e a de 
diferentes artistas, para alcançar sentidos plurais.
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5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF05AR08SP) Experimentar, identificar e apreciar formas distintas 
de manifestações tradicionais e contemporâneas da dança, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
corporal.

Contextos e 
Práticas

DANÇA(EF05AR09SP) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento dançado.

Elementos da 
Linguagem

(EF05AR10SP) 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.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF15AR03SP) Identificar e reconhecer as influências estéticas e 
culturais de diferentes povos migrantes e imigrantes, nas manifestações 
artísticas visuais da cultura paulista, em diferentes épocas. Matrizes 

Estéticas e 
Culturais

ARTES 
VISUAIS(HCEF05AR03T) Identificar e reconhecer as influências estéticas 

e culturais de diferentes povos africanos, nas manifestações artísticas 
visuais da cultura brasileira, em diferentes épocas.

(EF05AR13SP) Apreciar jingles, vinheta, trilha de jogo eletrônico 
e trilha sonora analisando e reconhecendo seus usos e funções em 
diversos contextos de circulação.

Contextos e 
Práticas

MÚSICA

(EF05AR14SP) Perceber e explorar os elementos constitutivos da 
música (melodia, harmonia e ritmo), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e 
apreciação musical.

Elementos da 
Linguagem

(EF05AR15SP) Explorar e perceber elementos da natureza como 
fontes sonoras, considerando os elementos constitutivos da música 
(melodia, harmonia e ritmo).

Materialidades

(EF05AR16SP) Experimentar e explorar diferentes formas de registro 
musical não convencional e procedimentos e técnicas de registro musical 
em áudio e audiovisual.

Notação e 
registro musical

(HCEF05AR06T) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de origem africana, relacionando seus 
sentidos e significados no contexto sociocultural local.

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais

ARTES 
INTEGRADAS

4º
 B

im
es

tr
e

(EF05AR11SP) Explorar, criar e improvisar movimentos dançados 
de modo individual, coletivo e colaborativo, a partir das manifestações 
da dança presentes na cultura mundial, utilizando-se dos elementos 
estruturantes da dança. Processos de 

criação DANÇA
(EF05AR12SP) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as 
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

(EF05AR17SP) Apreciar e experimentar composições musicais, 
explorando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 
convencionais e não convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo.

Processos de 
criação MÚSICA
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5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF05AR18SP) Reconhecer e apreciar o teatro infantil presente 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.

Contextos e 
Práticas

TEATRO

(EF05AR19SP) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
características vocais e sonoridades (ritmo, coro e sonoplastia), gestos, 
fisicalidades e figurinos em diferentes personagens, cenografia e 
iluminação.

Elementos da 
Linguagem

(EF05AR20SP) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e 
autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro infantil, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações 
do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. Processos de 

criação
(EF05AR22SP) Experimentar, com respeito e sem preconceito, 
possibilidades criativas de movimento e voz na criação de um 
personagem teatral, discutindo estereótipos.

(HCEF05AR05T) Experimentar projetos temáticos que relacionem 
história em quadrinhos, pintura, fotografia, vídeo, jingles, vinhetas, 
trilhas sonoras, teatro infantil e danças tradicionais e contemporâneas, 
reconhecendo suas relações processuais.

Processos de 
criação

ARTES 
INTEGRADAS
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, 
lambe-lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas 
e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiências com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e 
cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. Contextos e 

práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF06AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais da 
dobradura, da gravura, do lambe-lambe e da animação, contextualizando-
os no tempo e no espaço.

(EF06AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram ao audiovisual (cinema, animações, vídeos etc.) e ao 
design gráfico (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.)

(EF06AR04SP) Analisar os elementos constitutivos da dobradura, 
do lambe-lambe e da animação na apreciação de diferentes produções 
artísticas.

Elementos da 
linguagem

(EF06AR05SP) Experimentar e analisar lambe-lambe e animação como 
modalidades das artes visuais. Materialidades

(EF06AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
criação

(HCEF06AR01T) Relacionar as práticas de dobradura, gravura, lambe-
lambe, animação, audiovisual, design gráfico, circo teatro, músicas e 
danças tradicionais e folclóricas, às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, econômica, estética e ética.

Contextos e 
práticas

ARTES 
INTEGRADAS

(HCEF06AR03T) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística em dobradura, gravura, lambe-lambe, animação, 
audiovisual, design gráfico, circo teatro, músicas e danças tradicionais 
e folclóricas, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações de arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).

Matrizes 
estéticas e 
culturais

(HCEF06AR04T) Identificar e inventariar o patrimônio cultural 
imaterial de Taubaté (celebrações, formas de expressão e saberes), 
identificando suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos 
às diferentes linguagens artísticas.

Patrimônio 
cultural

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

Arte e 
tecnologia
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, 
lambe-lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e 
em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar as 
experiências com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e 
cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.

Contextos e 
práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF06AR11SP) Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados, 
geram as ações corporais e o movimento dançado.

Elementos da 
linguagem DANÇA

(EF06AR24SP) Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos 
cênicos de circo-teatro (teatro circense) e circo paulistas, brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 
produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Contextos e 

práticas

TEATRO

(EF06AR25SP) Investigar, identificar e analisar a comédia e a farsa 
como gêneros teatrais e a relação entre as linguagens teatral e circense em 
diferentes tempos e espaços, aprimorando a capacidade de apreciação 
estética teatral.

(EF06AR26SP) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição de acontecimentos cênicos da comédia e da farsa, do circo-
teatro (teatro circense) e do circo (figurinos, adereços, maquiagem/
visagismo, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 
vocabulários.

Elementos da 
linguagem

(EF06AR28SP) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais 
(ator, figurinista, aderecista e maquiador/visagista etc.) e compreender a 
relação entre elas nos processos de criação de personagem.

Processos de 
criação

(EF06AR29SP) Experimentar, de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico, a gestualidade e as construções corporais e 
vocais de personagens da comédia e da farsa.

(EF06AR30SP) Compor cenas, performances, esquetes e improvisações 
com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 
objetos etc.), explorando a comédia e a farsa como gêneros teatrais e a 
relação entre as linguagens teatral e circense, caracterizando personagens 
(com figurinos, adereços e maquiagem), cenário, iluminação e sonoplastia 
e considerando a relação com o espectador.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF06AR09SP) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação de danças folclóricas, reconhecendo e 
apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos 
paulistas e brasileiros de diferentes épocas.

Contextos e 
práticas

DANÇA
(EF06AR10SP) Explorar elementos constitutivos do movimento 
dançado nas danças folclóricas paulistas e brasileiras, abordando, 
criticamente, o desenvolvimento dessas manifestações da dança em sua 
história tradicional e contemporânea.

Elementos da 
linguagem
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF06AR11SP) Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados, 
geram as ações corporais e o movimento dançado.

Elementos da 
linguagem DANÇA

(EF06AR14SP) Analisar e experimentar diferentes elementos das 
danças folclóricas paulistas e brasileiras (coreografia, figurino e trilha 
sonora) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição 
cênica e apresentação coreográfica, individual e coletiva. Processos de 

criação DANÇA

(EF06AR15SP) Discutir as experiências pessoais e coletivas em 
dança vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando e 
combatendo estereótipos e preconceitos.

(EF06AR16SP) Analisar criticamente, por meio da apreciação, usos 
e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música 
folclórica local, paulista e brasileira em seus contextos de produção e 
circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.

Contextos e 
práticas

MÚSICA

(EF06AR17SP) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios, 
equipamentos culturais e espaços de circulação, nos contextos local 
e brasileiro, de diferentes gêneros da música tradicional e da música 
folclórica local, paulista e brasileira, e do conhecimento musical referente 
a esses gêneros.

(EF06AR18SP) Reconhecer e apreciar o papel de músicos, grupos 
e coletivos que contribuíram para o desenvolvimento de diferentes 
gêneros da música tradicional e da música folclórica local, paulista e 
brasileira.

(EF06AR21SP) Explorar e analisar a paisagem sonora, sons corporais 
e instrumentos musicais não convencionais e outros materiais sonoros 
em práticas de composição/criação, execução e apreciação musical, 
reconhecendo timbres e características dessas fontes e materiais sonoros.

Materialidades

(EF06AR22SP) Explorar e identificar diferentes formas de registro 
musical (notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos 
da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de 
registro em áudio e audiovisual.

Notação e 
registro musical

4º
 B

im
es

tr
e

(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-
lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em 
obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência 
com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.

Contextos e 
práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF06AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais da 
dobradura, da gravura, do lambe-lambe e da animação, contextualizando-
os no tempo e no espaço.
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF06AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
criação

ARTES 
VISUAIS

(EF06AR16SP) Analisar criticamente, por meio da apreciação, usos 
e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música 
folclórica local, paulista e brasileira em seus contextos de produção e 
circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.

Contextos e 
práticas

MÚSICA

(EF06AR23SP) Explorar e criar improvisações e composições, 
utilizando vozes, sons corporais, instrumentos não convencionais e/ou 
materiais sonoros, expressando ideias musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa.

Processos de 
criação

(HCEF06AR01T) Relacionar as práticas de dobradura, gravura, lambe-
lambe, animação, audiovisual, design gráfico, circo teatro, músicas e 
danças tradicionais e folclóricas, às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, econômica, estética e ética.

Contextos e 
práticas

ARTES 
INTEGRADAS

(HCEF06AR02T) Analisar e explorar em projetos temáticos, as 
relações processuais entre dobradura, gravura, lambe-lambe, animação, 
audiovisual, design gráfico, circo teatro, músicas e danças tradicionais e 
folclóricas.

Processos de 
criação

(HCEF06AR03T) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística em dobradura, gravura, lambe-lambe, animação, 
audiovisual, design gráfico, circo teatro, músicas e danças tradicionais 
e folclóricas, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.)

Matrizes 
estéticas e 
culturais

(HCEF06AR04T) Identificar e inventariar o patrimônio cultural 
imaterial de Taubaté (celebrações, formas de expressão e saberes), 
identificando suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos 
às diferentes linguagens artísticas. 

Patrimônio 
cultural

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

Arte e 
tecnologia
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7º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF07AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, 
muralismo e assemblage nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência 
com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF07AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais do 
mosaico, da escultura, do muralismo e da assemblage, contextualizando-
os no tempo e no espaço.

(EF07AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram à arquitetura e à cenografia e ao design de mobiliários.

Contextos e 
Práticas

(EF07AR04SP) Analisar os elementos constitutivos do mosaico, da 
escultura, do muralismo e da assemblage na apreciação de diferentes 
produções artísticas.

Elementos da 
linguagem

(EF07AR05SP) Experimentar e analisar mosaico e assemblage como 
modalidades das artes visuais. Materialidades

(EF07AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
Criação

(EF07AR11SP) Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados, 
geram as ações corporais e o movimento dançado.

Elementos da 
linguagem DANÇA

(EF07AR16SP) Analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e 
funções de diferentes gêneros da música erudita e do canto coral em 
seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética.

Contextos e 
Práticas MÚSICA

(EF07AR24SP) Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos 
cênicos de teatro de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros 
de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro.

Contextos e 
Práticas TEATRO

(HCEF07AR03T) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística em mosaico, escultura, muralismo, assemblage, teatro 
de animação, arquitetura, cenografia, design de mobiliários, música 
erudita, canto coral, danças clássica e moderna, problematizando as 
narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações de arte (arte, 
artesanato, folclore, design etc.)

Matrizes 
estéticas e 
culturais

ARTES 
INTEGRADAS
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7º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF07AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, 
muralismo e assemblage nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência 
com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF07AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais do 
mosaico, da escultura, do muralismo e da assemblage, contextualizando-
os no tempo e no espaço.

(EF07AR17SP) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios, 
equipamentos culturais e espaços de circulação, nos contextos local e 
brasileiro, de diferentes gêneros da música erudita e do canto coral, e do 
conhecimento musical referente a esses gêneros.

Contextos e 
Práticas

MÚSICA
(EF07AR23SP) Explorar e criar improvisações e composições, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos convencionais ou 
não convencionais e/ou outros materiais sonoros, expressando ideias 
musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. 

Processos de 
Criação

(EF07AR26SP) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição de acontecimentos cênicos do teatro de animação 
(personagens, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer 
seus vocabulários.

Elementos da 
linguagem

TEATRO

(EF07AR27SP) Pesquisar e criar formas de dramaturgias no teatro de 
animação, em diálogo com o teatro contemporâneo.

Processos de 
Criação

(EF07AR29SP) Experimentar, de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico, as construções de movimento (manipulação) e 
vocais de personagens do teatro de animação.

(EF07AR30SP) Compor cenas, performances, esquetes e improvisações 
com base em textos dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 
objetos etc.), explorando o teatro de animação e considerando a relação 
com o espectador.

(HCEF07AR01T) Relacionar as práticas de mosaico, escultura, 
muralismo, assemblage, teatro de animação, arquitetura, cenografia, 
design de mobiliários, música erudita, canto coral, danças clássica e 
moderna, às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
econômica, estética e ética

Contextos e 
Práticas

ARTES 
INTEGRADAS(HCEF07AR04T) Identificar e inventariar o patrimônio cultural 

material de Taubaté (lugares e objetos), identificando suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas.

Patrimônio 
Cultural
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7º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(EF07AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram à arquitetura e à cenografia e ao design de mobiliários.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF07AR04SP) Analisar os elementos constitutivos do mosaico, da 
escultura, do muralismo e da assemblage na apreciação de diferentes 
produções artísticas.

Elementos da 
linguagem

(EF07AR05SP) Experimentar e analisar mosaico e assemblage como 
modalidades das artes visuais. Materialidades

(EF07AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
Criação

(EF07AR09SP) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação das danças clássica e moderna, reconhecendo 
e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos 
paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Contextos e 
Práticas

DANÇA

(EF07AR10SP) Explorar elementos constitutivos do movimento 
dançado nas diferentes manifestações das danças clássica e moderna, 
abordando, criticamente, o desenvolvimento da dança em sua história 
tradicional e contemporânea.

Elementos da 
linguagem

(EF07AR14SP) Analisar e experimentar diferentes elementos das 
danças clássica e moderna (coreografia, figurino, trilha sonora, cenário, 
iluminação etc.) para composição cênica e apresentação coreográfica, 
individual e coletiva. Processos de 

Criação
(EF07AR15SP) Discutir as experiências pessoais e coletivas em 
dança vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando e 
combatendo estereótipos e preconceitos.

(EF07AR21SP) Explorar e analisar instrumentos acústicos (percussão, 
sopro e cordas) em práticas de composição/criação, execução 
e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de 
instrumentos musicais diversos. 

Materialidades MÚSICA

(HCEF07AR04T) Identificar e inventariar o patrimônio cultural 
material de Taubaté (lugares e objetos), identificando suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas.

Patrimônio 
Cultural

ARTES 
INTEGRADAS

4º
 B

im
es

tr
e

(EF07AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, 
muralismo e assemblage nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência 
com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS
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7º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF07AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais do 
mosaico, da escultura, do muralismo e da assemblage, contextualizando-
os no tempo e no espaço. Contextos e 

Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF07AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram à arquitetura, à cenografia e ao design de mobiliários.

(EF07AR04SP) Analisar os elementos constitutivos do mosaico, da 
escultura, do muralismo e da assemblage na apreciação de diferentes 
produções artísticas.

Elementos da 
linguagem

(EF07AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
Criação

(EF07AR22SP) Explorar e identificar diferentes formas de registro 
musical (notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos 
da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de 
registro em áudio e audiovisual. 

Notação e 
Registro Musical MÚSICA

(EF07AR24SP) Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos 
cênicos de teatro de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros 
de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro.

Contextos e 
Práticas

TEATRO
(EF07AR29SP) Experimentar, de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico, as construções de movimento (manipulação) e 
vocais de personagens do teatro de animação.

Processos de 
Criação

(HCEF07AR02T) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre desenho, pintura, modelagem, escultura, 
teatro, música e danças indígenas (brasileiras e latino-americanas) e 
africanas.

Processos de 
Criação

ARTES 
INTEGRADAS

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

Arte e 
tecnologia
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8º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF08AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, 
modelagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas 
indígenas (brasileiras e latino- americanas) e africanas de diferentes 
épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF08AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais de culturas 
indígenas (brasileiras e latino-americanas) e africanas, contextualizando-
os no tempo e no espaço.

(EF08AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram à linguagem musical, à coreografia e ao design de 
moda e de figurinos.

(EF08AR04SP) Analisar os elementos constitutivos das diferentes 
modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas.

Elementos da 
Linguagem

(EF08AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em referências de culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
Criação

(EF08AR09SP) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação de danças de matriz indígena, africana e afro-
brasileira, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas, 
grupos e coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas.

Contextos e 
Práticas

DANÇA
(EF08AR11SP) Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados, 
geram as ações corporais e o movimento dançado.

Elementos da 
Linguagem

(EF08AR16SP) Analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e 
funções das músicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira em 
seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética.

Contextos e 
Práticas MÚSICA

(HCEF08AR03T) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística em desenho, pintura, modelagem, escultura, teatro, 
música e danças indígenas (brasileiros e latino-americanos) e africanas, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações 
de arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).

Matrizes 
Estéticas e 
Culturais ARTES 

INTEGRADAS
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

Arte e 
Tecnologia

2º
 B

im
es

tr
e (EF08AR17SP) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios, 

equipamentos culturais e espaços de circulação, nos contextos local e 
brasileiro, das músicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira, e do 
conhecimento musical referente a essas práticas musicais.

Contextos e 
Práticas MÚSICA
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8º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF08AR20SP)  Explorar elementos constitutivos da música (altura, 
timbre, melodia, ritmo, etc) por meio de jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, execução e apreciação da música 
indígena, africana e afro-brasileira. 

Elementos da 
Linguagem

MÚSICA

(EF08AR21) Explorar e analisar instrumentos de matriz indígena e 
africana em práticas de composição/criação, execução e apreciação 
musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos 
musicais diversos.

Materialidades

(EF08AR23SP) Explorar e criar improvisações, composições e trilhas 
sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos 
convencionais ou não convencionais e/ou outros materiais sonoros, 
expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.

Processos de 
Criação

(EF08AR24SP) Reconhecer e apreciar artistas, grupos, coletivos 
cênicos e manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-
brasileira de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 
produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Contextos e 

Práticas

TEATRO

(EF08AR25SP) Investigar, identificar e analisar poéticas pessoais em 
diferentes tempos e espaços, inclusive no contexto paulista e brasileiro, 
relacionando o teatro às diferentes dimensões da vida em sociedade e 
aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral.

(EF08AR26SP) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição de manifestações cênicas de matriz indígena, africana e 
afro-brasileira (figurinos, adereços, maquiagem/visagismo, cenário e 
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.

Elementos da 
Linguagem

(EF08AR28SP) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais 
(ator, figurinista, aderecista, maquiador/visagista, cenógrafo, iluminador, 
sonoplasta, produtor, diretor e assessor de imprensa etc.) em processos 
de trabalho artístico coletivo e colaborativo, e compreender as 
características desse processo de trabalho.

Processos de 
Criação

(EF08AR29SP) Experimentar, de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico, a gestualidade e as construções corporais e 
vocais de personagens que representem a diversidade do povo brasileiro, 
problematizando e combatendo estereótipos e preconceitos.

(EF08AR30SP) Compor cenas, performances, esquetes e improvisações 
que focalizem temáticas identitárias e o repertório pessoal e cultural 
brasileiro, caracterizando personagens (com figurinos, adereços e 
maquiagem), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação 
com o espectador.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF08AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, 
modelagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas 
indígenas (brasileiras e latino-americanas) e africanas de diferentes 
épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS
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8º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF08AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais de culturas 
indígenas (brasileiras e latino-americanas) e africanas, contextualizando-
os no tempo e no espaço. Contextos e 

Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF08AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram à linguagem musical, à coreografia e ao design de 
moda e de figurinos.

(EF08AR04SP) Analisar os elementos constitutivos das diferentes 
modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas.

Elementos da 
Linguagem

(EF08AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em referências de culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
Criação

(EF08AR14SP) Analisar e experimentar diferentes elementos das 
danças de matriz indígena, africana e afro-brasileira (coreografia, figurino, 
trilha sonora, cenário, iluminação etc.) e espaços (convencionais e não 
convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica, 
individual e coletiva.

Processos de 
Criação DANÇA

(EF08AR15SP) Discutir as experiências pessoais e coletivas em 
dança vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando e 
combatendo estereótipos e preconceitos.

(EF08AR16SP) Analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e 
funções das músicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira em 
seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética.

Contextos e 
Práticas MÚSICA

(HCEF08AR01T) Relacionar as práticas de desenho, pintura, 
modelagem, escultura, teatro, música e danças indígenas (brasileiras e 
latino-americanas) e africanas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
INTEGRADAS(HCEF08AR04T) Analisar e valorizar o patrimônio cultural imaterial 

(celebrações, formas de expressão e saberes) de culturas diversas, 
em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

Patrimônio 
Cultural

4º
 B

im
es

tr
e

(EF08AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, 
modelagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas 
indígenas (brasileiras e latino-americanas) e africanas de diferentes 
épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
VISUAIS
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8º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF08AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais de culturas 
indígenas (brasileiras e latino-americanas) e africanas, contextualizando-
os no tempo e no espaço. Contextos e 

Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF08AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram à linguagem musical, à coreografia e ao design de 
moda e de figurinos.

(EF08AR04SP) Analisar os elementos constitutivos das diferentes 
modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas.

Elementos da 
Linguagem

(EF08AR06SP)  Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em referências de culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
Criação

(EF08AR12SP) Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

Processos de 
Criação DANÇA(EF08AR13SP) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras 

manifestações de dança de matriz indígena, africana e afro-brasileira 
como referência para a criação e a composição de danças autorais, 
individualmente e em grupo.

(EF08AR30SP) Compor cenas, performances, esquetes e improvisações 
que focalizem temáticas identitárias e o repertório pessoal e cultural 
brasileiro, caracterizando personagens (com figurinos, adereços e 
maquiagem), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação 
com o espectador.

Processos de 
Criação TEATRO

(HCEF08AR02T) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre desenho, pintura, modelagem, escultura, 
teatro, música e danças indígenas (brasileiras e latino-americanas) e 
africanas.

Processos de 
Criação

ARTES 
INTEGRADAS(HCEF08AR04T) Analisar e valorizar o patrimônio cultural imaterial 

(celebrações, formas de expressão e saberes) de culturas diversas, 
em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

Patrimônio 
Cultural

302

Currículo da Educação 



9º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF09AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar fotografia, grafite, escultura, 
intervenção e outras modalidades da arte pública contemporânea em 
obras de artistas brasileiros e estrangeiros e em diferentes matrizes 
estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes 
contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Contextos e 

Práticas

ARTES 
VISUAIS

(EF09AR02SP) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais da 
fotografia, do grafite, da escultura, da intervenção e de outras 
modalidades da arte pública contemporânea, contextualizando-os no 
tempo e no espaço.

(EF09AR03SP) Analisar situações nas quais as modalidades das artes 
visuais se integram ao design digital e dos jogos eletrônicos.

(EF09AR04SP) Analisar os elementos constitutivos da fotografia, do 
grafite e da intervenção na apreciação de diferentes produções artísticas.

Elementos da 
Linguagem

(EF09AR05SP) Experimentar e analisar fotografia, grafite e intervenção 
como modalidades das artes visuais. Materialidades

(EF09AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. Processos de 

Criação
(EF09AR07SP) Dialogar com princípios conceituais, proposições 
temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais.

(EF09AR08SP) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor 
cultural, curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre os 
profissionais do sistema das artes visuais.

Sistemas de 
Linguagem

(EF09AR09SP) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação da dança contemporânea, incluindo 
aquelas que envolvem recursos de tecnologias digitais, reconhecendo 
e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos 
paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas.

Contextos e 
Práticas DANÇA

(EF09AR18SP) Reconhecer e apreciar o papel de músicos, grupos 
e coletivos que contribuíram para o desenvolvimento de diferentes 
gêneros da música popular brasileira e estrangeira.

Contextos e 
Práticas MÚSICA

2º
 B

im
es

tr
e

(EF09AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar fotografia, grafite, escultura, 
intervenção e outras modalidades da arte pública contemporânea em 
obras de artistas brasileiros e estrangeiros e em diferentes matrizes 
estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes 
contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Contextos e 
Práticas ARTES 

VISUAIS

(EF09AR05SP) Experimentar e analisar fotografia, grafite e intervenção 
como modalidades das artes visuais. Materialidades
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9º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF09AR10SP) Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado nas diferentes manifestações da 
dança contemporânea, abordando, criticamente, o desenvolvimento da 
dança em sua história tradicional e contemporânea.

Elementos da 
Linguagem

DANÇA
(EF09AR12SP) Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. Processos de 

Criação(EF09AR15SP) Discutir as experiências pessoais e coletivas em 
dança vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando e 
combatendo estereótipos e preconceitos.

(EF09AR16SP) Analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e 
funções de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira 
em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética, a partir do século XX.

Contextos e 
Práticas

MÚSICA

(EF09AR17SP) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios, 
equipamentos culturais e espaços de circulação, nos contextos local 
e brasileiro, de diferentes gêneros da música popular brasileira e 
estrangeira e do conhecimento musical referente a esses gêneros musicais 
comparando-os com os meios, equipamentos e espaços de circulação de 
outros gêneros no Brasil.

(EF09AR19SP) Identificar e analisar diferentes estilos musicais em 
gêneros da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação 
da estética musical.

(EF09AR20SP)  Explorar e analisar elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, etc) por meio de recursos 
tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais. 

Elementos da 
Linguagem

(HCEF09AR01T) Relacionar as práticas de fotografia, grafite, escultura, 
intervenção, design digital e dos jogos eletrônicos, dança e teatro 
contemporâneo e música popular brasileira e estrangeira às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, econômica, estética e ética.

Contextos e 
Práticas

ARTES 
INTEGRADAS

3º
 B

im
es

tr
e

(EF09AR24SP) Reconhecer e apreciar artistas, grupos, coletivos e 
manifestações cênicas do teatro contemporâneo paulistas, brasileiros e 
estrangeiros, investigando os modos coletivos e colaborativos de criação, 
produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional 
em teatro. Contextos e 

Práticas TEATRO
(EF09AR25SP) Investigar, identificar e analisar o drama como 
gênero teatral e a relação entre as linguagens teatral e cinematográfica 
e as tecnologias digitais em diferentes tempos e espaços, inclusive no 
contexto paulista e brasileiro, aprimorando a capacidade de apreciação 
estética teatral.
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9º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF09AR26SP) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição dos acontecimentos cênicos do drama, do teatro 
contemporâneo e do cinema (figurinos, adereços, maquiagem/
visagismo, cenário, iluminação e sonoplastia, incluindo o recurso das 
tecnologias digitais) e reconhecer seus vocabulários.

Elementos da 
Linguagem

TEATRO

(EF09AR27SP) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços 
cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 
contemporâneo.

Processos de 
Criação

(EF09AR28SP) Experimentar diferentes funções teatrais (ator, 
figurinista, aderecista, maquiador/visagista, cenógrafo, iluminador, 
sonoplasta, produtor, diretor e assessor de imprensa etc.) em processos 
de trabalho artístico coletivo e colaborativo, e discutir os limites e 
desafios desse processo de trabalho.

(EF09AR29SP) Experimentar, de maneira imaginativa na improvisação 
teatral e no jogo cênico, a gestualidade e as construções corporais e 
vocais de personagens do drama.

(EF09AR30SP) Compor cenas, performances, esquetes e improvisações 
que problematizem fatos, notícias, temáticas e situações atuais, 
explorando o drama como gênero teatral, a relação entre as linguagens 
teatral e cinematográfica e as tecnologias digitais, caracterizando 
personagens (com figurinos, adereços e maquiagem), cenário, iluminação 
e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.

(HCEF09AR02T) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre fotografia, grafite, escultura, intervenção, 
design digital e dos jogos eletrônicos, dança e teatro contemporâneo e 
música popular brasileira e estrangeira.

Processos de 
Criação

ARTES 
INTEGRADAS

(HCEF09AR03T) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos 
da produção artística em fotografia, grafite, escultura, intervenção, 
design digital e dos jogos eletrônicos, dança e teatro contemporâneo e 
música popular brasileira e estrangeira, problematizando as narrativas 
eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, artesanato, 
folclore, design etc).

Matrizes 
estéticas e 
culturais

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

Arte e 
tecnologia

4º
 B

im
es

tr
e

(EF09AR13SP) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e 
outras manifestações da dança contemporânea de diferentes matrizes 
estéticas e culturais, como também fatos, notícias, temáticas e situações 
atuais, como referência para a criação e composição de danças autorais, 
individualmente e em grupo. Processos de 

Criação DANÇA
(EF09AR14SP) Analisar e experimentar diferentes elementos da dança 
contemporânea (coreografia, figurino, trilha sonora, cenário, iluminação 
etc., incluindo o recurso a tecnologias digitais) e espaços (convencionais e 
não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica, 
individual e coletiva.

Ensino Fundamental - Arte

305



9º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF09AR18SP) Reconhecer e apreciar o papel de músicos, grupos 
e coletivos que contribuíram para o desenvolvimento de diferentes 
gêneros da música popular brasileira e estrangeira.

Contextos e 
Práticas

MÚSICA

(EF09AR21SP) Explorar e analisar instrumentos tradicionais, 
elétricos e eletrônicos, e recursos da tecnologia digital, em práticas de 
composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo 
timbres e características de instrumentos musicais diversos.

Materialidades

(EF09AR23SP) Explorar e criar improvisações, composições, trilhas 
sonoras e arranjos, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, 
instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não 
convencionais, outros materiais sonoros e/ou recurso da tecnologia 
digital, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e 
colaborativa.

Processos de 
Criação

(HCEF09AR04T) Analisar e valorizar o patrimônio cultural material 
(lugares e objetos) de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

Patrimônio 
Cultural

ARTES 
INTEGRADAS
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Educação Física
“O homem, como um ser histórico,  

inserido num permanente movimento de procura,  
faz e refaz constantemente o seu saber.”    

Paulo Freire 

Nas últimas quatro décadas, a prática pedagógica da Educação Física tem sofrido alterações impor-
tantes em suas bases teórico-metodológicas, em razão principalmente das contribuições das ciências hu-
manas e sociais frente às compreensões e explicações sobre o corpo humano em movimento. O conceito 
de cultura emerge como fundamental frente à maneira como toda relação do homem (ser humano) com 
seu próprio corpo foi rediscutida e ressignificada ao longo dos anos. 

O ensino de Educação Física, dentro de uma perspectiva cultural, compreende o indivíduo como um 
ser pertencente e influenciado por uma ou mais culturas em que corpo, movimento e intencionalidade se 
entrelaçam. Tem o olhar voltado para a vivência, para a valorização e a fruição das mais variadas práticas 
corporais, bem como para a identificação dos sentidos e significados produzidos por elas nos diversos 
contextos. Deste modo, a Educação Física é compreendida como o componente curricular responsável 
pelo ensino e aprendizagem das práticas corporais culturalmente construídas e constituídas como expres-
sões das linguagens humanas ao longo do processo histórico de civilização (DAOLIO, 2004).

A Educação Física, portanto, contribui para a formação integral de alunos e alunas nas escolas, sendo 
responsabilidade do professor incentivá-los não somente a reproduzir movimentos corporais, mas tam-
bém a opinar e se posicionar criticamente frente às manifestações corporais praticadas, que são dotadas 
de significação social e cultural.

Diante disso, este currículo reflete o contexto histórico-social, tendo bastante claro o perfil de cida-
dão que se pretende formar, como também os conhecimentos, as metodologias e a organização escolar 
que possibilitam essa formação.

Em concordância com os fundamentos pedagógicos apresentados pela Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), o Currículo de Taubaté tem o seu foco principal no desenvolvimento de competências e 
habilidades, no compromisso com a Educação Integral, no protagonismo do aluno, no respeito às indivi-
dualidades e às diversidades, buscando, de fato, a inclusão de todos, de maneira equânime.

Este currículo perpassa por diversos contextos, identidades, diferentes culturas, bem como por di-
ferentes práticas corporais de movimento com um olhar atento para as relações de poder que incidem 
sobre as etnias, gêneros e corporeidade, buscando reflexão e mudanças a partir da comunidade local. 
Versa sobre o entendimento dos discentes como sujeitos históricos, validando assim suas identidades, 
levando-os a compreenderem o corpo como um todo, constituído pelas dimensões cognitivas, físicas, 
socioemocionais e como agentes das vivências experimentadas. Visa ao desenvolvimento de todas essas 
dimensões para além do conhecimento sobre as capacidades físicas, as regras, as técnicas, as táticas e a 
cultura corporal de movimento. Busca também oportunizar a reflexão sobre o consumo, o individualis-
mo, os estereótipos, os preconceitos relativos aos gêneros, às raças, ao desempenho e à própria forma 
corporal, presentes nas práticas corporais.

Respeitando as diferentes etapas de desenvolvimento dos estudantes, a Educação Física dá-se de ma-
neira adequada para cada etapa da Educação Básica. As crianças, na fase da Educação Infantil, interagem 
e se desenvolvem, prioritariamente, por meio do corpo e do movimento, adquirindo, pouco a pouco, 
durante este processo, consciência corporal, conhecimentos sobre si e sobre o outro, sobre o meio em 



que vive. Daí a grande relevância das aulas de Educação Física para esta faixa etária.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a valorização da ludicidade no processo ensino-apren-
dizagem resgata as experiências vivenciadas na Educação Infantil e deve articulá-las, de forma ativa, 
internalizando novas formas de relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Deve, também, 
possibilitar a construção de conhecimentos de forma progressiva e sistematizada, sendo evidenciada, no 
processo de desenvolvimento desses alunos. Portanto, a progressão do conhecimento, nesta fase do En-
sino Fundamental, ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas 
de linguagem e da experiência estética, inclusiva e intercultural dos estudantes.

Na transição do 5º para o 6º ano, aspira-se ter como referência os objetos de conhecimento já estu-
dados no quinto ano, e assim, cautelosamente, garantir a necessária progressão da aprendizagem.

Para os anos finais do Ensino Fundamental, são oferecidos desafios mais complexos, exigindo maior 
reflexão sobre como as práticas corporais são constantemente influenciadas pela cultura. Desta forma, é 
importante fortalecer ainda mais o protagonismo e a autonomia dos jovens, oferecendo-lhes condições e 
ferramentas para acessar, interagir e intervir criticamente no mundo moderno.

É importante que, juntamente à prática pedagógica, se desenvolva um trabalho de identificação das 
sensações, sentimentos e significados provenientes das vivências, já que se busca formar um ser demo-
crático, solidário e atento à sustentabilidade, um ser que age consciente no ambiente em que está inserido. 
É preciso em essência, assegurar conhecimentos e vivências que permitam o desenvolvimento de sua 
autonomia.

Considerando estes pressupostos e em conformidade com as competências gerais da BNCC, o com-
ponente curricular de Educação Física deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências 
especificas, que preveem:

1. A compreensão da origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização 
da vida coletiva e individual. 

2. O Planejamento de estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem 
das práticas corporais, além do envolvimento no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.

 3. A reflexão critica, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de 
saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais. 

4. A identificação da multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, 
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e a discussão das posturas consumistas e 
preconceituosas. 

5. A identificação das formas de produção dos preconceitos, compreensão dos seus efeitos e o com-
bate aos posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e seus participantes. 

6. A interpretação e a recriação dos valores, dos sentidos e dos significados atribuídos às diferentes 
práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

7. O reconhecimento das práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos 
povos e grupos. 

8. A utilização das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em con-
textos de lazer, a ampliação das redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 

9. O reconhecimento do acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzin-
do alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

10. A experimentação, o desfrute, a apreciação e a criação de diferentes brincadeiras, jogos, danças, 
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protago-
nismo.
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E no intuito de garantir o desenvolvimento das Competências Específicas deste componente, são 
apresentadas uma gama de habilidades relacionadas a diferentes objetos de conhecimento (conteúdos, 
conceitos e processos) que possibilitam a compreensão social, histórica e política das manifestações 
das práticas corporais, visando a uma participação mais crítica e intensa dos estudantes na sociedade, 
contribuindo para a formação de cidadãos que compreendam e produzam uma cultura própria, além de 
reconhecer e valorizar o repertório cultural de outros grupos. 

Os OBJETOS DE CONHECIMENTO estão organizados em seis unidades temáticas: Brincadeiras 
e Jogos, Esportes, Ginásticas, Danças, Lutas e Práticas Corporais de Aventura. 

As unidades temáticas Brincadeiras e Jogos, Danças e Lutas são organizadas conforme a ocorrência 
social dessas práticas (local, regional, nacional e mundial, além do destaque para grupos étnicos, como 
os negros e os índios). Já as Ginásticas apoiam-se em sua diversidade e características: Geral, de Condi-
cionamento Físico e de Conscientização Corporal. Nos Esportes, a abordagem considera o modelo de 
classificação: Marca, Precisão, Técnico-combinatório, Rede e Parede, Campo e Taco, Invasão e Combate. 
Por último, as Práticas Corporais de Aventura, são vivenciadas em interação com a natureza, a partir de 
sensações e emoções, sob condições de incerteza em relação ao meio e de risco calculado.

A estrutura dos códigos de referência das habilidades, seguindo a proposta do Currículo do Estado 
de São Paulo, teve como base os critérios de progressão, algumas habilidades foram apresentadas em 
alguns anos e em outros não, embora tenha se garantido aos alunos o contato com todos os objetos de 
conhecimento. 

De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no 
que diz respeito à inclusão nas aulas de Educação Física, constatou-se que as práticas corporais são veto-
res de desenvolvimento humano, tanto pela inclusão dos estudantes com deficiência nas aulas regulares 
quanto pela vivência de práticas corporais adaptadas, permitindo aos estudantes sem deficiência reconhe-
cer os desafios cotidianos desse público.

Assim sendo, com o intuito de contemplar não só a participação de todos os estudantes, como 
também a discussão acerca da inclusão no ambiente escolar foram acrescidos alguns objetos de conhe-
cimento. São eles: as brincadeiras e os jogos inclusivos e os esportes paralímpicos, tematizados a partir 
das vivências compartilhadas entre estudantes deficientes (se houver) e não deficientes, promovendo a 
participação ativa de todos nas práticas corporais (PNUD, 2017).

Com relação às sensações percebidas e os benefícios da prática de atividade física, assim como as 
habilidades previstas pela BNCC abordam de maneira generalizada estes aspectos, também este currí-
culo as apresenta de forma transversal em todas as unidades temáticas. Ao longo dos anos se prevê o 
trabalho com o esquema corporal, lateralidade, noção espaço-temporal, equilíbrio, coordenação motora, 
estruturas corporais envolvidas nas práticas, as habilidades motoras básicas de locomoção, estabilização 
e manipulação, as capacidades físicas, a diferenciação entre exercício físico e atividade física, questões 
referentes à qualidade de vida, padrões de beleza, alimentação saudável, princípios do treinamento físico, 
análise crítica sobre a prática de atividade física e questões como o dopping e os transtornos de imagem. 

A fim de permitir a identificação de cada uma das habilidades do Currículo, é importante salientar 
que a numeração que indicava a etapa de ensino, passou a indicar o ano à qual pertence, por exemplo, o 
código de referência da BNCC é (EF35EF01), em que a primeira dezena indica o ciclo de ensino do 3o 
ao 5o ano; o código de referência da habilidade que consta neste Currículo é (HCEF03EF01SP), sendo 
que a dezena alterada indica que a habilidade se refere ao 3o ano, a sigla HC no inicio se refere à compe-
tência complementar, e a sigla SP ao final do código, indica que acompanha o currículo do Estado de São 
Paulo, para as habilidades que foram criadas em nossa cidade é utilizada a letra “T” ao final do código, 
representando Taubaté.

A progressão das habilidades está ligada a oito dimensões do conhecimento: reflexão sobre a ação, 



análise, compreensão, experimentação, uso e apropriação, fruição, construção de valores e protagonismo 
comunitário. Essas dimensões não são eixos temáticos e não há nenhuma hierarquia entre elas, nem mes-
mo uma sequência a ser seguida no trabalho pedagógico, mas caminham pareadas e buscam oferecer uma 
contribuição para a compreensão do trabalho com as habilidades previstas, constituindo a especificidade 
da construção do conhecimento em Educação Física Escolar.

Essas dimensões podem ser agrupadas em três categorias:

- Aprender sobre: compreende as dimensões reflexão sobre a ação, análise e compreensão.

- Aprender a fazer: compreende as dimensões experimentação, uso e apropriação e  fruição.

-Aprender a ser e conviver: compreende as dimensões construção de valores e  protagonismo co-
munitário.

Essas dimensões do conhecimento reforçam os três elementos fundamentais comuns às práticas cor-
porais: o movimento corporal, que é a essência do processo; a organização, que se dá segundo uma lógica 
específica (experimentação, apropriação e transformação) e o produto cultural, que deve ter vinculação 
com o lazer e cuidados com o corpo.

No que diz respeito à avaliação, ela deve ser uma prática coerente com os objetivos formativos e ir 
além dos aspectos biofisiológicos (BRASIL,1997). Deve também ser processual, acompanhar a aprendi-
zagem em seus aspectos cognitivos, físicos e socioemocionais, de maneira coerente com a proposta pe-
dagógica. Deve ser referência para alunos e professores, para os ajustes necessários ao longo do processo 
ensino-aprendizagem e para autoavaliação dos agentes envolvidos.  

Para que o currículo seja um instrumento efetivo do trabalho do professor foi criado o Guia de 
Práticas Pedagógicas, uma ferramenta para planejamento das aulas em que os OBJETOS DE CONHE-
CIMENTO se encontram divididos em bimestres e que conta, ainda, com espaço para planejamento de 
estratégias, recursos e instrumentos de avaliação e que deve ser usado como um meio de diálogo entre o 
docente e o professor coordenador.

Buscando trabalhar juntamente com o professor, a Equipe de Práticas Pedagógicas (EPP), desen-
volve ações de formação continuada para os docentes, proporciona e troca entre os colegas e o conheci-
mento de novas estratégias pedagógicas, buscando sempre a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
Foi criado também o Ambiente Virtual de Experiências Pedagógicas (AVEP), com o objetivo de oferecer 
material de apoio para consulta contínua, em que são disponibilizados os conteúdos das formações reali-
zadas pela EPP e propostas de aulas construídas pelos professores da rede municipal. 

A EPP por meio das formações e dos materiais disponibilizados busca motivar os professores da 
Educação Básica e valorizar o trabalho feito com responsabilidade e intencionalidade pedagógica. 

Diante do exposto é relevante entender que a Educação Física, como componente curricular, tem 
por função abordar pedagogicamente elementos culturais como conteúdos e saberes escolares a serem 
ensinados e aprendidos na escola. Isso significa dizer que a agregação da noção de cultura, a intenciona-
lidade pedagógica do componente não substitui a dimensão prática que a define, mas sim que a envolve 
e amplia, incluindo-a em uma discussão e descrição dos saberes (escolares) referentes ao corpo humano 
em movimento.
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF01EF04T) Experimentar e fruir práticas lúdicas 
esportivas de precisão, prezando pelo trabalho coletivo e 
protagonismo.

Práticas Lúdicas 
Esportivas de Precisão    

Práticas 
Lúdicas 

Esportivas

(HCEF01EF05T) Identificar as normas e regras das práticas 
lúdicas esportivas de precisão, e discutir a importância das 
mesmas para assegurar a integridade própria e as dos demais 
participantes. 

(HCEF01EF06T) Experimentar e fruir diferentes práticas 
lúdicas esportivas inclusivas respeitando as diferenças 
individuais.

(HCEF01EF01ASP) Identificar brincadeiras e jogos dos 
contextos familiar e comunitário, valorizando elementos da 
cultura popular presente nestes contextos.     

Brincadeiras e Jogos 
do contexto familiar e 

comunitário

Brincadeiras e 
jogos

(HCEF01EF01BSP) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos dos contextos familiar e comunitário, 
respeitando as diferenças individuais e de desempenho.  

(HCEF01EF01CSP) Criar regras e utilizá-las durante a 
experimentação de brincadeiras e jogos dos contextos familiar 
e comunitário, compreendendo a importância das regras para 
as relações humanas.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF01EF01T) Experimentar diferentes brincadeiras e 
jogos que possibilitem o conhecimento do próprio corpo e das 
sensações corporais que ocorrem.

Jogos Sensoriais                                                      

Jogos Simbólicos
Brincadeiras e 

jogos
(HCEF01EF02T) Identificar nos jogos e brincadeiras 
simbólicas a sua relação com o meio, suas ações e consequências.

(HCEF01EF05T) Identificar as normas e regras das práticas 
lúdicas esportivas de precisão, e discutir a importância das 
mesmas para assegurar a integridade própria e as dos demais 
participantes. Práticas Lúdicas 

Esportivas de Precisão                  

Práticas 
Lúdicas 

Esportivas
(HCEF01EF07T) Experimentar diferentes práticas lúdicas 
esportivas que possibilitem o conhecimento do próprio corpo 
e das sensações corporais que ocorrem.
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(HCEF01EF11SP) Experimentar e fruir diferentes danças 
do contexto comunitário (rodas cantadas, brincadeiras 
rítmicas e expressivas), respeitando as diferenças individuais 
e o desempenho corporal. Danças do contexto 

comunitário e regional Dança

(HCEF01EF03T) Explorar o processo de criação 
de movimentos e vivências de movimentos rítmicos, 
familiarizando com o processo de expressão corporal.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF01EF12SP) Identificar os elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) de danças do contexto comunitário, 
valorizando e respeitando as manifestações de diferentes 
culturas.

Brincadeiras cantadas                      

Movimentos e sons 
(Ritmo, Espaço, Tempo)

Dança

(HCEF01EF08T) Identificar e apropriar das regras oficiais 
dos jogos de salão (dominó) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas.

Esporte com 
predominância 
de raciocínio                                       

(dominó)

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF01EF13SP) Experimentar e fruir diferentes 
brincadeiras e jogos inclusivos respeitando as diferenças 
individuais.

Jogos Inclusivos Brincadeiras e 
jogos

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF01EF03SP) Identificar os desafios das brincadeiras 
e jogos dos contextos familiar e comunitário e construir 
estratégias para resolvê-los, com base nas características 
dessas práticas.

Brincadeiras e Jogos 
do contexto familiar e 

comunitário

Brincadeiras e 
jogos

(HCEF01EF07SP) Experimentar e fruir elementos 
básicos da ginástica e da ginástica geral (equilíbrios, saltos, 
giros e rotações, acrobacias com e sem materiais), de forma 
individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos 
de segurança.

Ginástica Geral Ginástica

(HCEF01EF08SP) Utilizar estratégias para a execução de 
diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, 
de forma individual e em pequenos grupos.

(HCEF01EF09SP) Participar da ginástica geral, 
identificando as potencialidades e os limites do corpo, 
respeitando as diferenças individuais e o desempenho 
corporal

(HCEF01EF10SP) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as 
características dos elementos básicos da ginástica e da 
ginástica geral.
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF02EF05T) Experimentar e fruir práticas lúdicas 
esportivas de marca, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo, e identificar os elementos comuns dessas 
práticas.

Práticas Lúdicas 
Esportivas de Marca                                                    

Atletismo                                       

Práticas Lúdicas 
Esportivas 

(HCEF02EF07T) Experimentar e fruir diferentes práticas 
lúdicas esportivas inclusivas respeitando as diferenças 
individuais.

(HCEF02EF01SP) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos do contexto regional, respeitando as 
diferenças individuais e de desempenho.

Brincadeiras e Jogos 
da cultura popular 

presentes no contexto 
comunitário e regional                                                                                                                                         

                                     
Jogos Perseguição     

Brincadeiras e 
Jogos(HCEF02EF02SP) Explicar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, visual, oral e escrita), brincadeiras e 
jogos do contexto regional valorizando sua importância nas 
culturas de origem.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF02EF03SP) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver os desafios de brincadeiras e jogos do contexto 
regional, com base nas características dessas práticas Brincadeiras e Jogos 

da cultura popular 
presentes no contexto 
comunitário e regional                              

Brincadeiras e 
Jogos(HCEF02EF04SP) Colaborar na proposição e na produção 

de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, 
de brincadeiras e jogos do contexto regional, para divulgá-las 
na escola e na comunidade

(HCEF02EF06T) Discutir a importância da observação das 
normas e regras das práticas lúdicas esportivas de marca para 
assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.                                                                                                                                 

Práticas Lúdicas 
Esportivas de Marca           

Atletismo

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF02EF11SP) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
danças do contexto regional (rodas cantadas, brincadeiras 
rítmicas e expressivas), respeitando as diferenças individuais e 
de desempenho corporal. Danças voltadas a 

cultura caipira e regional Dança
(HCEF02EF04T) Identificar as sensações corporais durante 
a experimentação das danças, relacionando ao conhecimento 
sobre o corpo.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF02EF13SP) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos inclusivos, valorizando o trabalho em 
equipe e a participação de todos.

Jogos Inclusivos Brincadeiras e 
Jogos

(HCEF02EF08T) Identificar e apropriar das regras oficiais 
dos jogos de salão (dominó e dama) para desenvolver e 
empregar estratégias para a resolução de problemas.

Esportes com 
predominância de 

raciocínio                                            

Dominó e dama

Práticas Lúdicas 
Esportivas 
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(HCEF02EF12SP) Identificar e comparar os elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças dos contextos 
comunitário e regional, valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes culturas.

Danças do contexto 
comunitário e regional                                           

Brincadeiras cantadas   

Danças Regionais 
Locais                                                          

Dança
(HCEF02EF03T) Fruir e recriar com orientação do professor, 
diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas 
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), respeitando as 
diferenças individuais e de desempenho corporal. 

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF02EF01T) Identificar nos jogos e brincadeiras 
simbólicas a sua relação com o meio, suas ações e consequências.  Jogos Simbólicos                        Brincadeiras e 

Jogos

(HCEF02EF07SP) Experimentar, fruir e identificar os 
diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias com e sem 
materiais) de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança.

Ginástica geral Ginástica

(HCEF02EF08SP) Planejar e utilizar estratégias para a 
execução de combinações de elementos básicos da ginástica e 
da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos.

(HCEF02EF09SP) Participar da ginástica geral, identificando 
suas potencialidades e os limites do próprio corpo, respeitando 
as diferenças individuais e de desempenho corporal.

HCEF02EF10SP) Descrever, por meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita e audiovisual), as combinações dos 
elementos básicos da ginástica geral, comparando a presença 
desses elementos nas demais práticas corporais.

(HCEF02EF02T) Identificar as sensações corporais durante a 
experimentação das ginásticas, relacionando ao conhecimento 
sobre o corpo.
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF03EF09T) Experimentar e fruir jogos pré-desportivos 
de campo e taco, identificando seus elementos comuns e 
reconhecendo a importância do trabalho em equipe para o 
alcance de um objetivo comum.

Práticas Lúdicas 
Esportivas de Campo e 

Taco

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF03EF12T) Identificar as habilidades motoras básicas 
envolvidas nos jogos pré- desportivos.

(HCEF03EF01T) Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e 
jogos do Brasil, incluindo os de matriz indígena, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico cultural. Jogos do Brasil

Jogos de matriz 
indígena

Brincadeiras e 
Jogos (HCEF03EF02T) Utilizar estratégias para possibilitar a 

participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos 
do Brasil, incluindo os de matriz indígena.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF03EF02AT) Criar estratégias para resolver conflitos 
durante a participação em brincadeiras e jogos do Brasil, 
incluindo os de matriz indígena.

Jogos populares das 
regiões Brasileiras                                                                                                                                      

                                                                                                                                       
Jogos de Matriz 

Indígena

Brincadeiras e 
Jogos (HCEF03EF03T) Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras 
e jogos do Brasil, incluindo os de matriz indígena, explicando 
suas características.

(HCEF03EF05T) Experimentar, fruir e recriar danças 
do Brasil, incluindo as de matriz indígena, valorizando e 
respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças 
em suas culturas de origem.

Danças das culturas 
regionais do Brasil                         

Danças de matriz 
indígena 

Dança
(HCEF03EF06T) Identificar e comparar os elementos 
constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças do Brasil, incluindo as de matriz indígena.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF35EF07T) Formular e utilizar estratégias para a 
execução de elementos constitutivos das danças populares do 
Brasil, e das danças de matriz indígena. Danças das culturas 

regionais do Brasil                         

Danças de matriz 
indígena  

Dança (HCEF03EF08T) Identificar situações de conflito e/ou 
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças 
do Brasil e de matriz indígena, e discutir alternativas para 
superá-las.

(HCEF03EF13T) Experimentar e fruir diferentes lutas 
presentes nos contextos comunitário e regional incluindo as 
de matriz indígena, respeitando o colega como oponente e as 
normas de segurança.

Lutas de Matriz 
Indígena                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
                                  

Jogos de oposição                                                             

Lutas
(HCEF03EF14T) Identificar as características das lutas 
dos contextos comunitário e regional, incluído as de matriz 
indígena, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas.

(HCEF03EF04T) Colaborar na proposição e produção de 
alternativas para a prática de jogos e brincadeiras inclusivos.

Jogos Cooperativos e 
Jogos Inclusivos

Jogos e 
Brincadeiras
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF03EF10T) Experimentar e fruir diferentes práticas 
lúdicas esportivas inclusivas respeitando as diferenças 
individuais.

Práticas Lúdicas 
Esportivas Inclusivas         

Esportes com 
predominância de 

raciocínio

(dominó, dama)

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF03EF11T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dominó e dama) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas. 

(HCEF03EF07ASP) Experimentar, fruir e criar 
combinações de diferentes elementos da ginástica e da 
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias 
com e sem materiais), valorizando o trabalho coletivo.

Ginástica Geral Ginástica
(HCEF03EF07BSP) Planejar e apresentar coreografias 
com diferentes elementos da ginástica e da ginástica geral. 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações com e sem materiais) e 
com diferentes elementos da cultura regional.
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04EF01T) Experimentar, fruir e identificar as 
brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matriz africana, 
valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural.

Jogos do Brasil                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                   

Jogos de Matriz 
Africana

Brincadeiras e 
Jogos

(HCEF04EF02T) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os alunos em 
brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matriz africana.

(HCEF04EF02AT) Criar estratégias para resolver conflitos 
durante a participação em jogos e brincadeiras do Brasil, 
incluindo os de matriz africana.                                                                                                  

(HCEF04EF03T) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras 
e jogos do Brasil, incluindo os de matriz africana, explicando a 
importância desse patrimônio histórico cultural na preservação 
das diferentes culturas.

(HCEF04EF10T) Experimentar jogos pré-desportivos de 
rede e parede, criando estratégias individuais e coletivas básicas 
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo.

Práticas Lúdicas 
Esportivas de 
Rede e Parede                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
Vôlei                                                                                                                                            

                                                                                            

Práticas Lúdicas 
Esportivas(HCEF04EF11T) Identificar os elementos comuns dos jogos 

pré-desportivos de rede e parede, criando estratégias individuais 
e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04EF16SP) Colaborar na proposição e produção de 
alternativas para a prática de brincadeiras e jogos inclusivos, 
experimentando-as e produzindo textos audiovisuais para 
divulgá-las na escola.

Brincadeiras e Jogos 
inclusivos e Jogos 

Cooperativos

Brincadeiras                                                   
e Jogos

(HCEF04EF10AT) Experimentar jogos pré-desportivos 
de invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas 
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 
protagonismo.

Práticas Lúdicas 
Esportivas de Invasão                                                                       

(Futsal e Handebol)                                                                                                                              

Práticas Lúdicas 
Esportivas de 

Invasão

(HCEF04EF05T) Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, 
incluindo as de matriz africana, valorizando e respeitando os 
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas 
de origem.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Danças do Brasil        

Danças de Matriz 
Africana

Dança 
(HCEF04EF06T) Identificar e comparar os elementos 
constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças do Brasil, incluindo as de matriz africana.

(HCEF04EF07T) Formular e utilizar estratégias para a 
execução de elementos constitutivos das danças populares do 
Brasil, e das danças de matriz africana. 
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04EF08T) Identificar situações de conflito e/ou 
preconceitos geradas e/ou presentes no contexto das danças 
do Brasil e de matriz africana, e discutir alternativas para 
superá-las.

Danças regionais 
brasileiras Dança 

(HCEF04EF09T) Identificar as diferentes habilidades 
motoras básicas envolvidas nas danças. 

(HCEF04EF14T) Experimentar e fruir diferentes lutas 
presentes nos contextos comunitário e regional, incluindo as 
de matriz africana.

Lutas de Matriz 
Africana                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
                                    

Jogos de Oposição                                                                 

Lutas

(HCEF04EF15T) Identificar as características das lutas 
dos contextos comunitário e regional, incluindo as de matriz 
africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e demais 
práticas corporais.

(HCEF04EF16T) Identificar as diferentes habilidades 
motoras básicas envolvidas nas lutas.

(HCEF04EF12T) Experimentar e fruir diferentes tipos de 
esportes Paralímpicos, respeitando as diferenças individuais. Esportes Paralímpicos Práticas Lúdicas 

Esportivas

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF04EF13T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dama e xadrez) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas.

Esportes com 
predominância de 

raciocínio  

Dama e Xadrez

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF04EF07SP) Experimentar, fruir e criar, de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos na ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias com e sem 
materiais), propondo coreografias com diferentes elementos 
da cultura local.

Ginástica Geral Ginástica
(HCEF04EF08SP) Planejar e utilizar estratégias para resolver 
os desafios na execução de elementos básicos de apresentações 
coletivas de ginástica geral reconhecendo as potencialidades e 
os limites do corpo.

(HCEF04EF04T) Experimentar diferentes formas de 
aquecimento na prática das ginásticas, reconhecendo a 
importância do mesmo.



320

Currículo da Educação 

5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF05EF03AT) Experimentar e fruir esportes de Campo 
e Taco comparando seus elementos comuns, criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo.

Práticas Lúdicas de 
Campo e Taco                

Beisebol

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF05EF04T) Identificar as características dos jogos pré-
desportivos diferenciando-os dos campo e taco, esportes de 
rede e parede e invasão.

(HCEF05EF03BT) Experimentar e fruir esportes de 
rede/parede comparando seus elementos comuns, criando 
estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.

Esportes de 
rede e Parede                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      
                              

Badminton/ tênis de 
mesa

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF05EF04T) Identificar as características dos jogos pré-
desportivos diferenciando-os dos campo e taco, esportes de 
rede e parede e invasão.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF05EF01SP) Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos do mundo, valorizando a importância desse patrimônio 
histórico cultural.

Brincadeiras e Jogos 
do Mundo

Brincadeiras e 
Jogos

(HCEF05EF02SP) Experimentar e Recriar individual e 
coletivamente, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos do 
mundo.

(HCEF05EF01T) Identificar as capacidades físicas 
mobilizadas na prática das brincadeiras e jogos.

(HCEF05EF03BT) Experimentar e fruir esportes de 
rede/parede comparando seus elementos comuns, criando 
estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.

Práticas Lúdicas de 
Rede e Parede                  

(Basca, Raquetebol, 
Squash, Tênis de 
campo, Peteca)

Práticas Lúdicas 
Esportivas

(HCEF05EF06SP) Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as características que os constituem 
na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e 
comunitária/lazer).

(HCEF05EF06T) Reconhecer a importância do aquecimento 
para a prática dos esportes.

(HCEF05EF09SP) Experimentar, fruir e recriar danças do 
mundo, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas de origem.

Danças do mundo Dança
(HCEF05EF10SP) Comparar e identificar os elementos 
constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças do mundo
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5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF05EF11SP) Formular e utilizar estratégias para a 
execução de elementos constitutivos das danças do mundo.

Danças do mundo Dança(HCEF05EF12SP) Propor alternativas para superar situações 
de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto 
das danças do mundo.

(HCEF05EF17SP) Experimentar e fruir diferentes tipos de 
esportes Paralímpicos, respeitando as diferenças individuais.      Esportes Paralímpicos

Práticas 
Lúdicas 

Esportivas

(HCEF05EF07T) Experimentar e fruir diferentes lutas 
presentes no contexto comunitário e regional, incluindo as de 
matrizes indígena e africana.

Lutas do mundo Lutas

(HCEF05EF08T) Identificar as semelhanças e diferenças 
das lutas do contexto comunitário e regional, incluindo as de 
matrizes indígena e africana.

(HCEF05EF09T) Planejar e utilizar estratégias básicas 
das lutas do contexto comunitário e regional, incluindo as 
de matrizes indígena e africana, respeitando o colega como 
oponente e as normas de segurança.

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF05EF03CT) Experimentar e fruir esportes de 
e invasão comparando seus elementos comuns, criando 
estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.

Práticas Lúdicas 
Esportivas de Invasão                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
                                           

Jogos pré-desportivos 
(basquete, futsal)

Práticas 
Lúdicas 

Esportivas
(HCEF05EF06T) Reconhecer a importância do aquecimento 
para a prática dos esportes.

(HCEF05EF05T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dama e xadrez) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas.

Esporte com 
predominância de 

raciocínio     
(Dama e Xadrez)

(HCEF05EF07SP) Planejar e experimentar coletivamente 
novas combinações de diferentes elementos (equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, acrobacias com e sem materiais) na ginástica 
geral, com diferentes temas do cotidiano.

Ginástica Geral Ginástica(HCEF05EF08SP) Criar e utilizar estratégias para resolver os 
desafios na execução de elementos básicos de apresentações 
coletivas de ginástica geral, adotando procedimentos de 
segurança.

(HCEF05EF02T) Identificar as capacidades físicas 
mobilizadas na prática da ginástica geral.
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06EF01T) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, 
jogos eletrônicos diversos.

Jogos eletrônicos                      Brincadeiras e 
Jogos (HCEF06EF02T) Identificar, valorizar e respeitar os sentidos 

e significados atribuídos aos jogos por diferentes grupos 
sociais e etários. 

(HCEF06EF05AT) Experimentar e fruir esportes de marca 
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.                                                                                                            

Esportes de Marca                                                                     

Atletismo

Esportes

(HCEF06EF06AT) Praticar um ou mais esportes de marca 
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas 
básicas e respeitando regras.                                  

(HCEF06EF07AT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos, nos esportes de 
marca.

(HCEF06EF08AT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes de marca disponíveis e/ou 
acessíveis na comunidade.

(HCEF06EF10T) Identificar as capacidades físicas 
predominantemente mobilizadas na prática dos esportes, 
relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento 
das mesmas.

(HCEF06EF09T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dama e xadrez) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas, ampliando as suas 
possibilidades de participação nos diversos contextos. 

Esporte com 
predominância 
de raciocínio                                                           

(Dama e Xadrez)                          

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06EF05BT) Experimentar e fruir esportes de 
invasão valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

Esportes de Invasão                                             

Handebol
Esportes

(HCEF06EF06BT) Praticar um ou mais esportes de 
invasão oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF06EF07BT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos,  nos esportes de 
invasão.
(HCEF06EF08BT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes de invasão disponíveis e/ou 
acessíveis na comunidade.
(HCEF06EF10T) Identificar as capacidades físicas 
predominantemente mobilizadas na prática dos esportes, 
relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento 
das mesmas.
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(HCEF06EF04T) Experimentar e fruir danças urbanas, 
identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, 
gestos). Danças Urbanas          

Hip Hop        
Dança

(HCEF06EF12SP) Planejar e utilizar estratégias para 
aprender elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) 
das danças urbanas.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06EF08SP) Experimentar e fruir exercícios físicos 
da ginástica de condicionamento físico que solicitem 
diferentes capacidades físicas.

 Ginástica de 
Condicionamento Físico                 Ginástica

(HCEF06EF09SP) Construir, coletivamente, 
procedimentos e normas de convívio que viabilizem a 
participação de todos na prática de exercícios físicos.

(HCEF06EF03T) Identificar as capacidades físicas 
predominantemente mobilizadas na prática da 
ginástica, relacionando a melhoria do desempenho ao 
desenvolvimento das mesmas.

(HCEF06EF22SP) Vivenciar um ou mais esportes 
Paralímpicos, respeitando as diferenças individuais. Esportes Paralímpicos                                                                              Esportes

(HCEF06EF11T) Experimentar e fruir diferentes lutas 
do Brasil, valorizando a própria segurança e integridade 
física, bem como as dos demais.

Lutas do Brasil Lutas
(HCEF06EF15SP) Planejar e utilizar estratégias básicas 
das lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente.

(HCEF06EF16SP) Identificar as características (códigos, 
rituais, elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, 
instalações, instituições) das lutas do Brasil.

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06EF05BT) Experimentar e fruir esportes de 
invasão valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

Esportes de Invasão                                                                                                                       
(Futebol de campo)         Esportes

(HCEF06EF06BT) Praticar um ou mais esportes de 
invasão oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF06EF07BT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos,  nos esportes de 
invasão.
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6º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(HCEF06EF08BT) Propor e produzir alternativas 
para experimentação dos esportes de invasão 
disponíveis e/ou acessíveis na comunidade.

(HCEF06EF18SP) Experimentar e fruir diferentes 
práticas corporais de aventura urbanas, valorizando a 
própria segurança e integridade física, bem como as dos 
demais.

Parkour/ Bike                           Práticas Corporais 
de Aventura

(HCEF06EF19SP) Identificar os riscos durante a 
realização de práticas corporais de aventura urbanas e 
planejar estratégias para sua superação.

(HCEF06EF21SP) Identificar a origem das práticas 
corporais de aventura e as possibilidades de recriá-
las, reconhecendo as características (instrumentos, 
equipamentos de segurança, indumentária, organização) 
e seus tipos de práticas.
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7º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07EF02SP) Identificar as transformações nas 
características dos jogos eletrônicos em função dos avanços 
das tecnologias.

Jogos eletrônicos                                                   Brincadeiras e 
Jogos

(HCEF07EF01T) Identificar e explorar os jogos eletrônicos 
que contemplem exigências corporais colocadas por esses 
diferentes tipos de jogos. 

(HCEF07EF24SP) Identificar as exigências corporais 
mobilizadas na prática dos diferentes jogos eletrônicos 
relacionando as capacidades físicas.

(HCEF07EF02CT) Experimentar, fruir e identificar os 
diferentes elementos que constituem os esportes de invasão, 
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

Esportes de invasão               

Rugby                              

(Dama e Xadrez)  

Esportes

(HCEF07EF03CT) Praticar um ou mais esportes de 
invasão oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF07EF04CT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos dos esportes de 
invasão.

(HCEF07EF01SP) Analisar as transformações na 
organização e na prática dos esportes em suas diferentes 
manifestações (profissional e comunitário/lazer).

(HCEF07EF05CT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes de invasão não disponíveis e/
ou acessíveis na comunidade. 

(HCEF07EF07T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dama, xadrez) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas, ampliando as suas 
possibilidades de participação nos diversos contextos.
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7º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07EF02AT) Experimentar, fruir e identificar 
os diferentes elementos que constituem os esportes de 
precisão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

Esportes de Precisão                          

(arremessos, lançamentos 
- boliche, tiro ao alvo, 
dardo, arco e flecha)                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
                                     

Esportes de Invasão                  

Basquete                    

Esportes

(HCEF07EF03AT) Praticar um ou mais esportes de 
precisão oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF07EF04AT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
precisão.

(HCEF07EF05AT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes de precisão não disponíveis 
e/ou acessíveis na comunidade.

(HCEF07EF02CT) Experimentar, fruir e identificar 
os diferentes elementos que constituem os esportes de 
invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

(HCEF07EF03CT) Praticar um ou mais esportes 
de invasão oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF07EF04CT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos dos esportes de 
invasão.

(HCEF07EF05CT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes de invasão não disponíveis 
e/ou acessíveis na comunidade.

(HCF07EF011SP) Experimentar, fruir e recriar danças 
urbanas, identificando seus elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos).                                                                                                             Danças Urbanas                      

                                                                                  
Funk                 

Dança(HCEF07EF13SP) Diferenciar as danças urbanas das 
demais manifestações da dança, valorizando e respeitando 
os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes 
grupos sociais.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07EF08T) Experimentar diferentes lutas do 
Brasil, valorizando a própria segurança e integridade 
física, bem como as dos demais.

Lutas do Brasil      Lutas(HCEF07EF17SP) Problematizar preconceitos e 
estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais 
práticas corporais, propondo alternativas para superá-los, 
com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no 
respeito.
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7º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(HCEF07EF08SP) Propor e vivenciar exercícios físicos 
que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando 
seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade, 
agilidade).

Ginástica de 
Condicionamento 

Físico                                                 
Ginástica 

(HCEF07EF09SP) Realizar coletivamente trabalhos 
de divulgação que viabilizem a participação de todos na 
prática de exercícios físicos.

(HCEF07EF10SP) Propor alternativas para a prática de 
exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.

(HCEF07EF25SP) Relacionar e associar a prática de 
exercícios físicos à promoção da saúde, reconhecendo a 
importância da adoção de um estilo de vida saudável.

(HCEF07EF06T) Vivenciar um ou mais esportes 
adaptados e Paralímpicos, respeitando as diferenças 
individuais e valorizando sua importância e analisar a 
disponibilidade de espaços na comunidade e propor 
alternativas para sua prática. Esportes Paralímpicos                                           Esportes

(HCEF07EF23SP) Analisar a disponibilidade de espaços 
na comunidade para a prática de esportes Paralímpicos e 
propor alternativas para sua prática.

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07EF02BT) Experimentar, fruir e identificar 
os diferentes elementos que constituem os esportes 
técnico-combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e 
o protagonismo.

Esportes Técnico- 
combinatórios                                                    

Ginástica Rítmica e 
Ginástica Artística                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
                 

Esportes de invasão                                                                                                     
(Futsal)       

Esportes

(HCEF07EF03BT) Praticar um ou mais esportes 
técnico-combinatórios oferecidos pela escola, usando 
habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF07EF04BT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos dos esportes 
técnico-combinatórios.

(HCEF07EF05AT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes de precisão não disponíveis 
e/ou acessíveis na comunidade.

(HCEF07EF05BT) Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes técnico-combinatórios não 
disponíveis e/ou acessíveis na comunidade.
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7º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

(HCEF07EF02CT) Experimentar, fruir e identificar 
os diferentes elementos que constituem os esportes de 
invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

Esportes Técnico- 
combinatórios                                                    

Ginástica Rítmica e 
Ginástica Artística                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
                 

Esportes de invasão                                                                                                     
(Futsal)          

Esportes
(HCEF07EF03CT) Praticar um ou mais esportes 
de invasão oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas e respeitando regras.

(HCEF07EF04CT) Planejar e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos dos esportes de 
invasão.

(HCEF07EF20SP) Executar práticas corporais de 
aventura urbanas, respeitando o patrimônio público e 
utilizando alternativas para a prática segura em diversos 
espaços.

Parkour/ Bike                                                                      Práticas Corporais 
de Aventura

(HCEF07EF21SP) Recriar as práticas corporais de 
aventura, reconhecendo as características (instrumentos, 
equipamentos de segurança, indumentária, organização) 
e seus tipos de práticas.
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8º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08EF04BT) Praticar um ou mais esportes de 
rede e parede oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas.

Esportes de Rede/Parede                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

       Vôlei e Tênis de 
Mesa              

Esportes

(HCEF08EF05BT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
rede/parede.

(HCEF08EF04AT) Praticar um ou mais esportes de 
campo e taco oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas.

(HCEF08EF05AT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
campo e taco.

(HCEF08EF06T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas 
de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 
bem como diferenciar as modalidades esportivas com base 
nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: 
campo e taco, rede/parede e invasão. 

Esportes de Campo e 
Taco   

(Baseibol e Softbol)   
(HCEF08EF07T) Experimentar diferentes papéis 
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de campo 
e taco, rede/parede, e invasão valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08EF04CT) Praticar um ou mais esportes de 
invasão oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas.

Esportes de invasão                 

(Futebol Society                                          
Handebol e Basquete)

Esportes

(HCEF08EF05CT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
invasão.

(HCEF08EF06T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas 
de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 
bem como diferenciar as modalidades esportivas com base 
nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: 
campo e taco, rede/parede e invasão.

(HCEF08EF07T) Experimentar diferentes papéis 
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de campo 
e taco, rede/parede, e invasão valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo.

(HCEF08EF08T) Identificar as transformações 
históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus 
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma 
como as mídias os apresentam.
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8º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

(HCEF08EF02T) Experimentar e fruir danças de salão, 
valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição 
dessas culturas.

Danças de salão Dança

(HCEF08EF03T) Planejar e utilizar estratégias para se 
apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) 
das danças de salão.

(HCEF08EF14SP) Identificar os estereótipos e preconceitos 
relativos às danças de salão, propondo alternativas para sua 
superação.

(HCEF08EF15SP) Analisar as características (ritmos, gestos, 
coreografias e músicas) das danças de salão, bem como suas 
transformações históricas e os grupos de origem.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08EF16SP) Experimentar e fruir a execução dos 
movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando 
procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Lutas do Mundo          

Jogos de oposição
Lutas

(HCEF08EF17SP) Planejar e utilizar estratégias básicas das 
lutas experimentadas (Lutas do mundo, reconhecendo as suas 
características técnico-táticas.

(HCEF08EF04CT) Praticar um ou mais esportes de invasão 
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas 
básicas.

Esportes de invasão     

(Rugby)

Esportes Paralímpicos                                                                                                                                     
                                  

Esportes com 
predominância 
de raciocínio                                                                                                                                    

(Dama e Xadrez)

Esportes

(HCEF08EF05CT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
invasão.

(HCEF08EF06T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de 
jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem 
como diferenciar as modalidades esportivas com base nos 
critérios da lógica interna das categorias de esporte: campo e 
taco, rede/parede, invasão e combate. 

(HCEF08EF09T) Vivenciar um ou mais esportes adaptados 
e Paralímpicos, respeitando as diferenças individuais e 
valorizando a importância dessa prática.

(HCEF08EF21SP) Identificar e discutir estereótipos e 
preconceitos relativos aos esportes Paralímpicos e propor 
alternativas para sua superação.

(HCEF08EF10T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dama, xadrez) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas, ampliando as suas 
possibilidades de participação nos diversos contextos.
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8º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08EF19SP) Experimentar e fruir diferentes 
práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a 
própria segurança e integridade física, bem como as dos 
demais.

Slackline, Patins e Skate
Práticas Corporais 

de Aventura na 
Natureza(HCEF08EF20SP) Identificar riscos, formular 

estratégias e observar normas de segurança para superar 
os desafios na realização de práticas corporais de aventura 
na natureza.

(HCEF08EF01T) Experimentar e fruir um ou mais tipos 
de ginástica de conscientização corporal identificando 
as exigências corporais da mesma e reconhecendo a 
importância de uma prática individualizada, adequada às 
características e necessidades de cada sujeito.

Ginástica de 
Conscientização 

Corporal     
Ginástica

(HCEF08EF11SP) Identificar as características da 
ginástica de conscientização corporal e discutir como 
a prática dessa manifestação pode contribuir para a 
melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e 
cuidado consigo mesmo.

(HCEF08EF09SP) Problematizar a prática excessiva 
de exercícios físicos e o uso de medicamentos para 
a ampliação do rendimento ou potencialização das 
transformações corporais.

(HCEF08EF22SP) Identificar e discutir as contribuições 
da prática da ginástica de conscientização à melhoria da 
qualidade de vida.

(HCEF08EF04DT) Praticar um ou mais esportes de 
combate oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas.

Esportes de combate            Esportes

(HCEF08EF05DT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
combate.

(HCEF08EF06T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas 
de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 
bem como diferenciar as modalidades esportivas com 
base nos critérios da lógica interna das categorias de 
esporte: campo e taco, rede/parede, invasão e combate.
(HCEF08EF07T) Experimentar diferentes papéis 
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de campo 
e taco, rede/parede, invasão e combate valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo.
(HCEF08EF08T) Identificar as transformações 
históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de 
seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a 
forma como as mídias os apresentam.
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9º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF09EF01AT) Praticar um ou mais esportes de rede 
e parede oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas.

Esportes de Rede/
Parede                                     

Vôlei de Praia                                                       

Esportes

(HCEF09EF02T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de 
jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem 
como diferenciar as modalidades esportivas com base nos 
critérios da lógica interna das categorias de esporte: rede e 
parede, invasão e combate.

(HCEF09EF04T) Experimentar diferentes papéis (jogador, 
árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede e parede, esportes 
de invasão e combate valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.

(HCEF09EF03AT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de rede 
e parede.

Esportes de Rede/
Parede                    

(Badminton/ Tênis de 
campo)                                                            

(HCEF09EF05SP) Identificar as transformações históricas 
do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 
(corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os 
apresentam.

(HCEF09EF06SP) Verificar locais disponíveis na 
comunidade para a prática de esportes e das demais práticas 
corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo 
alternativas para utilizá-los no tempo livre.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF09EF01BT) Praticar um ou mais esportes de invasão 
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas 
básicas.

Esportes de Invasão                                  

Futebol Americano                                                                                                          
Esportes

(HCEF09EF02T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de 
jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem 
como diferenciar as modalidades esportivas com base nos 
critérios da lógica interna das categorias de esporte: rede e 
parede, invasão e combate.

(HCEF09EF03BT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
invasão.

(HCEF09EF04T) Experimentar diferentes papéis (jogador, 
árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede e parede, esportes 
de invasão e combate valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.

(HCEF09EF05SP) Identificar as transformações históricas 
do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 
(corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os 
apresentam.
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9º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

(HCEF09EF06SP) Verificar locais disponíveis na 
comunidade para a prática de esportes e das demais práticas 
corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo 
alternativas para utilizá-los no tempo livre.

(HCEF09EF12SP) Experimentar, fruir e recriar, danças 
de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a 
tradição dessas culturas. Danças de salão 

voltadas ao 
contexto regional                                                                                                                                         

                                                                                                                                          
(Forró, samba, etc)                                                                                                                                             

                                                          

Dança
(HCEF09EF14SP) Identificar e discutir os estereótipos e 
preconceitos relativos às danças de propondo alternativas 
para superá-los.

(HCEF09EF05SP) Planejar e utilizar estratégias para 
se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, 
gestos) das danças de salão. 

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF09EF22SP) Discutir as transformações históricas 
dos esportes Paralímpicos considerando as políticas 
públicas de inclusão.

Esportes Paralímpicos

  Esportes com 
predominância de 

raciocínio 
(Dama e Xadrez)  

Esportes(HCEF09EF05T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos 
jogos de salão (dama e xadrez) para desenvolver e empregar 
estratégias para a resolução de problemas, ampliando as 
suas possibilidades de participação nos diversos contextos.

(HCEF09EF16SP) Experimentar e fruir a execução dos 
movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando 
procedimentos de segurança e respeitando o oponente.

Lutas do Mundo                                                                                                                           Lutas (HCEF09EF18SP) Discutir as transformações históricas, 
o processo de esportivização e a midiatização de uma 
ou mais lutas, valorizando e respeitando suas culturas de 
origem.

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF09EF07SP) Experimentar e fruir um ou mais 
programas de exercícios físicos, identificando as exigências 
de consciência corporal, condicionamento físico e discutir 
como a prática de cada uma dessas manifestações pode 
contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, 
bem-estar e cuidado consigo mesmo.

Ginástica de 
conscientização 

corporal e Ginástica 
de Condicionamento 

Físico

Ginástica

(HCEF09EF08SP) Discutir as transformações históricas 
dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando 
a forma como são apresentados nos diferentes meios 
(científico, midiático etc.)
(HCEF09EF11SP) Identificar as diferenças e semelhanças 
entre a ginástica de conscientização corporal e as de 
condicionamento físico, e discutir como a prática de cada 
uma dessas manifestações pode contribuir para a melhoria 
das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo 
mesmo.
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9º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

(HCEF09EF19SP) Explorar diferentes práticas corporais 
de aventura na natureza, respeitando o patrimônio natural 
e minimizando os impactos de degradação ambiental.

Slackline, Patins e Skate                                                             
Práticas Corporais 

de Aventura na 
Natureza

(HCEF09EF21SP) Identificar as características 
(equipamentos de segurança, instrumentos, indumentária, 
organização) das práticas corporais de aventura na 
natureza, bem como suas transformações históricas.

(HCEF09EF01CT) Praticar um ou mais esportes de 
combate oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas.

Esportes de Combate                                                            Esportes

(HCEF09EF02T) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas 
de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, 
bem como diferenciar as modalidades esportivas com 
base nos critérios da lógica interna das categorias de 
esporte: rede e parede, invasão e combate.

(HCEF09EF03CT) Formular e utilizar estratégias para 
solucionar os desafios técnicos e táticos nos esportes de 
combate.

(HCEF09EF04T) Experimentar diferentes papéis 
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede 
e parede, esportes de invasão e combate valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo.

(HCEF09EF05SP) Identificar as transformações 
históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus 
problemas (corrupção, violência etc.) e a forma como as 
mídias os apresentam.

(HCEF09EF06SP) Verificar locais disponíveis na 
comunidade para a prática de esportes e das demais 
práticas corporais tematizadas na escola, propondo e 
produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre.



Língua Inglesa
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa.  

Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”.

Paulo Freire

A sociedade contemporânea, em suas mais diversas demandas organizacionais, tem apresentado um 
olhar inclusivo e inovador do processo educativo. Atualmente, o desenvolvimento de competências, isto 
é, mobilização de conhecimentos, atitudes e valores, a partir de habilidades tem como um dos objetivos 
formar um cidadão agentivo, capaz de reconhecer-se criticamente em seu contexto socio-histórico (BRA-
SIL, 2017). Deste modo, compreende-se que a Educação Básica no cenário brasileiro atual “(...) deve 
visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a 
não-linearidade desse desenvolvimento (...)” (BRASIL, 2017, p.14).

Conforme a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), a formação in-
tegral do educando, ou seja, aquela que abarca questões afetivas, motoras, psicológicas e intelectuais, 
perpassa toda a Educação Básica. Assim, por meio dela, busca-se formar um cidadão capaz de construir 
uma sociedade igualitária, responsável, inclusiva e ética. Nessa direção, este currículo se pauta na Teoria 
Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 2000) por compreender que as relações dialéticas entre pro-
fessores, gestores, alunos e demais agentes escolares, mediadas pela linguagem, estão intrinsecamente 
concatenadas às mais diversas mudanças sociais. Nesta perspectiva, por meio do diálogo e da produção 
crítico-colaborativa do conhecimento, busca-se transformar a escola em uma comunidade que compar-
tilhe experiências e práticas didáticas, a fim de construir novos saberes e ressignificar conceitos postos, 
com o intuito de preconizar uma dinâmica de coparticipação crítico-reflexiva de todos os agentes no 
processo de transformação de si e do outro (MAGALHÃES, 2009).

Semelhantemente, a concepção de linguagem privilegiada neste currículo decorre da concepção 
Bakhtiniana, que a compreende como constituinte no processo de interação social (DORETTO; BELO-
TI, 2011). Conforme Bezerra e Luna (2016) discutem, a concepção de linguagem tem direta relação com 
a própria compreensão da realidade, uma vez que o indivíduo é um ser social, cuja interação com seus 
semelhantes ocorre por meio da linguagem. Assim, Molon e Viana (2012, p. 148) postulam que a “lin-
guagem é a expressão de um em relação a outro, em um determinado momento socio-histórico, marcado 
na temporalidade como um evento único e irrepetível”. No dialogismo Bakhtiniano (2016), a linguagem 
materializa-se por meio dos enunciados concretos, cujos signos constituintes são de natureza linguística 
e ideológica. Portanto, o signo não é um constituinte neutro, uma vez que agrega em si as mais variadas 
vozes de todos os agentes que o utilizam (CEREJA, 2005). 

Nesta direção, este currículo, em consonância com a BNCC, define seis competências específicas de 
Língua Inglesa para o ensino fundamental (BRASIL, 2017, p. 246), as quais propendem criar contextos 
para que o discente: 

1. Identifique o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criti-
camente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo 
globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.

2. Comunique-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou 
digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e 
de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 
protagonismo social.
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3. Identifique similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, 
articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e 
identidade.

4. Elabore repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por 
grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como 
direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâ-
neas.

5. Utilize novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, 
compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma 
ética, crítica e responsável.

6. Conheça diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com 
vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais.

Igualmente, a aprendizagem da Língua Inglesa, a partir da educação linguística, crítica e consciente 
tem caráter formativo, o que abarca questões sociais, pedagógicas e políticas (BRASIL, 2017). Neste 
contexto, o discente é visto como agente ativo no processo de ensino- aprendizagem, e paralelamente 
responsável por desenvolver sua metacognição, ou seja, a capacidade de refletir a respeito do seu próprio 
processo de aprendizagem. Assim, o Sistema Municipal de Ensino de Taubaté oferta o ensino da Língua 
Inglesa a partir do 5º ano do Ensino Fundamental, pois compreende que aprender uma língua “implica 
entrar em relação com outros numa busca de experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, capaci-
tadoras de novas compreensões e mobilizadora para ações subsequentes.” (ALMEIDA FILHO, 1998, p.15).

Portanto, o processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa neste currículo está pautado nos 
seguintes preceitos: Inglês como língua franca, multiletramentos e atitude, conforme orienta a BNCC. 
Inicialmente, Gimenez et. al. (2015) define língua franca como um idioma que é utilizado por falantes 
de diferentes línguas maternas. Alptekin (2012) in Seidlhofer (2011) compreende o Inglês como língua 
franca, uma vez que o idioma é escolhido por muitos falantes como recurso de comunicação, por ser, em 
alguns casos, a única opção. Nesse viés, depreende-se que a Língua Inglesa, por estar em constante res-
significação, deve ser abordada sob uma perspectiva dialógica, a fim de refutar qualquer homogeneização 
geográfica, cultural ou social que estejam atreladas ao idioma.  

A prática social e política consciente apontada neste currículo se estende também ao mundo digital. 
Assim, o conceito de multiletramentos, isto é, o desenvolvimento da competência de leitura e escrita de 
textos multimodais e multissemióticos diversos inseridos em contextos de produção de valores políticos, 
econômicos, sociais, entre outros, em situações socio-histórico-culturais diversas, assume papel central no 
currículo (ORLANDO; FERREIRA, 2013). Nesta direção, Caprino, Pessoni e Aparício (2013) afirmam 
que o cidadão integral, ao interagir em um meio comunicacional complexo, desenvolve competências 
críticas de leitura do seu entorno social, cultural e histórico. Desta forma, em conformidade com o con-
ceito de língua franca supracitado, infere-se que o idioma se materializa em usos híbridos, marcados por 
neologismos e ressignificações (BRASIL, 2017). 

 O termo atitude está relacionado a abordagens de ensino. Nesta direção, o documento orienta 
que o processo de ensino-aprendizagem seja pautado no acolhimento e legitimação das multifaces que 
permeiam o idioma. Todas as variações linguísticas da Língua Inglesa são entendidas como insumos 
construtivos para o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, busca-se desenvolver no educando 
a competência de inteligibilidade na interação linguística. Ressalta-se ainda que “o status do Inglês como 
língua franca implica deslocá-la de um modelo ideal de falante, considerando a importância da cultura 
no ensino-aprendizagem da língua e buscando romper com aspectos relativos à ‘correção’, ‘precisão’ e 
‘proficiência linguística’” (BRASIL, 2017, p. 242). 

Nesta direção, a concepção pedagógica de avaliação no contexto escolar preconizada por este cur-
rículo se pauta nos estudos de Perrenoud (1999) sobre avaliação formativa. Para o autor, esta lógica 
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compreende a aprendizagem como processo e atribui ao docente o papel de interventor consciente ativo 
sem, contudo, excluir a participação do educando, uma vez que esse deve ser visto como cerne de todo o 
processo. Igualmente, ressalta-se a liberdade dos agentes – docentes e discentes- envolvidos no processo 
avaliativo em deliberarem, por meio da argumentação (LIBERALI, 2013) sobre a escolha dos instrumen-
tos avaliativos a serem empregados ao longo do processo educativo. Fichas de autoavaliação, portfólios, 
participação em projetos, leitura e problematização de gêneros discursivos, AFA entre outros, são algu-
mas sugestões de instrumentos avaliativos que podem ser adotados em contextos escolares variados. 

Desta forma, os pressupostos supramencionados orientaram a definição dos eixos organizadores na 
estruturação das habilidades da Língua Inglesa, apresentados a seguir:

 O eixo Oralidade abrange as práticas da linguagem em situações de intercâmbio oral, cujo foco 
está na compreensão e produção partilhada de significados. Neste sentido, a linguagem, por meio dos 
enunciados concretos, é concebida como unidade constituinte e constituída por meio da interação social. 
Assim, as práticas de uso oral podem acontecer de forma presencial - face-to-face -, por meio de debates, 
diálogos, entre outras formas idiossincráticas dos gêneros orais, ou ainda, por meio das mídias digitais, as 
quais propiciam ao aluno o contato com a língua por meio de filmes, músicas, mensagens publicitárias, 
entre outros. Neste viés, por meio da oralidade, espera-se que o aluno desenvolva a participação ativa 
durante as aulas, a qual suscita o desenvolvimento de atitudes tais quais entender e acolher a perspectiva 
de outrem, superar mal-entendidos, lidar com a insegurança, entre outros. Para o trabalho pedagógico, sa-
lienta-se que o uso de diferentes recursos midiáticos verbo-visuais tende a constituir insumos autênticos 
e significativos para o desenvolvimento de práticas de interação oral em sala de aula.

O eixo Leitura, assim como o eixo Oralidade, engloba práticas de linguagem resultantes da interação 
entre o leitor e os gêneros discursivos. O foco está na construção de significados a partir da compreensão 
de gêneros discursivos em Língua Inglesa (BRASIL, 2017). Neste viés, é primordial que as estratégias 
de reconhecimento textual, como compreensão dos recursos linguísticos e paralinguísticos, sejam esti-
muladas continuamente durante as aulas, a fim de que o discente possa desenvolver a autonomia leitora. 
Ressalta-se que as práticas da leitura de gêneros multimodais variados, principalmente aqueles provindos 
das culturas de massa, bem como a problematização que tais evocam entre os agentes envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem, tendem a propiciar o desenvolvimento da criticidade e autonomia do 
aprendiz. Assim, a apresentação de contextos de leitura pode ser organizada na seguinte estrutura: pré-lei-
tura, na qual o docente contextualiza, por meio do levantamento de conhecimentos prévios dos discentes, 
por exemplo, a temática do texto a ser trabalhado; leitura, momento no qual o docente exerce o papel de 
mediador no processo de construção de sentidos pelo alunado; pós-leitura, período no qual o docente 
fomenta discussões a respeito do texto lido a fim de que o discente desenvolva um olhar crítico no que 
concerne à diversidade cultural e à pluralidade étnica, à igualdade de gêneros, entre outras características 
em voga na sociedade contemporânea.

O eixo Escrita aborda dois aspectos do ato de escrever: a natureza processual e colaborativa. A 
princípio sublinha-se que as mais diversas mudanças sociais e culturais ocasionadas pelos efeitos da glo-
balização têm exigido do educando práticas de letramento que sobrepujam a habilidade de decodificar a 
língua escrita. Nesta perspectiva, o ato de escrever a partir da natureza processual abarca funções comu-
nicativas referentes aos objetivos do texto, e, sobretudo sua circulação social (BRASIL, 2017). Assim, o 
letramento crítico, por meio das práticas conscientes de escrita, potencializa o desenvolvimento de com-
petências necessárias para  uma ação consciente do aluno na sociedade na qual está inserido. Em relação 
à natureza colaborativa, a escrita também é concebida como prática social, o que notoriamente agencia o 
aluno como cidadão reflexivo, uma vez que “o ser se constitui sempre por meio das relações sociais. É na 
interação eu-outro que se constrói o sujeito” (GONÇALVES, 2018, p.88).

 O eixo Conhecimentos Linguísticos abrange as práticas de uso, reflexão e análise da língua 
(BRASIL, 2017). Ressalta-se que o foco de tal abordagem é levar o educando a compreender de modo 
indutivo o funcionamento sistêmico da Língua Inglesa. Para Silva, Berti e Martins (2018) o eixo de Co-
nhecimentos Linguísticos é a concomitância dos eixos Oralidade, Leitura e Escrita, o que permite ao 



aprendiz realizar reflexões acerca do uso da língua. Da mesma forma, sublinha-se a existência da variação 
linguística como fenômeno natural de uma língua. O objetivo do eixo Conhecimentos Linguísticos é, 
portanto, desenvolver a inteligibilidade do idioma. Metodologicamente, o processo de ensino-aprendi-
zagem da morfossintaxe referente à Língua Inglesa pode estar pautado na abordagem comunicativa. 
Nesta direção, o discente, por meio dos gêneros multimodais nas mais variadas esferas sociais, infere o 
funcionamento da língua em contextos comunicativos autênticos. Richards e Rodgers (1986) apontam 
que as aulas de línguas a partir da abordagem comunicativa frequentemente não apresentam sistemas de 
regras linguísticas descontextualizadas. Nesta perspectiva, os alunos por meio de atividades de observa-
ção e exploração, discussão sobre usos e padrões, tendem a desenvolver as competências linguísticas em 
contextos comunicativos autênticos. 

O eixo Dimensão Intercultural compreende a relação intrínseca que as mais diversas culturas pos-
suem. Nesta perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem está coadunado a uma visão monista, na 
qual todos os agentes participam da permanente construção e manutenção do meio no qual estão inseri-
dos (CHAGAS, 2011). Nesta direção, o educando é compreendido como agente socio-histórico no pro-
cesso de desenvolvimento e ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 1997). Para a autora, nesta perspectiva o 
processo de ensino-aprendizagem é compreendido por meio de relações sociais nas quais o professor e 
o aluno afetam-se dialeticamente, transformando permanentemente o contexto e os demais sujeitos que 
o compõe. 

 Assim, em conformidade com a perspectiva da Língua Inglesa como língua franca, abordada sob 
uma nuance dialógica, problematizam-se seus diferentes papéis “no mundo, seus valores, seu alcance e 
seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em 
uma perspectiva histórica” (BRASIL, 2017, p. 245). Embora abordados de forma separada, sublinha-se 
que os eixos organizadores estão intrinsecamente conectados às práticas sociais de uso da Língua Inglesa. 

Em suma, este currículo tem como um de seus desafios inspirar que as práticas de ensino da Língua 
Inglesa estejam balizadas nos ideais de liberdade (FREIRE, 1997), que ao proporem uma pedagogia pau-
tada no reconhecimento e legitimação da multidiversidade em torno da escola, confronte uma ideologia 
monocultural e excludente. Ainda é fundamental que o processo de produção de conhecimento e de 
reconstrução de identidades estejam coadunados ao mundo social e, sobretudo, que professores e alunos 
sejam compreendidos como agentes transformadores (FREIRE, 1997). Nas palavras de Freire (1989, 
p. 84), “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.
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5º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ESCOLA E SEU ENTORNO

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar a 
Língua Inglesa em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa apropriadas pela Língua Portuguesa, 
a fim de demonstrar a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI19T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (badges), para que o aluno 
possa utilizá-lo em sala de aula.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge 
Dictionary, Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de 
interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento 
na Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os 
gêneros discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de 
Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI04T) Explorar a pronúncia das letras do alfabeto, a fim de compreender vocábulos soletrados.

(HCEF05LI05T) Explorar as diferentes partes de nomes próprios (full name, nickname, etc) a fim de que o 
aluno possa estabelecer vínculos comunicativos por meio da Língua Inglesa.

(HCEF05LI06T) Compreender o emprego dos Greetings a fim de que seu uso se torne rotina durante as 
aulas.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo.

(HCEF05LI23T) Explorar celebrações como Valentine’s day, Saint Patrick’s day, Easter, entre outros por meio 
de gêneros multimodais (ex. Trailers, Movies, Nursery Rhymes Videos, etc) da esfera digital, a fim de apreciar o 
patrimônio cultural em contextos variados.
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5º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ESCOLA E SEU ENTORNO

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar a 
Língua Inglesa em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa apropriadas pela Língua Portuguesa, 
a fim de demonstrar a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI19T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (badges), para que o aluno 
possa utilizá-lo em sala de aula.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge 
Dictionary, Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de 
interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento 
na Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os 
gêneros discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de 
Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI04T) Explorar a pronúncia das letras do alfabeto, a fim de compreender vocábulos soletrados.

(HCEF05LI05T) Explorar as diferentes partes de nomes próprios (full name, nickname, etc) a fim de que o 
aluno possa estabelecer vínculos comunicativos por meio da Língua Inglesa.

(HCEF05LI06T) Compreender o emprego dos Greetings a fim de que seu uso se torne rotina durante as 
aulas.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo.

(HCEF05LI23T) Explorar celebrações como Valentine’s day, Saint Patrick’s day, Easter, entre outros por meio 
de gêneros multimodais (ex. Trailers, Movies, Nursery Rhymes Videos, etc) da esfera digital, a fim de apreciar o 
patrimônio cultural em contextos variados.
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5º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ESCOLA ESCOLA E SUA ROTINA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar a Língua 
Inglesa em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.                                                                                                                   

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa apropriadas pela Língua Portuguesa, 
demonstrando assim a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI07T) Reconhecer a existência de palavras cognatas, bem como compreender como essas ajudam no 
processo de compreensão e interpretação em gêneros discursivos diversos.

(HCEF05LI08T) Produzir e compreender gêneros discursivos em Língua Inglesa (Quadro de horário de aula), 
a partir do vocabulário trabalhado em sala.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os textos 
produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI09T) Explorar e ampliar o repertório lexical de diferentes formas de Greetings a fim de que seu uso 
se incorpore as aulas de Língua Inglesa.

(HCEF05LI10T) Construir repertório lexical relacionado a meses do ano, a fim de visar seu uso no dia-a-dia.

(HCEF05LI11T) Construir repertório lexical relacionado aos dias da semana, bem como sua origem etimológica 
(deuses Anglo-Saxões e Romanos), a fim de englobar seu uso no cotidiano.

(HCEF05LI12T) Construir repertório lexical relacionado aos componentes curriculares em Língua Inglesa, a 
fim de incorporar seu uso em sala de aula.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo.

(HCEF05LI13T) Explorar, por meio de gêneros multimodais autênticos, as mais diversas características das 
escolas em diferentes países, no que tange a espaços físicos e rotina escolar, a fim de fomentar a expansão cultural 
do educando.  
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5º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ESCOLA ESCOLA E SUA ROTINA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar a Língua 
Inglesa em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.                                                                                                                   

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa apropriadas pela Língua Portuguesa, 
demonstrando assim a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI07T) Reconhecer a existência de palavras cognatas, bem como compreender como essas ajudam no 
processo de compreensão e interpretação em gêneros discursivos diversos.

(HCEF05LI08T) Produzir e compreender gêneros discursivos em Língua Inglesa (Quadro de horário de aula), 
a partir do vocabulário trabalhado em sala.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os textos 
produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI09T) Explorar e ampliar o repertório lexical de diferentes formas de Greetings a fim de que seu uso 
se incorpore as aulas de Língua Inglesa.

(HCEF05LI10T) Construir repertório lexical relacionado a meses do ano, a fim de visar seu uso no dia-a-dia.

(HCEF05LI11T) Construir repertório lexical relacionado aos dias da semana, bem como sua origem etimológica 
(deuses Anglo-Saxões e Romanos), a fim de englobar seu uso no cotidiano.

(HCEF05LI12T) Construir repertório lexical relacionado aos componentes curriculares em Língua Inglesa, a 
fim de incorporar seu uso em sala de aula.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo.

(HCEF05LI13T) Explorar, por meio de gêneros multimodais autênticos, as mais diversas características das 
escolas em diferentes países, no que tange a espaços físicos e rotina escolar, a fim de fomentar a expansão cultural 
do educando.  
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5º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

WHAT TIME IS IT? 

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar a Língua 
Inglesa em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.

(HCEF05LI14T) Reconhecer a pronúncia de numerais cardinais, a fim de que possa utilizá-lo em momentos 
lúdicos propiciados no espaço escolar.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa apropriadas pela Língua Portuguesa, a 
fim de demonstrar a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI24T) Produzir e compreender gêneros discursivos em Língua Inglesa (Movie Tickets, Bus Tickets, 
Plane Tickets, Game Tickets) a partir do vocabulário trabalhado em sala.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os textos 
produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI15T) Compreender a escrita e a pronúncia de numerais cardinais (0-50) a fim de que possa utilizá-
los em situações cotidianas.

(HCEF05LI16T) Compreender como as horas são faladas em Língua Inglesa nos mais variados contextos 
comunicacionais, a fim de enriquecer repertório lexical do educando.  

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo. (HCEF05LI17T) Explorar, por meio de gêneros multimodais autênticos, as mais diversas características dos 

tickets em diferentes países, a fim de ampliar repertórios linguístico-discursivos da Língua Inglesa.

Currículo da Educação 

344



5º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

WHAT TIME IS IT? 

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar a Língua 
Inglesa em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.

(HCEF05LI14T) Reconhecer a pronúncia de numerais cardinais, a fim de que possa utilizá-lo em momentos 
lúdicos propiciados no espaço escolar.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa apropriadas pela Língua Portuguesa, a 
fim de demonstrar a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI24T) Produzir e compreender gêneros discursivos em Língua Inglesa (Movie Tickets, Bus Tickets, 
Plane Tickets, Game Tickets) a partir do vocabulário trabalhado em sala.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os textos 
produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI15T) Compreender a escrita e a pronúncia de numerais cardinais (0-50) a fim de que possa utilizá-
los em situações cotidianas.

(HCEF05LI16T) Compreender como as horas são faladas em Língua Inglesa nos mais variados contextos 
comunicacionais, a fim de enriquecer repertório lexical do educando.  

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo. (HCEF05LI17T) Explorar, por meio de gêneros multimodais autênticos, as mais diversas características dos 

tickets em diferentes países, a fim de ampliar repertórios linguístico-discursivos da Língua Inglesa.

Ensino Fundamental - Língua Inglesa

345



5º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ANIMAL PLANET

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar o Inglês 
em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.  

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa  apropriadas pela Língua Portuguesa, 
a fim de demonstrar a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI07T) Reconhecer a existência de palavras cognatas, bem como compreender como essas ajudam no 
processo de interpretação de textos.

(HCEF05LI20T) Produzir e compreender gêneros discursivos em Língua Inglesa (Fact file about animals), a partir 
do vocabulário trabalhado em sala.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os textos 
produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI18T) Explorar e compreender a escrita do nome dos animais em Língua Inglesa, a fim de que o 
aluno possa utilizá-lo em situações orais.

(HCEF05LI25T) Explorar e compreender a escrita das cores em Língua Inglesa, a fim de que o aluno possa 
utilizá-lo em situações de sala de aula.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo.

(HCEF05LI21T) Desenvolver o posicionamento crítico acerca de práticas sociais sustentáveis (sustainable ways 
of  living), a fim de ampliar as perspectivas e as possibilidades de compreensão dos valores e interesses referentes 
ao tema no que cerne ao agenciamento social.
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5º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ANIMAL PLANET

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF05LI01T) Interagir em situações de intercâmbio oral a fim de demonstrar iniciativa para utilizar o Inglês 
em sala de aula.

(HCEF05LI02T) Cumprimentar o docente e demais colegas por meio da língua alvo, a fim de familiarizar-se 
com seu uso.

(HCEF05LI22T) Solicitar esclarecimentos a respeito do que não entendeu e o significado de palavras ou 
expressões desconhecidas.  

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa  apropriadas pela Língua Portuguesa, 
a fim de demonstrar a inter-relação linguístico-cultural entre os idiomas.

(HCEF05LI07T) Reconhecer a existência de palavras cognatas, bem como compreender como essas ajudam no 
processo de interpretação de textos.

(HCEF05LI20T) Produzir e compreender gêneros discursivos em Língua Inglesa (Fact file about animals), a partir 
do vocabulário trabalhado em sala.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os textos 
produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF05LI18T) Explorar e compreender a escrita do nome dos animais em Língua Inglesa, a fim de que o 
aluno possa utilizá-lo em situações orais.

(HCEF05LI25T) Explorar e compreender a escrita das cores em Língua Inglesa, a fim de que o aluno possa 
utilizá-lo em situações de sala de aula.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo.

(HCEF05LI21T) Desenvolver o posicionamento crítico acerca de práticas sociais sustentáveis (sustainable ways 
of  living), a fim de ampliar as perspectivas e as possibilidades de compreensão dos valores e interesses referentes 
ao tema no que cerne ao agenciamento social.
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6º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ESCOLA E SEU ENTORNO

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa.

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e 
a comunidade.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI23T) Listar ideias para a produção de gêneros discursivos em Língua Inglesa, levando em conta o 
tema e o assunto.                                                                                                         

(HCEF06LI24T) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do gênero discursivo 
em Língua Inglesa.

(HCEF06LI25T) Produzir textos escritos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, capa de revista, ficha de autoidentificação, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus 
amigos, gostos, preferências em sua vida e contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.   

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical. 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de 
lazer, esportes, entre outros).

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI19A) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be).

(HCEF06LI10T) Associar os pronomes do caso reto ao verbo “to be”, identificando-os em gêneros discursivos 
de circulação pública.

(HCEF06LI01T) Identificar a escrita dos números cardinais, relacionando-os com situações cotidianas. 

(HCEF06LI02T) Listar os números ordinais, relacionando-os com situações cotidianas.

(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos.

(HCEF06LI03T) Compreender o uso dos números ordinais, atribuindo-lhes significado em contextos diversos.

(HCEF06LI04T) Construir repertório lexical relacionado a meses do ano e dias da semana, visando seu uso 
no cotidiano.

(HCEF06LI05T) Construir repertório lexical relacionado a profissões, a fim de incentivar os educandos a 
traçarem para si um plano para a futura vida profissional.

(HCEF06LI20T) Construir repertório lexical relativo a pronomes interrogativos, a fim de utilizá-los em 
situações comunicativas em práticas de ensino.
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6º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

ESCOLA E SEU ENTORNO

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa.

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e 
a comunidade.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI23T) Listar ideias para a produção de gêneros discursivos em Língua Inglesa, levando em conta o 
tema e o assunto.                                                                                                         

(HCEF06LI24T) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do gênero discursivo 
em Língua Inglesa.

(HCEF06LI25T) Produzir textos escritos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 
agendas, fotolegendas, capa de revista, ficha de autoidentificação, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus 
amigos, gostos, preferências em sua vida e contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.   

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical. 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de 
lazer, esportes, entre outros).

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI19A) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be).

(HCEF06LI10T) Associar os pronomes do caso reto ao verbo “to be”, identificando-os em gêneros discursivos 
de circulação pública.

(HCEF06LI01T) Identificar a escrita dos números cardinais, relacionando-os com situações cotidianas. 

(HCEF06LI02T) Listar os números ordinais, relacionando-os com situações cotidianas.

(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos.

(HCEF06LI03T) Compreender o uso dos números ordinais, atribuindo-lhes significado em contextos diversos.

(HCEF06LI04T) Construir repertório lexical relacionado a meses do ano e dias da semana, visando seu uso 
no cotidiano.

(HCEF06LI05T) Construir repertório lexical relacionado a profissões, a fim de incentivar os educandos a 
traçarem para si um plano para a futura vida profissional.

(HCEF06LI20T) Construir repertório lexical relativo a pronomes interrogativos, a fim de utilizá-los em 
situações comunicativas em práticas de ensino.
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6º Ano 1º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       

Presença da Língua Inglesa no cotidiano.

 Escola em diferentes países.
(EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 
suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.                                                           
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6º Ano 1º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       

Presença da Língua Inglesa no cotidiano.

 Escola em diferentes países.
(EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 
suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.                                                           
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6º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

FAMÍLIA E COMUNIDADE 

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as 
informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(HCEF06LI06T) Participar de interações orais sobre o lugar onde se vive, sobre a convivência na família e na 
comunidade, grupos a que pertence e ideias com que se identifica.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI26T) Identificar o assunto de um gênero discursivo, reconhecendo sua organização linguística. 

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em Língua Inglesa.

(HCEF06LI07T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, biografia, blogues, pictonary (dicionário ilustrado), árvore genealógica, acróstico, posts, entre outros), 
sobre, sua família, seus amigos, gostos, preferências, sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.                                                                                                                                    

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de 
lazer, esportes, entre outros).

(EF06LI19A) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be).

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso.

(HCEF06LI11T) Compreender, do ponto de vista linguístico, o uso dos verbos no gerúndio, a fim de empregá-
los em situações de intercâmbio oral.

(HCEF06LI12T) Construir repertório lexical relativo a membros da família e exercitar o diálogo em relação 
às diferentes estruturas familiares, a fim de desenvolver a empatia, o respeito às diferenças, a amabilidade, o 
autocuidado, entre outros. 

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo. (EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 

suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.
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6º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

FAMÍLIA E COMUNIDADE 

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as 
informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(HCEF06LI06T) Participar de interações orais sobre o lugar onde se vive, sobre a convivência na família e na 
comunidade, grupos a que pertence e ideias com que se identifica.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI26T) Identificar o assunto de um gênero discursivo, reconhecendo sua organização linguística. 

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em Língua Inglesa.

(HCEF06LI07T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, biografia, blogues, pictonary (dicionário ilustrado), árvore genealógica, acróstico, posts, entre outros), 
sobre, sua família, seus amigos, gostos, preferências, sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.                                                                                                                                    

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de 
lazer, esportes, entre outros).

(EF06LI19A) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be).

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso.

(HCEF06LI11T) Compreender, do ponto de vista linguístico, o uso dos verbos no gerúndio, a fim de empregá-
los em situações de intercâmbio oral.

(HCEF06LI12T) Construir repertório lexical relativo a membros da família e exercitar o diálogo em relação 
às diferentes estruturas familiares, a fim de desenvolver a empatia, o respeito às diferenças, a amabilidade, o 
autocuidado, entre outros. 

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo. (EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 

suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.
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Currículo da Educação 

6º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

CULTURA E SOCIEDADE

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as 
informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(HCEF06LI15T) Interessar-se pelo layout de bandeiras, em diferentes países, apontando oralmente as cores 
que as compõem.   

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI26T) Identificar o assunto de um gênero discursivo, reconhecendo sua organização linguística. 

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em Língua Inglesa.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/comunica. 

(HCEF06LI23T) Listar ideias para a produção de gêneros discursivos em Língua Inglesa, levando em conta o 
tema e o assunto.                                                                                                         

(HCEF06LI24T) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do gênero discursivo 
em Língua Inglesa.

(HCEF06LI13T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, tutorial, planta de uma casa, pictonary (dicionário ilustrado) instrução de jogos, infográficos, motivational 
posters, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade 
e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.                                                                                                                              

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, atividades de lazer, esportes, 
entre outros).

(EF06LI22) Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s.

(HCEF06LI16T) Compreender por meio de gêneros discursivos o uso do imperativo, a fim de compartilhar 
com os demais, suas ideias e pensamentos.

(HCEF06LI14T) Reconhecer as semelhanças e diferenças, por meio do uso dos gêneros discursivos, o uso da 
construção “There + be”, no que se refere à ideia de existência.

(HCEF06LI08T) Nomear as partes da casa, a fim de utilizar o conhecimento adquirido no cotidiano.

(HCEF06LI09T) Compreender a escrita do vocabulário relativo à mobília de casa, a fim de aplicar o 
conhecimento em situações comunicativas.



6º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

CULTURA E SOCIEDADE

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as 
informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(HCEF06LI15T) Interessar-se pelo layout de bandeiras, em diferentes países, apontando oralmente as cores 
que as compõem.   

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI26T) Identificar o assunto de um gênero discursivo, reconhecendo sua organização linguística. 

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em Língua Inglesa.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/comunica. 

(HCEF06LI23T) Listar ideias para a produção de gêneros discursivos em Língua Inglesa, levando em conta o 
tema e o assunto.                                                                                                         

(HCEF06LI24T) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do gênero discursivo 
em Língua Inglesa.

(HCEF06LI13T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, tutorial, planta de uma casa, pictonary (dicionário ilustrado) instrução de jogos, infográficos, motivational 
posters, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade 
e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.                                                                                                                              

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, atividades de lazer, esportes, 
entre outros).

(EF06LI22) Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s.

(HCEF06LI16T) Compreender por meio de gêneros discursivos o uso do imperativo, a fim de compartilhar 
com os demais, suas ideias e pensamentos.

(HCEF06LI14T) Reconhecer as semelhanças e diferenças, por meio do uso dos gêneros discursivos, o uso da 
construção “There + be”, no que se refere à ideia de existência.

(HCEF06LI08T) Nomear as partes da casa, a fim de utilizar o conhecimento adquirido no cotidiano.

(HCEF06LI09T) Compreender a escrita do vocabulário relativo à mobília de casa, a fim de aplicar o 
conhecimento em situações comunicativas.
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Currículo da Educação 

6º Ano 3º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       

Países que tem a língua Inglesa como 
língua materna e/ou oficial.

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



6º Ano 3º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       

Países que tem a língua Inglesa como 
língua materna e/ou oficial.

(EF06LI26) Avaliar, problematizando elementos/produtos culturais de países de Língua Inglesa absorvidos 
pela sociedade brasileira/comunidade.
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Currículo da Educação 

6º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

COMUNICAÇÃO E ENTORNOS 
AMBIENTAIS 

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e 
a comunidade.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as 
informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(HCEF06LI21T) Exercitar o diálogo a respeito da preservação da fauna e flora brasileira. 

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI23T) Listar ideias para a produção de gêneros discursivos em Língua Inglesa, levando em conta o 
tema e o assunto.                                                                                                         

(HCEF06LI24T) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do gênero discursivo 
em Língua Inglesa.

(HCEF06LI19T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, posts, pictonary (dicionário ilustrado), infográficos, motivational posters, capas de revistas, 
autorrelatos, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua 
comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI26T) Identificar o assunto de um gênero discursivo, reconhecendo sua organização linguística. 

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em Língua Inglesa.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.   

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, atividades de lazer, esportes, 
entre outros).

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da Língua Inglesa e da língua 
materna e/ou outras línguas conhecidas.

(HCEF06LI17T) Compreender por meio de gêneros discursivos, o uso do verbo modal “can”, a fim de que os 
educandos possam expressar suas habilidades e ideias em Língua Inglesa.

(HCEF06LI18T) Construir repertório lexical relativo a animais, a fim de desenvolver no educando o 
posicionamento crítico referente à preservação ambiental e práticas sociais sustentáveis por meio da Língua 
Inglesa.



6º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

COMUNICAÇÃO E ENTORNOS 
AMBIENTAIS 

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e 
a comunidade.

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Língua Inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras 
ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as 
informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(HCEF06LI21T) Exercitar o diálogo a respeito da preservação da fauna e flora brasileira. 

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita. 

(HCEF06LI23T) Listar ideias para a produção de gêneros discursivos em Língua Inglesa, levando em conta o 
tema e o assunto.                                                                                                         

(HCEF06LI24T) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do gênero discursivo 
em Língua Inglesa.

(HCEF06LI19T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, posts, pictonary (dicionário ilustrado), infográficos, motivational posters, capas de revistas, 
autorrelatos, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua 
comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com base 
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI26T) Identificar o assunto de um gênero discursivo, reconhecendo sua organização linguística. 

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em um gênero discursivo em Língua Inglesa.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.   

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa 
em sala de aula.

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, atividades de lazer, esportes, 
entre outros).

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da Língua Inglesa e da língua 
materna e/ou outras línguas conhecidas.

(HCEF06LI17T) Compreender por meio de gêneros discursivos, o uso do verbo modal “can”, a fim de que os 
educandos possam expressar suas habilidades e ideias em Língua Inglesa.

(HCEF06LI18T) Construir repertório lexical relativo a animais, a fim de desenvolver no educando o 
posicionamento crítico referente à preservação ambiental e práticas sociais sustentáveis por meio da Língua 
Inglesa.
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Currículo da Educação 

6º Ano 4º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       Presença da Língua Inglesa no cotidiano.  (EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 

suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.



6º Ano 4º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       Presença da Língua Inglesa no cotidiano.  (EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, 

suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.
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Currículo da Educação 

7º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

HISTÓRIAS PESSOAIS E 
COLETIVAS

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula, de maneira 
respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeira e jogos.

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida.

(HCEF07LI18T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros discursivos de cunho oral em 
Língua Inglesa.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico no processo de construção do conhecimento.    

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos).

(HCEF07LI21T) Planejar a constituição de gêneros discursivos em função do contexto (público, finalidade, 
layout e suporte).

(HCEF07LI01T) Compreender e produzir gêneros discursivos sobre fatos, acontecimentos diversos (poster, 
autorrelato [rotina diária], Internet slang, história em quadrinhos, letras de músicas, infográfico, paródias, entre 
outros).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso.

(HCEF07LI17T) Construir permanentemente  repertório relativo às expressões usadas para o convívio social 
e o uso da Língua Inglesa em contextos de aprendizagem da língua.

(HCEFLI0716T) Reconhecer semelhanças e diferenças entre palavras ou expressões da Língua Inglesa e da 
língua materna e/ou outras línguas conhecidas a fim de ressignificar seu repertório lexical.

(HCEFLI0714T) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias.            

(HCEF07LI02T) Construir repertório lexical referente a verbos de ação, a fim de ser capaz de expressar ideias 
e intenções.

(HCEF07LI03T) Compreender o uso do presente simples em contextos comunicativos autênticos, a fim de que 
possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.   

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo. (EF07LI22) Explorar modos de falar em Língua Inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação 

linguística como fenômeno natural das línguas.



7º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

HISTÓRIAS PESSOAIS E 
COLETIVAS

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula, de maneira 
respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeira e jogos.

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida.

(HCEF07LI18T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros discursivos de cunho oral em 
Língua Inglesa.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico no processo de construção do conhecimento.    

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos).

(HCEF07LI21T) Planejar a constituição de gêneros discursivos em função do contexto (público, finalidade, 
layout e suporte).

(HCEF07LI01T) Compreender e produzir gêneros discursivos sobre fatos, acontecimentos diversos (poster, 
autorrelato [rotina diária], Internet slang, história em quadrinhos, letras de músicas, infográfico, paródias, entre 
outros).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso.

(HCEF07LI17T) Construir permanentemente  repertório relativo às expressões usadas para o convívio social 
e o uso da Língua Inglesa em contextos de aprendizagem da língua.

(HCEFLI0716T) Reconhecer semelhanças e diferenças entre palavras ou expressões da Língua Inglesa e da 
língua materna e/ou outras línguas conhecidas a fim de ressignificar seu repertório lexical.

(HCEFLI0714T) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias.            

(HCEF07LI02T) Construir repertório lexical referente a verbos de ação, a fim de ser capaz de expressar ideias 
e intenções.

(HCEF07LI03T) Compreender o uso do presente simples em contextos comunicativos autênticos, a fim de que 
possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.   

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no mundo. (EF07LI22) Explorar modos de falar em Língua Inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação 

linguística como fenômeno natural das línguas.
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Currículo da Educação 

7º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

CIBERCULTURA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula, de maneira 
respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. 

(HCEF07LI18T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros discursivos de cunho oral em 
Língua Inglesa.

(HCEF07LI22T) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em gêneros discursivos orais 
presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico no processo de construção do conhecimento.   

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos). 

(HCEF07LI23T) Relacionar as partes de um determinado gênero discursivo (parágrafos) para construir seu 
sentido global. 

(HCEF07L24T) Selecionar, em um determinado gênero discursivo, a informação desejada como objetivo de 
leitura.

(HCEF07LI25T) Escolher, em ambientes virtuais, gêneros multimodais em Língua Inglesa, de fontes confiáveis, 
para estudos/pesquisas escolares.

(HCEF07LI06T) Compreender e produzir gêneros discursivos diversos sobre fatos, acontecimentos diversos 
(poster, autorrelato, Internet slang, infográfico, mapa mental, Cultural Fact File, Chat ,entre outros 

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes a eles relacionados.

(HCEF07LI02T) Construir repertório lexical referente a verbos de ação, a fim de ser capaz de expressar ideias 
e intenções.

(HCEF07LI15T) Compreender o uso do presente simples na terceira pessoa do singular em contextos 
comunicativos autênticos, a fim de que possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de 
intercâmbio oral.   

(HCEF07LI04T) Explorar as diferentes formas de utilizar os advérbios de frequência, a fim de compreender 
seu uso em contextos comunicativos autênticos.

(HCEF07LI05T) Reconhecer as diferentes formas do uso do pronome oblíquo em situações comunicativas, a 
fim de compreender seu uso em contextos autênticos.                                                



7º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

CIBERCULTURA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula, de maneira 
respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. 

(HCEF07LI18T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros discursivos de cunho oral em 
Língua Inglesa.

(HCEF07LI22T) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em gêneros discursivos orais 
presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico no processo de construção do conhecimento.   

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos). 

(HCEF07LI23T) Relacionar as partes de um determinado gênero discursivo (parágrafos) para construir seu 
sentido global. 

(HCEF07L24T) Selecionar, em um determinado gênero discursivo, a informação desejada como objetivo de 
leitura.

(HCEF07LI25T) Escolher, em ambientes virtuais, gêneros multimodais em Língua Inglesa, de fontes confiáveis, 
para estudos/pesquisas escolares.

(HCEF07LI06T) Compreender e produzir gêneros discursivos diversos sobre fatos, acontecimentos diversos 
(poster, autorrelato, Internet slang, infográfico, mapa mental, Cultural Fact File, Chat ,entre outros 

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes a eles relacionados.

(HCEF07LI02T) Construir repertório lexical referente a verbos de ação, a fim de ser capaz de expressar ideias 
e intenções.

(HCEF07LI15T) Compreender o uso do presente simples na terceira pessoa do singular em contextos 
comunicativos autênticos, a fim de que possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de 
intercâmbio oral.   

(HCEF07LI04T) Explorar as diferentes formas de utilizar os advérbios de frequência, a fim de compreender 
seu uso em contextos comunicativos autênticos.

(HCEF07LI05T) Reconhecer as diferentes formas do uso do pronome oblíquo em situações comunicativas, a 
fim de compreender seu uso em contextos autênticos.                                                
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Currículo da Educação 

7º Ano 2º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       Presença da Língua Inglesa no cotidiano.  (EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.



7º Ano 2º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       Presença da Língua Inglesa no cotidiano.  (EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.
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Currículo da Educação 

7º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

MULTICULTURALIDADE

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF07LI22) Explorar modos de falar em Língua Inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação 
linguística como fenômeno natural das línguas.

(EF07LI05) Compor, em Língua Inglesa, narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcantes 
do passado.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico na construção de seu conhecimento. 

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos).

(HCEF07LI23T) Relacionar as partes de um determinado gênero discursivo (parágrafos) para construir seu 
sentido global.

(HCEF07L24T) Selecionar, em um determinado gênero discursivo, a informação desejada como objetivo de 
leitura.

(HCEF07LI25T) Participar de troca de opiniões e informações sobre determinados gêneros discursivos, lidos 
na sala de aula ou em outros ambientes.

(HCEF07LI09T) Compreender e produzir gêneros discursivos diversos sobre fatos, acontecimentos diversos 
(poster, autorrelato (diário pessoal), linha do tempo, post, biografias, Chat, infográfico, notícia, entre outros).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF07LI07T) Compreender o uso do passado simples em contextos comunicativos autênticos, a fim de que 
possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed).

(HCEF07LI08T) Explorar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no passado, bem como 
preposições, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos autênticos.

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal could para descrever habilidades.



7º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

MULTICULTURALIDADE

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF07LI22) Explorar modos de falar em Língua Inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação 
linguística como fenômeno natural das línguas.

(EF07LI05) Compor, em Língua Inglesa, narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcantes 
do passado.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico na construção de seu conhecimento. 

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos).

(HCEF07LI23T) Relacionar as partes de um determinado gênero discursivo (parágrafos) para construir seu 
sentido global.

(HCEF07L24T) Selecionar, em um determinado gênero discursivo, a informação desejada como objetivo de 
leitura.

(HCEF07LI25T) Participar de troca de opiniões e informações sobre determinados gêneros discursivos, lidos 
na sala de aula ou em outros ambientes.

(HCEF07LI09T) Compreender e produzir gêneros discursivos diversos sobre fatos, acontecimentos diversos 
(poster, autorrelato (diário pessoal), linha do tempo, post, biografias, Chat, infográfico, notícia, entre outros).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF07LI07T) Compreender o uso do passado simples em contextos comunicativos autênticos, a fim de que 
possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed).

(HCEF07LI08T) Explorar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no passado, bem como 
preposições, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos autênticos.

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal could para descrever habilidades.
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7º Ano 3º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

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



7º Ano 3º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

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



372

Currículo da Educação 

7º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

EXPANSÃO LINGUÍSTICA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF07LI18T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros discursivos de cunho oral em 
Língua Inglesa.       

(HCEF07LI22T) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em gêneros discursivos orais 
presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico na construção de seu conhecimento.   

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos).

(HCEF07LI23T) Relacionar as partes de um determinado gênero discursivo (parágrafos) para construir seu 
sentido global.

(HCEF07L24T) Selecionar, em um determinado gênero discursivo, a informação desejada como objetivo de 
leitura.

(HCEF07LI25T) Participar de troca de opiniões e informações sobre determinados gêneros discursivos, lidos 
na sala de aula ou em outros ambientes.

(HCEF07LI10T) Compreender e produzir gêneros discursivos diversos sobre fatos, acontecimentos diversos 
(Notícia, autorrelato (diário pessoal), linha do tempo, biografias, infográfico, reportagem, fórum posts entre 
outros).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.        

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF07LI11T) Compreender o uso do verbo “to be” no passado em seu contexto de uso, atribuindo significado 
em gêneros discursivos autênticos.

(HCEF07LI12T) Explorar as diferentes formas de pronúncia e escrita de verbos irregulares no passado simples, 
a fim de utilizá-lo nas mais diversas situações cotidianas.

(HCEF07LI08T) Explorar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no passado, bem como 
preposições, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos autênticos.



7º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

EXPANSÃO LINGUÍSTICA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF07LI18T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros discursivos de cunho oral em 
Língua Inglesa.       

(HCEF07LI22T) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em gêneros discursivos orais 
presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros.

(HCEF07LI13T) Pedir esclarecimentos sobre o que não entendeu e o significado de palavras, expressões e 
abreviações desconhecidas, a fim de tornar-se agente crítico na construção de seu conhecimento.   

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferências, com 
base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado gênero discursivo em 
Língua Inglesa (parágrafos).

(HCEF07LI23T) Relacionar as partes de um determinado gênero discursivo (parágrafos) para construir seu 
sentido global.

(HCEF07L24T) Selecionar, em um determinado gênero discursivo, a informação desejada como objetivo de 
leitura.

(HCEF07LI25T) Participar de troca de opiniões e informações sobre determinados gêneros discursivos, lidos 
na sala de aula ou em outros ambientes.

(HCEF07LI10T) Compreender e produzir gêneros discursivos diversos sobre fatos, acontecimentos diversos 
(Notícia, autorrelato (diário pessoal), linha do tempo, biografias, infográfico, reportagem, fórum posts entre 
outros).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.        

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF07LI11T) Compreender o uso do verbo “to be” no passado em seu contexto de uso, atribuindo significado 
em gêneros discursivos autênticos.

(HCEF07LI12T) Explorar as diferentes formas de pronúncia e escrita de verbos irregulares no passado simples, 
a fim de utilizá-lo nas mais diversas situações cotidianas.

(HCEF07LI08T) Explorar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no passado, bem como 
preposições, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos autênticos.
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Currículo da Educação 

7º Ano 4º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       Variação linguística (EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.



7º Ano 4º BIMESTRE

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL                                       Variação linguística (EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.
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Currículo da Educação 

8º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

LÍNGUA E COMUNICAÇÃO

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais.

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.

(EF08LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações 
por meio de paráfrases ou justificativas.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.  

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(HCEF08LI01T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, posts, notícia, infográficos,Blogs, autorrelatos,  citação –quotes- entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF08LI07T) Conhecer diferentes repertórios discursivos por meio de gêneros multimodais em Língua 
Inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF08LI16T) Relembrar o uso do presente simples em contextos comunicativos autênticos, a fim de que 
possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.

(HCEF08LI15T) Ampliar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no presente simples, bem 
como preposições e advérbios de frequência, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos 
autênticos. 

(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that, whose) para construir períodos 
compostos por subordinação.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no cotidiano.  (EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de 

aspectos culturais.   



8º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

LÍNGUA E COMUNICAÇÃO

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais.

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.

(EF08LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações 
por meio de paráfrases ou justificativas.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.  

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(HCEF08LI01T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, posts, notícia, infográficos,Blogs, autorrelatos,  citação –quotes- entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF08LI07T) Conhecer diferentes repertórios discursivos por meio de gêneros multimodais em Língua 
Inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF08LI16T) Relembrar o uso do presente simples em contextos comunicativos autênticos, a fim de que 
possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.

(HCEF08LI15T) Ampliar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no presente simples, bem 
como preposições e advérbios de frequência, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos 
autênticos. 

(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that, whose) para construir períodos 
compostos por subordinação.

DIMENSÃO             
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL Presença da Língua Inglesa no cotidiano.  (EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de 

aspectos culturais.   
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Currículo da Educação 

8º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

MULTILINGUAGENS

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais.                                                                                              

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em Língua Inglesa (contos, romances, entre outros, em versão original ou 
simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(HCEF08LI02T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (biografia, cartazes, chats, 
posts, notícia, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas de filmes, jogos, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.    

(HCEF08LI08T) Conhecer diferentes repertórios discursivos por meio de gêneros multimodais em Língua 
Inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.   

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF08LI09T) Ampliar a percepção do uso do passado simples em contextos comunicativos autênticos, a 
fim de que possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.

(HCEF08LI10T) Ampliar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no passado simples, bem 
como preposições, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos autênticos. 

(HCEF08LI11T) Desenvolver as diferentes formas de pronúncia e escrita de verbos irregulares no passado 
simples, a fim de utilizá-lo nas mais diversas situações cotidianas.

(HCEF08LI12T) Compreender o uso do “There + Be” no passado simples, por meio de gêneros multimodais 
em contextos comunicativos autênticos.

(HCEF08LI13T) Compreender o uso da construção “Used to”, por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Comunicação de repertório artístico- 
cultural.                                          

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de 
aspectos culturais.



8º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

MULTILINGUAGENS

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais.                                                                                              

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de construção e compreensão 
leitura e escrita.

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em Língua Inglesa (contos, romances, entre outros, em versão original ou 
simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(HCEF08LI02T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (biografia, cartazes, chats, 
posts, notícia, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas de filmes, jogos, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.    

(HCEF08LI08T) Conhecer diferentes repertórios discursivos por meio de gêneros multimodais em Língua 
Inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.   

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(HCEF08LI09T) Ampliar a percepção do uso do passado simples em contextos comunicativos autênticos, a 
fim de que possa sentir-se confiante para utilizar a língua alvo em situações de intercâmbio oral.

(HCEF08LI10T) Ampliar as diferentes formas de utilizar as expressões temporais no passado simples, bem 
como preposições, a fim de compreender seu uso em contextos comunicativos autênticos. 

(HCEF08LI11T) Desenvolver as diferentes formas de pronúncia e escrita de verbos irregulares no passado 
simples, a fim de utilizá-lo nas mais diversas situações cotidianas.

(HCEF08LI12T) Compreender o uso do “There + Be” no passado simples, por meio de gêneros multimodais 
em contextos comunicativos autênticos.

(HCEF08LI13T) Compreender o uso da construção “Used to”, por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Comunicação de repertório artístico- 
cultural.                                          

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de 
aspectos culturais.
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Currículo da Educação 

8º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.                                                                                                              

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(HCEF08LI03T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (letra de música, cartazes, 
chats, posts, artigo jornalístico, notícia, infográficos, reportagem, calendário cultural, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.                                                                                     

(HCEF08LI14T) Compreender o uso do “There + will be”  por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, some, any, many, much.  

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Impacto de aspectos culturais na 
comunicação.

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.



8º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.                                                                                                              

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(HCEF08LI03T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (letra de música, cartazes, 
chats, posts, artigo jornalístico, notícia, infográficos, reportagem, calendário cultural, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.                                                                                     

(HCEF08LI14T) Compreender o uso do “There + will be”  por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, some, any, many, much.  

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Impacto de aspectos culturais na 
comunicação.

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.
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382

Currículo da Educação 

8º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.                                                                                                              

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(HCEF08LI03T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (letra de música, cartazes, 
chats, posts, artigo jornalístico, notícia, infográficos, reportagem, calendário cultural, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.                                                                                     

(HCEF08LI14T) Compreender o uso do “There + will be”  por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, some, any, many, much.  

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Comunicação de repertório artístico- 
cultural.                                          

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.



8º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.                                                                                                              

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(HCEF08LI03T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (letra de música, cartazes, 
chats, posts, artigo jornalístico, notícia, infográficos, reportagem, calendário cultural, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.                                                                                     

(HCEF08LI14T) Compreender o uso do “There + will be”  por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, some, any, many, much.  

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Comunicação de repertório artístico- 
cultural.                                          

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.
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384

Currículo da Educação 

8º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.                                                                                                              

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(HCEF08LI03T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (letra de música, cartazes, 
chats, posts, artigo jornalístico, notícia, infográficos, reportagem, calendário cultural, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.                                                                                     

(HCEF08LI14T) Compreender o uso do “There + will be”  por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, some, any, many, much.  

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Comunicação de repertório artístico- 
cultural.                                          

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.



8º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

DIVERSIDADE CULTURAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.                                                                                                              

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(HCEF08LI03T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (letra de música, cartazes, 
chats, posts, artigo jornalístico, notícia, infográficos, reportagem, calendário cultural, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.     

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.                                                                                     

(HCEF08LI14T) Compreender o uso do “There + will be”  por meio de gêneros multimodais em contextos 
comunicativos autênticos.

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, some, any, many, much.  

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Comunicação de repertório artístico- 
cultural.                                          

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.
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Currículo da Educação 

8º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

EXPANSÃO COMUNICATIVA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais. 

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI04T) Compreender e produzir textos escritos em Língua Inglesa (biografia, cartazes, chats, posts, 
fábulas, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, 
gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.        

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical. (EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar 

qualidades e quantidades.         

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Impacto de aspectos culturais na 
comunicação.

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.



8º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

EXPANSÃO COMUNICATIVA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa.                                                                                                                           

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.

(HCEF08LI17T) Construir o sentido global de gêneros discursivos de cunho oral, relacionando suas partes, o 
assunto principal e informações relevantes. 

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais. 

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos.

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em Língua Inglesa.

(HCEF08LI19T) Analisar, criticamente, o conteúdo de gêneros discursivos, comparando diferentes perspectivas 
apresentadas sobre um mesmo assunto.

(HCEF08LI20T) Reconstruir e ressignificar gêneros discursivos, com cortes, acréscimos, reformulações e 
correções, para aprimoramento, edição e publicação final.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade 
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

(HCEF08LI04T) Compreender e produzir textos escritos em Língua Inglesa (biografia, cartazes, chats, posts, 
fábulas, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, 
gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.        

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical. (EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar 

qualidades e quantidades.         

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Impacto de aspectos culturais na 
comunicação.

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que 
falam a Língua Inglesa.
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Currículo da Educação 

9º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

COMUNICAÇÃO EXPANSIVA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, 
considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.

(HCEF09LI14T) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF09LI02T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferência, com base 
em leitura rápida, observando o título, primeira e última frases de parágrafos e palavras-chaves repetidas.                                                                            

(HCEF09LI03T) Compreender o assunto de um gênero discursivo, por meio de sua organização linguística e 
paralinguística.

(HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas, em um texto.                                                                                              

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(HCEF09LI11T) Compreender e produzir gêneros discursivos (infográficos, fóruns de discussão on-line, 
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, Carta do leitor, entrevistas entre outros) sobre temas de 
interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.

(HCEF09LI12T) Compartilhar, com os colegas, a leitura e interpretação dos gêneros discursivos produzidos 
pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

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

(HCEF09LI05T) Empregar, de modo inteligível, os verbos Can, Could por meio de gêneros multimodais em 
contextos comunicativos autênticos.

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

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Construção de identidades no mundo 
globalizado

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



9º Ano 1º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

COMUNICAÇÃO EXPANSIVA

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, 
considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.

(HCEF09LI14T) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF09LI02T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por inferência, com base 
em leitura rápida, observando o título, primeira e última frases de parágrafos e palavras-chaves repetidas.                                                                            

(HCEF09LI03T) Compreender o assunto de um gênero discursivo, por meio de sua organização linguística e 
paralinguística.

(HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas, em um texto.                                                                                              

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(HCEF09LI11T) Compreender e produzir gêneros discursivos (infográficos, fóruns de discussão on-line, 
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, Carta do leitor, entrevistas entre outros) sobre temas de 
interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.

(HCEF09LI12T) Compartilhar, com os colegas, a leitura e interpretação dos gêneros discursivos produzidos 
pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

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

(HCEF09LI05T) Empregar, de modo inteligível, os verbos Can, Could por meio de gêneros multimodais em 
contextos comunicativos autênticos.

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

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Construção de identidades no mundo 
globalizado

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

9º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

MULTICULTURALIDADE

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, 
considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.

(HCEF09LI14T) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas.  

(HCEF09LI15T) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse 
social e coletivo.

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.  

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF09LI03T) Compreender o assunto de um texto, por meio de sua organização linguística e paralinguística.                                                                                                                          

(HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas, em um texto.  

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(HCEF09LI13T) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em gêneros discursivos 
da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).

(HCEF09LI06T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (fórum posts, cartazes, chats, 
quiz, letra de música, propagandas, entrevistas, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.            

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses).

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

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Construção de identidades no mundo 
globalizado

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



9º Ano 2º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

MULTICULTURALIDADE

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, 
considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.

(HCEF09LI14T) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas.  

(HCEF09LI15T) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse 
social e coletivo.

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.  

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(HCEF09LI03T) Compreender o assunto de um texto, por meio de sua organização linguística e paralinguística.                                                                                                                          

(HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas, em um texto.  

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(HCEF09LI13T) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em gêneros discursivos 
da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).

(HCEF09LI06T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (fórum posts, cartazes, chats, 
quiz, letra de música, propagandas, entrevistas, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas, entre outros), 
sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.            

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses).

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

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Construção de identidades no mundo 
globalizado

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da Língua Inglesa como mecanismo de valorização 
pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado.
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Currículo da Educação 

9º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
LÍNGUA INGLESA.

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.

(HCEF09LI15T) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse 
social e coletivo.

(HCEF09LI16T) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, 
tabelas, entre outros, adequando as estratégias de construção do texto oral aos objetivos de comunicação e ao 
contexto.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam.                              

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

(HCEF09LI12T) Compartilhar, com os colegas, a leitura e interpretação dos gêneros discursivos produzidos 
pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito

(HCEF09LI07T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (fórum posts, cartazes, chats, 
quiz, letra de música, notícia, propagandas, entrevistas, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas, entre 
outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto 
escolar.

(HCEF09LI13T) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em gêneros discursivos 
da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Cambridge 
Dictionary,Spotify, Netflix,  entre outros)  para o ensino de idiomas, a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas 
linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 
práticas de letramentos na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.            

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como 
auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva.

(HCEF09LI08T) Compreender o uso do Presente Perfeito em contextos comunicativos autênticos. 

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

(HCEF09LI09T) Explorar as diferentes formas de pronúncia e escrita de verbos irregulares no passado 
particípio, a fim de utilizá-lo nas mais diversas situações cotidianas.

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

 A língua Inglesa e seu papel no 
intercâmbio  científico, econômico e 
político.

(EF09LI18) Analisar a importância da Língua Inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação 
e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial.



9º Ano 3º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
LÍNGUA INGLESA.

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.

(HCEF09LI15T) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse 
social e coletivo.

(HCEF09LI16T) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, 
tabelas, entre outros, adequando as estratégias de construção do texto oral aos objetivos de comunicação e ao 
contexto.

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam.                              

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

(HCEF09LI12T) Compartilhar, com os colegas, a leitura e interpretação dos gêneros discursivos produzidos 
pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito

(HCEF09LI07T) Compreender e produzir gêneros discursivos em Língua Inglesa (fórum posts, cartazes, chats, 
quiz, letra de música, notícia, propagandas, entrevistas, infográficos, reportagem, autorrelatos, resenhas, entre 
outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto 
escolar.

(HCEF09LI13T) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em gêneros discursivos 
da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Cambridge 
Dictionary,Spotify, Netflix,  entre outros)  para o ensino de idiomas, a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas 
linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 
práticas de letramentos na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.            

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como 
auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva.

(HCEF09LI08T) Compreender o uso do Presente Perfeito em contextos comunicativos autênticos. 

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

(HCEF09LI09T) Explorar as diferentes formas de pronúncia e escrita de verbos irregulares no passado 
particípio, a fim de utilizá-lo nas mais diversas situações cotidianas.

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

 A língua Inglesa e seu papel no 
intercâmbio  científico, econômico e 
político.

(EF09LI18) Analisar a importância da Língua Inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação 
e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial.
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Currículo da Educação 

9º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

LÍNGUA INGLESA NO 
CONTEXTO ATUAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, 
considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.           

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.  

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(HCEF09LI11T) Compreender e produzir gêneros discursivos (infográficos, fóruns de discussão on-line, 
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, Carta do leitor, entrevistas entre outros) sobre temas de 
interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.

(HCEF09LI12T) Compartilhar, com os colegas, a leitura e interpretação dos gêneros discursivos produzidos 
pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito 

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.            

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

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

(HCEF09LI10T) Compreender o uso da Voz Passiva em contextos comunicativos autênticos. 

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Expansão da língua Inglesa- contexto 
histórico.

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da Língua Inglesa pelo mundo, em função do processo de colonização 
nas Américas, África, Ásia e Oceania.



9º Ano 4º BIMESTRE

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
HABILIDADES

EIXOS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO

ORALIDADE

LÍNGUA INGLESA NO 
CONTEXTO ATUAL

Práticas de construção e compreensão 
oral.

(EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, 
considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.           

(HCEF09LI01T) Aperfeiçoar a participação durante as aulas, a fim de desenvolver o posicionamento crítico 
frente às demandas sociais vigentes.  

LEITURA

Práticas de compreensão e produção de 
leitura e escrita.   

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

(HCEF09LI11T) Compreender e produzir gêneros discursivos (infográficos, fóruns de discussão on-line, 
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, Carta do leitor, entrevistas entre outros) sobre temas de 
interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.

(HCEF09LI12T) Compartilhar, com os colegas, a leitura e interpretação dos gêneros discursivos produzidos 
pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito 

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, 
Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua 
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.

(HCEF59LI02T) Compartilhar no ambiente escolar e/ou por mídias da comunicação e informação os gêneros 
discursivos produzidos com os demais colegas e/ou agentes envolvidos no processo de ensino de Língua Inglesa.            

ESCRITA

CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

CONSCIENTIZAÇÃO 
LINGUÍSTICA Práticas de uso do repertório lexical.

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

(HCEF09LI10T) Compreender o uso da Voz Passiva em contextos comunicativos autênticos. 

DIMENSÃO                          
INTERCULTURAL

CONSCIENTIZAÇÃO 
INTERCULTURAL

Expansão da língua Inglesa- contexto 
histórico.

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da Língua Inglesa pelo mundo, em função do processo de colonização 
nas Américas, África, Ásia e Oceania.
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Currículo da Educação 

Matemática

“Devemos reescrever a história do ensino da matemática, 

tornando-a cada vez mais equitativa, envolvente e relevante.”

Jo Boaler

A Matemática é dotada de uma lógica que permite desenvolver os níveis cognitivo e criativo dos 
indivíduos. Seus estudos são defendidos, nos mais diversos graus de escolaridade, como meios de fazer 
emergir as habilidades de criar, resolver problemas e modelar. A Educação Matemática baseia-se no 
conhecimento matemático relacionado a habilidades em reproduzir raciocínios, axiomas, teoremas, de-
monstrações, dominar algoritmos e resolver problemas.

Contudo, também é de fundamental importância considerar as investigações e experimentações na 
aprendizagem da Matemática. Desde situações cotidianas mais simples até as mais complexas, uma for-
mação matemática reflexiva e crítica oportuniza o desenvolvimento de habilidades que consolidam uma 
formação cidadã, em que os estudantes podem ler e compreender a realidade que os cerca, criando assim 
condições para transformá-la de forma consciente e autônoma. Neste contexto, o Currículo de Mate-
mática define habilidades e competências socioemocionais e cognitivas que devem ser desenvolvidas no 
decorrer de todo o Ensino Fundamental.

Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), muitos OBJETOS DE CO-
NHECIMENTO foram reorganizados e outros inseridos a partir dos anos iniciais: Álgebra e Probabili-
dade e Estatística, por exemplo, agora fazem parte da rotina dos estudantes. Essa inclusão não se trata de 
um adiantamento do que era trabalhado anteriormente, mas sim de uma preparação que se faz necessária 
para a construção de conceitos e pensamentos que servirão de base para o entendimento de OBJETOS 
DE CONHECIMENTO abordados nos anos posteriores. 

Concomitante ao trabalho do componente curricular de Matemática, espera-se que 8 competências 
específicas da área, segundo a BNCC, sejam desenvolvidas junto aos alunos ao longo de todo o Ensino 
Fundamental. Tais competências, que serão descritas a seguir, tem por objetivo nortear o trabalho do pro-
fessor de Matemática e oportunizar ao alunado uma educação integral, em que possa utilizar os saberes 
adquiridos, em sua vida diária, de forma ética e consciente. São elas:

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA  
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

1) Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de 
diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucio-
nar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impac-
tos no mundo do trabalho.

2) Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos 
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

3) Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática 
(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentin-
do segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvol-
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vendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.

4) Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 
sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para 
interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

5) Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para mo-
delar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 
resultados.

6) Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não di-
retamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, 
utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua 
materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).

7) Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões 
de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

8) Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e de-
senvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de 
modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o 
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

No Currículo Municipal de Taubaté, os OBJETOS DE CONHECIMENTO, em conformidade 
com a BNCC, são abordados de forma progressiva, do mais simples ao mais complexo, e são organizados 
de tal forma que estabelecem conexões entre conceitos matemáticos durante todo o período escolar, com 
complexidade gradual, ano após ano. Sendo assim, mesmo que tais OBJETOS DE CONHECIMENTO 
estejam apresentados em uma lista, organizada dentro de suas respectivas unidades temáticas, o professor 
tem autonomia para planejar suas aulas de tal forma que elas dialoguem entre si e com outras áreas do co-
nhecimento, oportunizando, assim, aos alunos momentos de troca e sínteses de conexões estabelecidas.

Para que o currículo seja um instrumento efetivo do trabalho do professor, foi criado o Guia de 
Práticas Pedagógicas, uma ferramenta para planejamento das aulas em que os objetos de conhecimento 
se encontram divididos em bimestres e que conta ainda com espaço para planejamento de estratégias, 
recursos e instrumentos de avaliação e que deve ser usado como um meio de diálogo entre o docente e 
o professor coordenador.

O professor também pode contar com a Equipe de Práticas Pedagógicas (EPP), professores técnicos 
que oferecem suporte pedagógico por meio da formação continuada, oportunizando momentos de troca 
entre os colegas e conhecimento de novas estratégias pedagógicas que visam à melhoria de sua prática. 
Com o intuito de manter um registro para consulta contínua, foi criado o Ambiente Virtual de Experi-
ências Pedagógicas (AVEP), em que são disponibilizados materiais das formações realizadas pela EPP e 
propostas de aulas diferenciadas elaboradas e vivenciadas pelos professores da rede municipal.

O objetivo das formações e dos materiais disponibilizados pela EPP é motivar os professores da 
Educação Básica, no sentido da valorização do percurso do aluno para chegar a um raciocínio lógico, em 
que os erros cometidos por eles são trabalhados com intencionalidade, o esforço produtivo é avaliado 
positivamente e a autonomia do aprendizado  é encorajada. 

A aplicação destas práticas favorece uma avalição processual coerente com os objetivos formati-
vos, em que os ajustes necessários ao longo do processo ensino-aprendizagem são realizados de forma 
eficiente e comprometida com a educação integral do aluno, respeitando individualidades e buscando a 
inclusão de todos, de maneira equânime e protagonista.

A proposta deste currículo é a construção de um novo olhar para a disciplina de Matemática, que 
vai muito além de cálculos e aplicação de fórmulas. É centralizar na prática, com estratégias e sugestões 
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que criem ambientes de aprendizado, que provoquem o aluno na busca por respostas, que o faça pensar 
e construir conhecimentos por meio da vivência de situações de aprendizagem, dentro das mais diversas 
formas de acesso ao conhecimento. É também respeitar o tempo de aprendizagem de cada aluno, con-
siderando os erros cometidos durante o processo como um trampolim para o pleno entendimento da 
Matemática real. 

 Por meio de uma prática baseada na concepção sócio-interacionista, acredita-se que tais mudanças 
possam surgir, adotando uma prática baseada em abordagens concretas e contextualizadas, em que a 
troca de experiências fará com que nosso aluno mude de uma postura passiva para uma ativa e interativa: 
quanto maior a interação, maior a aprendizagem. Em outras palavras, este currículo tem como foco o le-
tramento matemático do aluno, ou seja, o desenvolvimento de habilidades como raciocínio, comunicação, 
argumentação e representação, transformando-o em agente investigativo, com uma postura ativa frente 
às situações de seu cotidiano e aos desafios propostos pelo professor.

As unidades temáticas presentes no currículo trazem algumas áreas que devem ser desenvolvidas 
durante todo o Ensino Fundamental. As habilidades são agrupadas nas seguintes unidades temáticas: 
Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística, como proposto pela 
BNCC, que serão descritas a seguir.

Em Álgebra, o foco é o pensamento algébrico. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de 
capacidades como abstração e generalização desde os Anos Iniciais, de forma gradativa até chegar, de 
fato, aos registros com a utilização de letras. Tais ideias são relevantes para que haja uma ampliação do 
pensamento abstrato, trazendo ganhos cognitivos expressivos para a construção significativa do raciocí-
nio matemático.

A compreensão de conceitos algébricos, bem como a utilização deles em diversas situações cotidia-
nas, enfatiza a necessidade da construção de saberes acerca desta unidade temática desde os Anos Iniciais. 
O objetivo nos primeiros anos do Ensino Fundamental é oportunizar a percepção e o estabelecimento de 
padrões de regularidades, ideias de proporcionalidade e equivalência por meio da observação e análise de 
fatos reais e, a partir disso, construir argumentos dedutivos que levem a generalizações.

É neste caminho, por meio das vivências que o pensamento algébrico aflora, dando condições sufi-
cientes para a construção da compreensão, representação e análise de modelos e estruturas matemáticas 
que tais generalizações serão estudadas durante toda a vida escolar.

Nos Anos Finais, a intenção é retomar, ampliar e aprofundar conceitos consolidados nos Anos Ini-
ciais. A ênfase está no entendimento, compreensão e domínio de conhecimentos algébricos, ao invés da 
mera memorização de procedimentos. OBJETOS DE CONHECIMENTO, como equações, por exem-
plo, não são mais trabalhados de forma fatigante.

Neste contexto, esta unidade temática relaciona-se às habilidades intrínsecas ao desenvolvimento da 
Competência 6 da BNCC, cujo objetivo é formar alunos capazes de enfrentar situações-problema em 
contextos variados (imaginários ou reais), aptos a expressar suas respostas e sintetizar conclusões, diversi-
ficando tanto a forma de registrá-los, como também de expressá-los por meio de gráficos ou de um texto 
em linguagem materna, por exemplo.

A Geometria ocupa um espaço significativo na área matemática. O estudo desta unidade temática 
proporciona o entendimento do mundo em que vivemos e proporciona ao estudante se autorreconhecer 
como um objeto no espaço. Desenvolve habilidades como descrever, representar, localizar-se no espaço, 
estudar sua posição e deslocamentos, identificar formas e relações entre elementos de figuras planas e 
espaciais, entre outros.

OBJETOS DE CONHECIMENTO como posição e deslocamento no espaço, relação entre figu-
ras planas e espaciais, assim como o uso de fluxogramas para identificar os passos na resolução de um 
dado problema geométrico, favorecem o raciocínio esperado para o desenvolvimento da autonomia e 
autoconfiança, capacitando os alunos para investigar propriedades, fazer conjecturas e argumentar sobre 
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conhecimentos geométricos.

Dentre as habilidades estudadas na Geometria, destacamos a percepção espacial, com destaque para 
a memória visual (a capacidade de recordar um objeto que não está mais no campo de visão, relacionan-
do suas características com outros objetos), a percepção de figuras planas (ato de focalizar uma figura 
específica em um quadro de estímulos visuais) e a discriminação visual (a capacidade de distinguir seme-
lhanças e diferenças entre objetos). O desenvolvimento destas habilidades se dará por meio de atividades 
geométricas problematizadoras, que envolvam experimentação, investigação e manipulação de materiais.

Espera-se que os alunos, ao concluírem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estabeleçam com 
clareza pontos de referência para localizações e deslocamento de objetos quaisquer, estimem distâncias, 
representem espaços conhecidos, saibam diferenciar as formas geométricas bidimensionais das tridimen-
sionais e que também realizem associação de figuras espaciais a suas planificações e vice-versa. Já nos 
Anos Finais, o ensino da Geometria deve assumir um caráter de consolidação e ampliação de aprendiza-
gens, enfatizando as transformações geométricas e ampliações ou reduções de figuras geométricas planas. 
OBJETOS DE CONHECIMENTO como identificação de elementos de figuras planas e condições de 
congruência e semelhança de triângulos contribuem para a formação do raciocínio hipotético-dedutivo.

A unidade temática Números tem como objetivo desenvolver o pensamento numérico, que é cons-
truído por meio do desenvolvimento de habilidades como contar, quantificar e interpretar argumentos 
relativos a quantidades. Este objetivo deve ser alcançado por meio da valorização da utilização, por parte 
dos alunos, de diferentes estratégias na busca de resultados: sejam por estimativas, cálculo mental, aplica-
tivos, calculadoras ou algoritmos usuais, evidenciando a necessidade de compreender os significados das 
operações matemáticas em questão de forma significativa.

A ideia de contagem está presente em todo o Ensino Fundamental e é aprofundada ano a ano. O tra-
balho com o Sistema de Numeração Decimal deverá explorar os conhecimentos prévios dos estudantes 
nos Anos Iniciais, visando à ampliação para outros campos, segundo suas relações.

Nesta unidade temática, o letramento matemático articula-se com as habilidades de reconhecimento 
das diversas funções sociais do número. Entender que um mesmo número, dependendo do contexto, 
pode assumir significados distintos propicia a valorização do raciocínio intuitivo, que deve ser desenvol-
vido desde a Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental, atendendo, assim, à Compe-
tência 2.

 Uma abordagem significativa pode ser desenvolvida considerando a Competência 1, que eviden-
cia a importância histórica da Matemática, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, 
resultando na criação do sistema que utilizamos atualmente.

 Espera-se que o aluno dos Anos Finais do Ensino Fundamental seja proativo em resolver proble-
mas que envolvam números naturais, inteiros e racionais, operações fundamentais por meio de diferentes 
estratégias, tendo a plena compreensão dos processos envolvidos. OBJETOS DE CONHECIMENTO 
como porcentagem, juros, comparação e ordenação de números com o apoio da reta numérica e a educa-
ção financeira favorecem a interdisciplinaridade e estabelecem importantes relações culturais, sociais, po-
líticas e psicológicas, além da econômica, no que diz respeito a questões do consumo, trabalho e dinheiro.

O objetivo principal da unidade Probabilidade e Estatística é proporcionar aos alunos a capacidade 
de utilizar conceitos estatísticos em diferentes contextos na compreensão e comunicação de situações 
reais, conforme a Competência 5. Sendo assim, habilidades como: coletar, organizar, representar, inter-
pretar e analisar dados em tabelas e gráficos, bem como conceitos sobre a probabilidade clássica e fre-
quentista, favorecem uma avaliação crítica e ética, fundamentando tomadas de decisões.

Planejar e realizar pesquisas estatísticas e elaborar relatórios que as descrevam utilizando gráficos, 
tabelas e medidas de tendência central são habilidades esperadas para os alunos dos Anos Finais. Tais 
pesquisas devem abordar assuntos pertinentes, além de trazer o cuidado com a população a ser pesquisa-
da, levando em conta a necessidade ou não de usar técnicas de amostragem, atendendo à Competência 7.
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O ensino da Probabilidade, presente nesta unidade temática, aborda problemas de contagem e com-
preensão do princípio multiplicativo, o que favorece o desenvolvimento do raciocínio combinatório e 
a compreensão de que diversos acontecimentos são de natureza aleatória. Noções de acaso e incerteza 
devem ser construídas intuitivamente por meio de experimentos e observações de eventos, de forma 
gradual, desde os Anos Iniciais, até sua ampliação e aprofundamento nos Anos Finais.

O desenvolvimento destas habilidades consolidam a Competência 4, referente às observações sis-
temáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas socioculturais, ao passo que a 
investigação, organização, representação e comunicação se tornam informações relevantes na produção 
de argumentos convincentes.

A unidade temática Grandezas e Medidas tem uma característica particular que propicia sua arti-
culação com outros campos de conhecimento, contemplando a Competência 3, pois ampliam assuntos 
trabalhados em outras unidades, como Números e Geometria. Conceitos como grandezas, escalas, com-
primento, capacidade, áreas, medições e temperaturas contribuem para tal articulação. Atividades que 
auxiliam na compreensão de que medir é comparar um inteiro contínuo com diferentes unidades, padro-
nizadas ou não, são essenciais para o entendimento dos conceitos apresentados nesta unidade.

Grandezas e Medidas contribuem para o desenvolvimento da Competência 1, que reconhece a Ma-
temática como uma ciência humana, uma ciência viva que se desenvolve a partir das necessidades de di-
ferentes culturas, como, por exemplo, medir ou mensurar territórios e ocupações, fazer as relações entre 
as diferentes moedas que circulam nos países, observar o processo de construção de medidas desde as 
não convencionais até a construção do Sistema Internacional de Medidas, além de contribuir fundamen-
talmente para o desenvolvimento da ciência e tecnologia.

As expectativas de aprendizagem para o aluno que finaliza o ciclo dos Anos Iniciais é que ele com-
preenda que medir é comparar uma grandeza com uma unidade, que ele possa expressar o resultado 
dessa comparação por meio de um número e que ele domine a habilidade de resolver problemas de seu 
cotidiano que envolva as grandezas: comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volu-
me, sem uso de fórmulas.

Já para os Anos Finais, espera-se que os discentes reconheçam e calculem, utilizando expressões, 
conceitos como comprimento, área, volume e estabeleçam relações com grandezas associadas a figuras 
não geométricas, como velocidade, energia, potência, etc. A utilização de metodologias que envolvam 
tecnologias informatizadas, por meio da linguagem utilizada na informática, aproxima o aluno de tais 
conceitos, já que estes fazem parte do contexto social em que estão inseridos.

E é nesta perspectiva sociocultural que o currículo propõe o ensino da Matemática fundamentado 
na concepção de uma educação crítica, atendendo à Competência 8, que poderá se utilizar de algumas 
abordagens metodológicas facilitadoras, como as metodologias ativas, sendo desenvolvidas por meio da 
problematização, despertando a curiosidade pelo saber, pelo aprender e pelo avançar cada vez mais na 
busca pelo conhecimento. 
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1º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

Contagem de rotina;

Contagem ascendente e 
descendente;

Reconhecimento de 
números no contexto 
diário: indicação de 

quantidades, Indicação de 
ordem ou indicação de 

código para a organização 
de informações

NÚMEROS
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e 
outros agrupamentos.

Quantificação de 
elementos de uma coleção: 

estimativas, contagem 
um a um, pareamento ou 
outros agrupamentos e 

comparação

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), 
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois 
a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”.

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções 
até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como 
jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

Leitura, escrita e 
comparação de números 

naturais (até 100);

Reta numérica

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, por meio de atributos, tais 
como cor, forma e medida.

Padrões figurais e 
numéricos: investigação de 
regularidades ou padrões 

em sequências

ÁLGEBRA

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal 
sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, 
quando possível, os horários dos eventos.

Medidas de tempo: 
unidades de medida de 
tempo, suas relações e o 

uso do calendário

GRANDEZAS 
E MEDIDAS

2º
 B

im
es

tr
e (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 

quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

Contagem de rotina;

Contagem ascendente e 
descendente;

Reconhecimento de 
números no contexto 
diário: indicação de 

quantidades, indicação de 
ordem ou indicação de 

código para a organização 
de informações

NÚMEROS
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1º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e 
outros agrupamentos.

Quantificação de 
elementos de uma coleção: 

estimativas, contagem 
um a um, pareamento ou 
outros agrupamentos e 

comparação
NÚMEROS

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos 
de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por 
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) 
para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”.

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-
los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.

Construção de fatos 
básicos da adição

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras, por meio de atributos, tais 
como cor, forma e medida.

Padrões figurais e 
numéricos: investigação de 
regularidades ou padrões 

em sequências

ÁLGEBRA

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de 
objetos no espaço em relação à sua própria posição, 
utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, 
atrás.

Localização de objetos 
e de pessoas no espaço, 

utilizando diversos pontos 
de referência e vocabulário 

apropriado

GEOMETRIA

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal 
sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, 
quando possível, os horários dos eventos.

Medidas de tempo: 
unidades de medida de 
tempo, suas relações e o 

uso do calendário

GRANDEZAS 
E MEDIDAS

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias 
da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando 
necessário.

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando 
o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, 
consultando calendários.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas 
e reconhecer situações em que os números não indicam 
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

Contagem de rotina;

Contagem ascendente e 
descendente;

Reconhecimento de 
números no contexto 
diário: indicação de 

quantidades, indicação de 
ordem ou indicação de 

código para a organização 
de informações

NÚMEROS

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções 
até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como

Leitura, escrita e 
comparação de números 

naturais (até 100);
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

Reta numérica

NÚMEROS

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas 
ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta 
numérica.

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los 
em procedimentos de cálculo para resolver problemas.

Construção de fatos 
básicos da adição

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas 
ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de 
material manipulável, contribuindo para a compreensão 
de características do sistema de numeração decimal e o 
desenvolvimento de estratégias de cálculo.

Composição e 
decomposição de 
números naturais

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com 
o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais.

Problemas envolvendo 
diferentes significados 

da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar,

separar, retirar).

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos 
ausentes em sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras.

Sequências recursivas: 
observação de regras 
usadas utilizadas em 

seriações numéricas (mais

1, mais 2, menos 1, 
menos 2, por exemplo)

ÁLGEBRA

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais 
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos 
familiares do mundo físico.

Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento 

e relações com objetos 
familiares do mundo 

físico

GEOMETRIA

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal 
sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, 
quando possível, os horários dos eventos. Medidas de tempo: 

unidades de medida de 
tempo, suas relações e o 

uso do calendário
GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias 
da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando 
necessário.

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 
situações simples do cotidiano do estudante.

Sistema monetário 
brasileiro: 

reconhecimento de 
cédulas e moedas
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais 
como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é 
impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

Noção de acaso
PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos 
de colunas simples.

Leitura de tabelas e 
de gráficos de colunas 

simples

4º
 B

im
es

tr
e

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções 
até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como 
jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

Leitura, escrita e 
comparação de 

números naturais (até 
100);

Reta numérica

NÚMEROS

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas 
ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de 
material manipulável, contribuindo para a compreensão 
de características do sistema de numeração decimal e o 
desenvolvimento de estratégias de cálculo.

Composição e 
decomposição de 
números naturais

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com 
o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais.

Problemas 
envolvendo diferentes 
significados da adição 
e da subtração (juntar, 
acrescentar, separar, 

retirar)

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados 
em diferentes disposições ou em contornos de faces de 
sólidos geométricos.

Figuras 
geométricas planas: 
reconhecimento do 

formato das faces de 
figuras geométricas 

espaciais

GEOMETRIA

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 
situações simples do cotidiano do estudante.

Sistema monetário 
brasileiro: 

reconhecimento de 
cédulas e moedas

GRANDEZAS E 
MEDIDAS(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou 

massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, 
mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, 
para ordenar objetos de uso cotidiano.

Medidas de 
comprimento, 

massa e capacidade: 
comparações e 

unidades de medida 
não convencionais

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas 
variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 
elementos, e organizar dados por meio de representações 
pessoais.

Coleta e organização 
de informações;

 Registros pessoais 
para comunicação de 
informações coletadas

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA
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2º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). Leitura, escrita, 

comparação e ordenação 
de números de até três 

ordens pela compreensão 
de características do 

sistema de numeração 
decimal (valor posicional e 

papel do zero)

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 
unidades).

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a 
um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando 
for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até 
três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 
de diferentes adições.

Composição e 
decomposição de números 

naturais (até 1000)

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração 
e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos 
fundamentais da adição e 

da subtração

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.

Problemas envolvendo 
diferentes significados 

da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, 

retirar)

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 

recursivas
ÁLGEBRA

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras 
planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio 
de características comuns, em desenhos apresentados em 
diferentes disposições ou em sólidos geométricos.

Figuras geométricas 
planas (círculo, quadrado, 

retângulo e triângulo): 
reconhecimento e 

características

GEOMETRIA

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre 
duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, para planejamentos e organização de agenda.

Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso 
do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e 
ordenação de datas    GRANDEZAS 

E MEDIDAS

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por 
meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim 
do intervalo.

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas.

Sistema monetário 
brasileiro: reconhecimento 

de cédulas e moedas e 
equivalência de valores
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2º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero). Leitura, escrita, 

comparação e ordenação 
de números de até três 

ordens pela compreensão 
de características do 

sistema de numeração 
decimal (valor posicional e 

papel do zero)

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 
unidades).

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a 
um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando 
for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até 
três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 
de diferentes adições.

Composição e 
decomposição de números 

naturais (até 1000)

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração 
e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos 
fundamentais da adição e 

da subtração

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.

Problemas envolvendo 
diferentes significados 

da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, separar, 

retirar)

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 

recursivas
ÁLGEBRA

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras 
geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo 
físico.

Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 

cone, cilindro  e esfera): 
reconhecimento e 

características

GEOMETRIA

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre 
duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, para planejamentos e organização de agenda.

Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, uso 
do calendário, leitura de 

horas em relógios digitais e 
ordenação de datas GRANDEZAS 

E MEDIDAS

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por 
meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim 
do intervalo. 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas.

Sistema monetário 
brasileiro: reconhecimento 

de cédulas e moedas e 
equivalência de valores
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas 
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e 
em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 
compreender aspectos da realidade próxima.

Coleta, classificação e 
representação de dados 

em tabelas simples e 
de dupla entrada e em 

gráficos de colunas

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 

elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de seu 
interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e 
gráficos de colunas simples.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero).            

Leitura, escrita, 
comparação e 

ordenação de números 
de até três ordens 

pela compreensão de 
características do sistema 

de numeração decimal 
(valor posicional e papel 

do zero)

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 
unidades).
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a 
um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando 
for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até 
três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 
de diferentes adições.

Composição e 
decomposição de 

números naturais (até 
1000)

EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e 
utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos 
fundamentais da adição e 

da subtração

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.

Problemas envolvendo 
diferentes significados 

da adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 

separar, retirar)
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por 
meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando 
ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.

Problemas envolvendo 
adição de parcelas iguais 

(multiplicação)

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 

Construção de 
sequências repetitivas e 
de sequencias recursivas

ÁLGEBRA
(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de 
palavras, símbolos ou desenhos.   

Identificação 
de regularidade 
de sequências e 
determinação de 

elementos ausentes na 
sequência

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras.
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de 
ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns 
pontos de referência.

Esboço de roteiros e de 
plantas simples GEOMETRIA

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de 
lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

Medida de 
comprimento: unidades 

não padronizadas e 
padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas.

Sistema monetário 
brasileiro: 

reconhecimento de 
cédulas e moedas e 

equivalência de valores

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas 
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e 
em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 
compreender aspectos da realidade próxima.

Coleta, classificação e 
representação de dados 

em tabelas simples e 
de dupla entrada e em 

gráficos de colunas

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 
elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de seu 
interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e 
gráficos de colunas simples.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a 
ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do 
zero).            Leitura, escrita, 

comparação e 
ordenação de números 

de até três ordens 
pela compreensão de 

características do sistema 
de numeração decimal 

(valor posicional e papel 
do zero) NÚMEROS E 

OPERAÇÕES

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 
unidades).

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a 
um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando 
for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até 
três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 
de diferentes adições.

Composição e 
decomposição de 

números naturais (até 
1000)

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração 
e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos 
fundamentais da adição 

e da subtração
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.

Problemas envolvendo 
diferentes significados 

da adição e da 
subtração (juntar, 

acrescentar, separar, 
retirar)

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por 
meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando 
ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.

Problemas envolvendo 
adição de parcelas 

iguais (multiplicação)

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens 
ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

Problemas envolvendo 
significado de dobro, 
metade, triplo e terça 

parte

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio 
de palavras, símbolos ou desenhos.

Identificação 
de regularidade 
de sequências e 
determinação de 

elementos ausentes na 
sequência

ÁLGEBRA
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras.

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal 
ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas 
e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.

Localização e 
movimentação de 
pessoas e objetos 

no espaço, segundo 
pontos de referência, e 
indicação de mudanças 

de direção e sentido

GEOMETRIA

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e 
massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida 
não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e 
quilograma).

Medida de capacidade 
e de massa: unidades 

de medida não 
convencionais e 

convencionais (litro, 
mililitro, cm³, grama e 

quilograma)
GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre 
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas.

Sistema monetário 
brasileiro: 

reconhecimento de 
cédulas e moedas e 

equivalência de valores

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos 
aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, 
“improváveis” e “impossíveis”.

Análise da ideia de 
aleatório em situações 

do cotidiano

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações 
entre os registros numéricos e em língua materna.

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens

NÚMEROS

(EF03MA02) Identificar características do sistema 
de numeração decimal, utilizando a composição e a 
decomposição de número natural de até quatro ordens.

Composição e 
decomposição de 
números naturais

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração 
com números naturais.

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração

(EF03MA06A) Resolver e elaborar problemas de adição 
com os significados de juntar, acrescentar, comparar e 
completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

Problemas envolvendo 
significados da adição: 

juntar, acrescentar, 
comparar e completar 

quantidades

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas 
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) 
em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e 
comprimento) e vértices.

Figuras geométricas 
planas (triângulo, 

quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelogramo): 
reconhecimento e análise 

de características

GEOMETRIA

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida 
depende da unidade de medida utilizada.

Significado de medida e 
de unidade de medida

GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF03MA22A) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo, utilizando relógio digital para informar os horários 
de início e término de realização de uma atividade e sua 
duração.

Medidas de tempo: 
leitura de horas 

em relógio digitais, 
duração de eventos 

e reconhecimento de 
relações entre unidades 

de medida de tempo

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
a comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de 

um mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas
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3º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações 
entre os registros numéricos e em língua materna.

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens

NÚMEROS

(EF03MA02) Identificar características do sistema 
de numeração decimal, utilizando a composição e a 
decomposição de número natural de até quatro ordens.

Composição e 
decomposição de números 

naturais

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais 
e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da 
adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos 
para a direita ou para a esquerda.

Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação

Reta numérica

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração 
com números naturais.

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição e 
subtração

(EF03MA06B) Resolver e elaborar problemas de 
subtração com os significados de separar, retirar, comparar 
e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias 
de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

Problemas envolvendo 
significados da subtração:  
separar, retirar, comparar e 

completar quantidades

(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes.

Identificação e descrição 
de regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas

ÁLGEBRA

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos 
do mundo físico e nomear essas figuras. 

Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento, análise 

de características e 
planificações

GEOMETRIA
(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras 
geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, 
cones), relacionando-as com suas planificações.

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida 
depende da unidade de medida utilizada.

Significado de medida e de 
unidade de medida

GRANDEZAS 
E MEDIDAS

(EF03MA22B) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo, utilizando relógio analógico para informar os 
horários de início e término de realização de uma atividade 
e sua duração.

Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios 
digitais e analógicos, 
duração de eventos 

e reconhecimento de 
relações entre unidades de 

medida de tempo

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e 
entre minuto e segundos.                                     
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3º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de valores monetários do sistema 
brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de 

um mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de 
até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre 
os registros numéricos e em língua materna.

Leitura, escrita, 
comparação e ordenação 
de números naturais de 

quatro ordens

NÚMEROS

(EF03MA02) Identificar características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição 
de número natural de até quatro ordens.

Composição e 
decomposição de 
números naturais

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Construção de fatos 

fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação;

Reta numérica

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais 
e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da adição 
e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais.

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição 
e subtração

(EF03MA06A) Resolver e elaborar problemas de adição com 
os significados de juntar, acrescentar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo cálculo mental.   

Problemas envolvendo 
significados da adição 
e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 

completar quantidades

(EF03MA06B) Resolver e elaborar problemas de subtração 
com os significados de separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo cálculo mental.  
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes.                                                                                                              

Identificação e descrição 
de regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas ÁLGEBRA

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.

Relação de igualdade

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços 
de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação 
de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

Localização e 
movimentação: 

representação de objetos 
e pontos de referência

GEOMETRIA
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, 
utilizando unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e 
diversos instrumentos de medida.

Medidas de 
comprimento (unidades 

não convencionais 
e convencionais): 

registro, instrumentos 
de medida, estimativas e 

comparações GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
a comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Sistema monetário 
brasileiro: 

estabelecimento de 
equivalências de 

um mesmo valor na 
utilização de diferentes 

cédulas e moedas

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, 
todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores 
ou menores chances de ocorrência.

Análise da ideia de 
acaso em situações 

do cotidiano: espaço 
amostral

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas.   

Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e menor 
frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem 
para compreender aspectos da realidade sociocultural 
significativos.
(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar 
os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou 
de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas 
simples, com e sem uso de tecnologias digitais.

Coleta, classificação e 
representação de dados 

referentes a variáveis 
categóricas, por meio de 

tabelas e gráficos

4º
 B

im
es

tr
e

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações 
entre os registros numéricos e em língua materna.

Leitura, escrita, 
comparação e 

ordenação de números 
naturais de quatro 

ordens

NÚMEROS

(EF03MA02) Identificar características do sistema 
de numeração decimal, utilizando a composição e a 
decomposição de número natural de até quatro ordens.

Composição e 
decomposição de 
números naturais

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e 
da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.                                                                                                                        Construção de fatos 

fundamentais da 
adição, subtração e 

multiplicação.

Reta numérica

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais 
e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da 
adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos 
para a direita ou para a esquerda.
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3º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais

Procedimentos de cálculo 
(mental e escrito) com 

números naturais: adição e 
subtração

NÚMEROS

(EF03MA06A) Resolver e elaborar problemas de adição com 
os significados de juntar, acrescentar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo cálculo mental.   

Problemas envolvendo 
significados da adição 
e da subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 

quantidades

(EF03MA06B) Resolver e elaborar problemas de subtração 
com os significados de separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato 
ou aproximado, incluindo cálculo mental. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação 
(por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas 
iguais e elementos apresentados em disposição retangular, 
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 

repartição em partes iguais 
e medida

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de 
um número natural por outro (até 10), com resto zero e com 
resto diferente de zero, com os significados de repartição 
equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros 
pessoais.
(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com 
resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias 
de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.

Significados de metade, 
terça parte, quarta parte, 

quinta parte e décima parte
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes.             

Identificação e descrição 
de regularidades em 

sequências numéricas 
recursivas ÁLGEBRA

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.

Relação de igualdade

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando 
sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou 
triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

Congruência de figuras 
geométricas planas GEOMETRIA

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), 
reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre 
outros.  

Medidas de capacidade 
e de massa (unidades 
não convencionais e 

convencionais): registro, 
estimativas e comparações

GRANDEZAS 
E MEDIDAS

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
a comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Sistema monetário 
brasileiro: estabelecimento 

de equivalências de um 
mesmo valor na utilização 

de diferentes cédulas e 
moedas
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas.   

Leitura, interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 

barras PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e menor 
frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem 
para compreender aspectos da realidade sociocultural 
significativos.
(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar 
os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou 
de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas 
simples, com e sem uso de tecnologias digitais.

Coleta, classificação e 
representação de dados 

referentes a variáveis 
categóricas, por meio de 

tabelas e gráficos
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até 
a ordem de dezenas de milhar.

Sistema de numeração 
decimal: leitura, 

escrita, comparação e 
ordenação de números 
naturais de até cinco 

ordens
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por meio de adições 
e multiplicações por potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo.

Composição e 
decomposição de 

um número natural 
de até cinco ordens, 
por meio de adições 
e multiplicações por 

potências de 10

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências 
numéricas compostas por múltiplos de um número natural.

Sequência numérica 
recursiva formada 

por múltiplos de um 
número natural

ÁLGEBRA

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização 
de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 
quadriculadas e representações como desenhos, mapas, 
planta baixa e croquis, empregando termos como direita 
e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, 
transversais, paralelas e perpendiculares.

Localização e 
movimentação: pontos 
de referência, direção e 

sentido                                             

 Paralelismo e 
perpendicularíssimo

GEOMETRIA

(EF04MA20A) Medir e estimar  massas , utilizando 
unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando 
e respeitando a cultura local.

Medidas de  massa: 
Estimativas, utilização 

de instrumentos 
de medida e de 

unidades de medida 
convencionais mais 

usuais

GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, 
reconhecendo características de resultados mais prováveis, 
sem utilizar frações.

Análise de chances de 
eventos aleatórios

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA(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.

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
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Currículo da Educação 

4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais 
até a ordem de dezenas de milhar.

Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação 
de números naturais de 

até cinco ordens

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo 
mental e algoritmos, além de fazer estimativas do 
resultado.

Propriedades das 
operações para o 

desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números 

naturais(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações 
para desenvolver estratégias de cálculo.

(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.

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 

proporcionalidade, 
repartição equitativa e 

medida

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, 
que há grupos de números naturais para os quais as 
divisões por um determinado número resultam em 
restos iguais, identificando regularidades.

Sequência numérica 
recursiva formada por 
números que deixam 
o mesmo resto ao ser 

divididos por um mesmo 
número natural diferente 

de zero

ÁLGEBRA

(EF04MA17A) Associar prismas e pirâmides a suas 
planificações.

Figuras geométricas 
espaciais (prismas 

e pirâmides): 
reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características

GEOMETRIA

(EF04MA20B) Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), utilizando unidades de medida 
padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local.

Medidas de comprimento: 
estimativas, utilização de 
instrumentos de medida 
e de unidades de medida 

convencionais mais usuais

GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(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.

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

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA
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Ensino Fundamental - Matemática

4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo.

Propriedades das 
operações para o 

desenvolvimento de 
diferentes estratégias de 
cálculo com números 

naturais.

NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(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.

Problemas de contagem

(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.

Números racionais: 
frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/10 e 1/100)

(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.

Relações entre adição 
e subtração e entre 

multiplicação e divisão
ÁLGEBRA

(EF04MA17B)  Analisar, nomear e comparar prismas e 
pirâmides e seus atributos, estabelecendo relações entre as 
representações planas e espaciais

Figuras geométricas 
espaciais (prismas 

e pirâmides): 
reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características

GEOMETRIA

(EF04MA20C) Medir e estimar  capacidade , utilizando 
unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando 
e respeitando a cultura local.

Medidas capacidade: 
estimativas, utilização de 
instrumentos de medida 

e de unidades de 
medida convencionais 

mais usuais

GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(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.

Áreas de figuras 
construídas em malhas 

quadriculadas

(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.

Problemas utilizando 
o sistema monetário 

brasileiro



420

Currículo da Educação 

4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(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.

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

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA

4º
 B

im
es

tr
e

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição equitativa e de 
medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 

proporcionalidade, 
repartição equitativa e 

medida
NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(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.

Números racionais: 
representação decimal 
para escrever valores 
do sistema monetário 

brasileiro

(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 a cada um desses termos.

Propriedades da igualdade NÚMEROS E 
OPERAÇÕES

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido 
que torna verdadeira uma igualdade que envolve as 
operações fundamentais com números naturais.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em 
figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros 
ou softwares de geometria.

Ângulos retos e não 
retos: uso de dobraduras, 

esquadros e softwares

GEOMETRIA(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.

Simetria de reflexão

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos em situações 
relacionadas ao seu cotidiano, como informar os 
horários de início e término de realização de uma tarefa 
e sua duração.

Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios 
digitais e analógicos, 
duração de eventos e 

relações entre unidades de 
medida de tempo

GRANDEZAS E 
MEDIDAS
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Ensino Fundamental - Matemática

4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza 
e o grau Celsius como unidade de medida a ela 
associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas 
em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, 
em discussões que envolvam problemas relacionados ao 
aquecimento global.

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

(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.

(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.

Problemas utilizando 
o sistema monetário 

brasileiro

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas e organizar dados coletados 
por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou 
agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

Diferenciação entre 
variáveis categóricas 
e variáveis numéricas 
coleta, classificação e 

representação de dados de 
pesquisa realizada
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Currículo da Educação 

5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais 
até a ordem das centenas de milhar com compreensão das 
principais características do sistema de numeração decimal.

Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita e 
ordenação de números 

naturais (de até seis 
ordens)

NÚMEROS
(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e 
maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma 
divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta 
numérica como recurso.

Representação 
fracionária dos 

números racionais: 
reconhecimento, 

significados, leitura e 
representação na reta 

numérica.

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que 
a relação de igualdade existente entre dois membros 
permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada 
um desses membros por um mesmo número, para construir 
a noção de equivalência.

Propriedades da 
igualdade e noção de 

equivalência
ÁLGEBRA

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão 
em sentença matemática seja uma igualdade com uma 
operação em que um dos termos é desconhecido.

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a 
localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano 
(1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, 
indicando mudanças de direção e de sentido e giros.

Plano cartesiano: 
coordenadas cartesianas 

(1º quadrante) e 
representação de 

deslocamentos no plano 
cartesiano

GEOMETRIA

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 
um experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou não.

Espaço amostral: 
análise de chances de 

eventos aleatórios

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA(EF05MA24A) Interpretar dados estatísticos apresentados 

em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes 
a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, 
como saúde e trânsito.

Leitura, coleta, 
classificação 

interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de 
colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e 

gráfico de linhas.

2º
 B

im
es

tr
e (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais 

na forma decimal com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal, utilizando, 
como recursos, a composição e decomposição e a reta 
numérica.

Números racionais 
expressos na forma 

decimal e sua 
representação na reta 

numérica

NÚMEROS
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Ensino Fundamental - Matemática

5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação 
de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para 
associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, 
alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar 
ou reduzir escala em mapas, entre outros.

Grandezas diretamente 
proporcionais ÁLGEBRA

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes 
representações para a localização de objetos no plano, 
como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de 
coordenadas cartesianas.

Plano cartesiano: 
coordenadas cartesianas 

(1º quadrante) e 
representação de 

deslocamentos no plano 
cartesiano

GEOMETRIA(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações 
(prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e 
comparar seus atributos.

Figuras geométricas 
espaciais: 

reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, 
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

Figuras geométricas 
planas: características, 

representações e 
ângulos

(EF05MA19A) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área e massa, 
recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 
em contextos socioculturais.

Medidas de 
comprimento, área, 
massa. Medidas de 
comprimento, área, 
massa: utilização de 

unidades convencionais 
e relações entre as 

unidades de medida 
mais usuais

GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF05MA24B) Produzir textos com o objetivo de 
sintetizar conclusões dedados estatísticos apresentados em 
textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito.

Leitura, coleta, 
classificação 

interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de 
colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e 

gráfico de linhas

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA

3º
 B

im
es

tr
e (EF05MA04) Identificar frações equivalentes. Comparação e 

ordenação de 
números racionais na 

representação decimal e 
na fracionária utilizando 
a noção de equivalência

NÚMEROS(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais 
positivos (representações fracionária e decimal), 
relacionando-os a pontos na reta numérica.
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Currículo da Educação 

5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

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

Cálculo de porcentagens 
e representação 

fracionária

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos.

Problemas: adição 
e subtração de 

números naturais e 
números racionais cuja 
representação decimal 

é finita

(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de 
uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir 
uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o 
dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre 
as partes e delas com o todo.

Problemas envolvendo 
a partição de um 

todo em duas partes 
proporcionais

ÁLGEBRA

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que 
figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e 
que, também, figuras que têm a mesma área podem ter 
perímetros diferentes.

Áreas e perímetros 
de figuras poligonais: 

algumas relações

GRANDEZAS E 
MEDIDAS

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

probabilidade de 
eventos equiprováveis

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA(EF05MA25A) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas, organizar dados coletados por 
meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, 
com e sem uso de tecnologias digitais.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação e divisão com números naturais e com 
números racionais cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.

Problemas: 
multiplicação e divisão 
de números racionais 

cuja representação 
decimal é finita por 
números naturais

NÚMEROS
(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de 
contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 
determinação do número de agrupamentos possíveis ao 
se combinar cada elemento de uma coleção com todos 
os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de 
árvore ou por tabelas.

Problemas de contagem 
do tipo: “Se cada 

objeto de uma coleção 
A for combinado com 

todos os elementos 
de uma coleção B, 

quantos agrupamentos 
desse tipo podem ser 

formados?”
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Ensino Fundamental - Matemática

5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e 
a proporcionalidade entre os lados correspondentes de 
figuras poligonais em situações de ampliação e de redução 
em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais.

Ampliação e redução de 
figuras poligonais em 
malhas quadriculadas: 

reconhecimento 
da congruência 

dos ângulos e da 
proporcionalidade dos 
lados correspondentes

GEOMETRIA

(EF05MA19B) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 
em contextos socioculturais.

Medidas de tempo, 
temperatura e 

capacidade: utilização de 
unidades convencionais 

e relações entre as 
unidades de medida 

mais usuais
GRANDEZAS E 
MEDIDAS

(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza 
associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio 
de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, 
objetos concretos.

Noção de volume

(EF05MA25B) Apresentar texto escrito sobre a finalidade 
da pesquisa e a síntese dos resultados coletados por meio 
de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e 
sem uso de tecnologias digitais.

Leitura, coleta, 
classificação 

interpretação e 
representação de dados 

em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de 
colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e 

gráfico de linhas

PROBABILIDADE 
E ESTATÍSTICA



426

Currículo da Educação 

6º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF06MA01A) Comparar, ordenar, ler e escrever números 
naturais fazendo uso da reta numérica.

Sistema de numeração 
decimal: características, 

leitura, escrita e 
comparação de números 

naturais

Números

(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração 
decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e 
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de 
modo a sistematizar suas principais características (base, 
valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, 
a composição e decomposição de números naturais e 
números racionais em sua representação decimal.

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com 
números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com  e sem  
uso de calculadora.

Operações (adição, 
subtração, multiplicação, 

divisão) potenciação 
e raiz quadrada com 

números naturais; Divisão 
Euclidiana; Expressões 

Numéricas(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar 
números para múltiplos da potência de 10 mais próxima.

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

de tabelas e gráficos (de 
colunas ou barras simples 
ou múltiplas) referentes 
a variáveis categóricas e 

variáveis numéricas Probabilidade e 
Estatística

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

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas 
simples, identificando as relações entre os objetos 
representados (por exemplo, posição de cidades 
considerando as estradas que as unem, hierarquia dos 
funcionários de uma empresa etc.) entre outros.

Diferentes tipos de 
representação de 

informações: gráficos e 
fluxogramas

(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade 
matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar 
ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e 
utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos 
na resolução de problemas.

Propriedades da igualdade

Álgebra

Conceito de equivalência e o 
significado do sinal de igual; 
Adicionar números naturais aos dois 
membros da igualdade; 
Subtrair números naturais aos dois 
membros da igualdade; 
Multiplicar números naturais aos dois 
membros da igualdade; 
Dividir números naturais aos dois 
membros da igualdade; 
Escrever a resolução dos problemas 
em língua materna.
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6º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como 
grandeza associada às figuras geométricas.

Ângulos: noção, usos e 
medida

Noções de ângulos; Classificação; 

Giros e voltas;

Ângulo de visão

Grandezas e 
Medidas

(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a 
noção de ângulo em diferentes contextos e em situações 
reais, como ângulo de visão.

(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de 
ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias 
digitais.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a 
pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações 
como a localização dos vértices de um polígono.

Plano cartesiano: associação 
dos vértices de um polígono 

a pares ordenados

Geometria(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre 
o número de vértices, faces e arestas de prismas e 
pirâmides, em função do seu polígono da base, para 
resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.

Prismas e pirâmides: 
planificações e relações entre 

seus elementos (vértices, 
faces e arestas)

(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural 
e representá-lo por fluxograma que indique a resolução 
de um problema simples (por exemplo, se um número 
natural qualquer é par).

Fluxograma para determinar 
a paridade de um número 

natural

Números

(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e 
compostos, estabelecer relações entre números, expressas 
pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator 
de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de 
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.

Números Primos e 
Compostos; Critérios de 

Divisibilidade; MMC e MDC

(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.

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

Frações: significados 
(parte/todo, quociente), 

equivalência, comparação

(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais 
positivos podem ser expressos nas formas fracionária e 
decimal, estabelecer relações entre essas representações, 
passando de uma representação para outra, e relacioná-
los a pontos na reta numérica.

(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo 
resultado seja um número natural, com e sem uso de 
calculadora.
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6º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam adição ou subtração com números racionais 
positivos na representação fracionária.

Frações: cálculo da fração 
de um número natural; 
adição e subtração de 
frações; multiplicação e 
divisão de frações

Números

3º
 B

im
es

tr
e

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes 
desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, 
bem como a razão entre as partes e entre uma das partes 
e o todo.

Problemas que tratam 
da partição de um todo 

em duas partes desiguais, 
envolvendo razões entre 
as partes e entre uma das 

partes e o todo

Álgebra

(EF06MA01B) Comparar, ordenar, ler e escrever 
números racionais cuja representação decimal é finita, 
fazendo uso da reta numérica.

Sistema de numeração 
decimal: características, 

leitura, escrita e comparação 
de números naturais e 
de números racionais 

representados na forma 
decimal

Números

(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com 
números racionais positivos na representação decimal, 
envolvendo as quatro operações fundamentais e a 
potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando 
estimativas e arredondamentos para verificar a 
razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.

Operações (adição, 
subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação) 

com números racionais na 
representação decimal

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

Cálculo de porcentagens 
por meio de estratégias 

diversas, sem fazer uso da 
“regra de três”

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e 
classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas 
representações no plano como em faces de poliedros.

Polígonos: classificações 
quanto ao número de 

vértices, às medidas de lados 
e ângulos e ao paralelismo 
e perpendicularismo dos 

lados

Geometria
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos 
e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos 
ângulos.

(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, 
classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer 
a inclusão e a intersecção de classes entre eles.
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6º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

4º
  B

im
es

tr
e

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes 
em situações de ampliação e de redução, com o uso de 
malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias 
digitais.

Construção de figuras 
semelhantes: ampliação e 
redução de figuras planas 
em malhas quadriculadas

Geometria

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e 
esquadros, ou softwares para representações de retas 
paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, 
entre outros. Construção de retas 

paralelas e perpendiculares, 
fazendo uso de réguas, 
esquadros e softwares

(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações 
passo a passo (como na construção de dobraduras ou 
na indicação de deslocamento de um objeto no plano 
segundo pontos de referência e distâncias fornecidas 
etc.).

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade 
e volume (sólidos formados por blocos retangulares), 
sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas 
às outras áreas do conhecimento.

Problemas sobre medidas 
envolvendo grandezas 

como comprimento, massa, 
tempo, temperatura, área, 

capacidade e volume

Grandezas e 
Medidas(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas 

baixas simples de residências e vistas aéreas.
Plantas baixas e vistas 

aéreas

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que 
ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se 
ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus 
lados, para compreender que o perímetro é proporcional 
à medida do lado, o que não ocorre com a área.

Perímetro de um 
quadrado como grandeza 
proporcional à medida do 

lado

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento 
aleatório, expressando-a por número racional (forma 
fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número 
com a probabilidade obtida por meio de experimentos 
sucessivos.

Cálculo de probabilidade como 
a razão entre o número de 

resultados favoráveis e o total 
de resultados possíveis em um 
espaço amostral equiprovável; 

Cálculo de probabilidade por 
meio de muitas repetições de 
um experimento (frequências 

de ocorrências e probabilidade 
frequentista)

Probabilidade e 
Estatística

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa 
referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer 
uso de planilhas eletrônicas para registro, representação 
e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos 
de gráficos e texto.

Coleta de dados, organização e 
registro; 

Construção de diferentes tipos 
de gráficos para representá-

los e interpretação das 
informações
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7º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em 
diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a 
pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que 
envolvam adição e subtração.

Números inteiros: usos, 
história, ordenação, associação 
com pontos da reta numérica; 

Opostos ou simétricos;

 Módulo ou valor absoluto de 
um número inteiro; 

Operações: adição, subtração, 
multiplicação, divisão e 

potenciação de números 
inteiros; 

Expressões Numéricas.

Números

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam operações com números inteiros.

(EF07MA19) Realizar transformações de polígonos 
representados no plano cartesiano, decorrentes da 
multiplicação das coordenadas de seus vértices por um 
número inteiro.

Transformações geométricas 
de polígonos no plano 

cartesiano: multiplicação 
das coordenadas por um 

número inteiro e obtenção 
de simétricos em relação aos 

eixos e à origem Geometria

(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano 
cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos 
e à origem.

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas 
por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando 
instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a representações planas 
de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.

Simetrias de translação, 
rotação e reflexão

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com 
números naturais, envolvendo as noções de divisor e 
de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum 
ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias 
diversas, sem a aplicação de algoritmos.

Múltiplos e divisores de um 
número natural; 

MMC e MDC
Números

2º
 B

im
es

tr
e

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando 
diferentes algoritmos.

Fração e seus significados: 
como parte de inteiros, 

resultado da divisão, razão e 
operador

Números

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um 
grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem 
ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.

(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma 
os passos utilizados para resolver um grupo de problemas.

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às 
ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador.
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a 
associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para 
expressar a razão de duas partes de uma grandeza para 
três partes da mesma ou três partes de outra grandeza.
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7º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais 
em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta 
numérica. Números racionais na 

representação fracionária e 
na decimal: usos, ordenação 
e associação com pontos da 
reta numérica e operações.

Números

(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a 
divisão de números racionais, a relação entre elas e suas 
propriedades operatórias.

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as operações com números racionais.

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam porcentagens, como os que lidam com 
acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de 
educação financeira, entre outros.

Cálculo de Porcentagens 
e de acréscimos e 

decréscimos simples

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos 
oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do 
conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica 
é aproximada.

Problemas envolvendo 
medições

Grandezas e 
Medidas

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo 
de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo 
as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e 
centímetro cúbico).

Cálculo de volume de 
blocos retangulares, 

utilizando unidades de 
medida convencionais mais 

usuais

3º
 B

im
es

tr
e

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 
representada por letra ou símbolo, para expressar 
relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de 
incógnita.

Linguagem algébrica: 
variável e incógnita

Álgebra

(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não 
recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está 
presente não apenas na matemática, mas também nas 
artes e na literatura.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para 
expressar regularidades encontradas em sequências 
numéricas.

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

Equivalência de expressões 
algébricas: identificação 
da regularidade de uma 

sequência numérica;

Valor numérico de uma 
expressão algébrica

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que 
possam ser representados por equações polinomiais de 
1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das 
propriedades da igualdade.

Equações polinomiais do 
1º grau
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7º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

(HCEF07MA01T) Interpretar e resolver situações 
problemas que possam ser expressas por meio de 
inequações polinomiais de 1º grau.

Inequações polinomiais do 1º 
grau

Álgebra(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam variação de proporcionalidade direta e 
de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, 
utilizando sentença algébrica para expressar a relação 
entre elas.

Problemas envolvendo 
grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos 
formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, 
com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.

Relações entre os ângulos 
formados por retas paralelas 

intersectadas por uma 
transversal

Geometria

(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e 
compasso, reconhecer a condição de existência do 
triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a 
soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo 
é 180°.

Triângulos: construção, 
condição de existência e soma 

das medidas dos ângulos 
internos.

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos 
triângulos e suas aplicações, como na construção de 
estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas 
e outras) ou nas artes plásticas.

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um 
triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de 
polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer 
relações entre ângulos internos e externos de polígonos, 
preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos 
e de ladrilhamentos. Polígonos regulares: quadrado 

e triângulo equilátero
(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um 
polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), 
conhecida a medida de seu lado.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando 
compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e 
utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver 
problemas que envolvam objetos equidistantes.

A circunferência como lugar 
geométrico Geometria

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão 
entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, 
para compreender e resolver problemas, inclusive os de 
natureza histórica.

Medida do comprimento da 
circunferência

Grandezas e 
Medidas
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7º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área 
de triângulos e de quadriláteros.

Equivalência de área de 
figuras planas: cálculo de 

áreas de figuras que podem 
ser decompostas por outras, 

cujas áreas podem ser 
facilmente determinadas 

como triângulos e 
quadriláteros

Grandezas e 
Medidas(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo 

de medida de área de figuras planas que podem ser 
decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, 
utilizando a equivalência entre áreas.

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados 
em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 
quando é possível ou conveniente sua utilização.

Gráficos de setores: 
interpretação, pertinência e 
construção para representar 

conjunto de dados

Probabilidade 
Estatística

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios 
ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades 
ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.

Experimentos aleatórios: 
espaço amostral e estimativa 

de probabilidade por 
meio de frequência de 

ocorrências

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

Estatística: média e 
amplitude de um conjunto 

de dados

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo 
tema da realidade social, identificando a necessidade de 
ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados 
para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e 
gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.

Pesquisa amostral e 
pesquisa censitária.

Planejamento de pesquisa, 
coleta e organização 

dos dados, construção 
de tabelas e gráficos 
e interpretação das 

informações
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8º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos 
para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima 
periódica.

Dízimas periódicas: fração 
geratriz

Números

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de 
expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na 
representação de números em notação científica.

Notação Científica;

Potenciação; 

Propriedades da potenciação; 

Radiciação
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a 
relação entre potenciação e radiciação, para representar 
uma raiz como potência de expoente fracionário.

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de 
contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio 
multiplicativo.

Princípio multiplicativo da 
contagem

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com 
base na construção do espaço amostral, utilizando o 
princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das 
probabilidades de todos os elementos do espaço amostral 
é igual a 1.

Soma das probabilidades de 
todos os elementos de um 

espaço amostral

Probabilidade e 
Estatística

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de 
desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, 
bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 
regulares. Construções geométricas: 

ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° 
e polígonos regulares

Grandezas e 
Medidas

(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um 
fluxograma, um algoritmo para a construção de um 
hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do 
ângulo central e da utilização de esquadros e compasso.

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e 
bissetriz como lugares geométricos na resolução de 
problemas.

Mediatriz e bissetriz como 
lugares geométricos: 

construção e problemas
Geometria

2º
 B

im
es

tr
e

(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo 
cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias 
digitais.

Porcentagens Números

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de 
gráficos para representar um conjunto de dados de uma 
pesquisa.

Gráficos de barras, colunas, 
linhas ou setores e seus 

elementos constitutivos e 
adequação para determinado 

conjunto de dados

Probabilidade e 
Estatística
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8º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam cálculo do valor numérico de expressões 
algébricas, utilizando as propriedades das operações.

Valor Numérico de 
Expressões algébricas;

Monômios: definição;

Operações com monômios 
(adição, subtração, 

multiplicação, divisão e 
potenciação);

Polinômios: definição;

Operações com polinômios 
(adição, subtração, 

multiplicação, divisão);

Produtos notáveis

Álgebra

(HCEF08MA01T) Realizar operações simples com 
monômios e polinômios.

(HCEF08MA02T) Relacionar a linguagem algébrica 
dos produtos notáveis à Geometria.

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas 
grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou 
não proporcionais, expressando a relação existente por 
meio de sentença algébrica e representá-la no plano 
cartesiano.

Variação de grandezas: 
diretamente proporcionais 

inversamente proporcionais 
ou não proporcionais

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam grandezas diretamente ou inversamente 
proporcionais, por meio de estratégias variadas.

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas 
grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou 
não proporcionais, expressando a relação existente por 
meio de sentença algébrica e representá-la no plano 
cartesiano.

Variação de grandezas: 
diretamente proporcionais 

inversamente proporcionais 
ou não proporcionais

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam grandezas diretamente ou inversamente 
proporcionais, por meio de estratégias variadas.

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma 
sequência numérica ou figural não recursiva e construir 
um algoritmo por meio de um fluxograma que permita 
indicar os números ou as figuras seguintes.

Sequências recursivas e não 
recursivas

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência 
numérica recursiva e construir um algoritmo por meio 
de um fluxograma que permita indicar os números 
seguintes.
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8º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08MA03T) Expressar um polinômio por meio 
de um produto de fatores mais simples e aplicar os casos 
de fatoração na simplificação de frações algébricas. Fatoração algébrica; Frações 

algébricas; Equações 
fracionárias do 1º grau

Álgebra

(HCEF08MA04T) Resolver situações problemas em 
que seja necessário o uso de equações fracionárias do 1º 
grau.

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau 
com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.

Associação de uma equação 
linear de 1º grau a uma reta no 

plano cartesiano

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 
relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser 
representados por sistemas de equações de 1º grau com 
duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o 
plano cartesiano como recurso.

Sistema de equações 
polinomiais de 1º grau: 
resolução algébrica e 

representação no plano 
cartesiano

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de 
tecnologias, problemas que possam ser representados 
por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax² = b.

Equação polinomial de 2º grau 
do tipo ax² = b

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam medidas de área de figuras geométricas, 
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, 
triângulos e círculos), em situações como determinar 
medida de terrenos.

Área e perímetro de figuras 
planas;

Área do círculo e 
comprimento de sua 

circunferência

Grandezas e 
Medidas

4º
 B

im
es

tr
e

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros 
por meio da identificação da congruência de triângulos.

Congruência de triângulos 
e demonstrações de 

propriedades de quadriláteros

Geometria
(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por 
composições de transformações geométricas (translação, 
reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de 
desenho ou de softwares de geometria dinâmica.

Transformações geométricas: 
simetrias de translação, 

reflexão e rotação

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um 
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes. Volume de bloco retangular;

Medidas de capacidade
Grandezas e 
medidas

(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato 
é o de um bloco retangular.
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8º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável 
contínua de uma pesquisa em classes, de modo que 
resumam os dados de maneira adequada para a tomada 
de decisões.

Organização dos dados de 
uma variável contínua em 

classes

Probabilidade e 
Estatística

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência 
central de uma pesquisa estatística (média, moda e 
mediana) com a compreensão de seus significados e 
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela 
amplitude.

Medidas de tendência 
central e de dispersão

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas 
(física, ética ou econômica), que justificam a realização de 
pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a 
seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras 
(amostra casual simples, sistemática e estratificada). Pesquisas censitária ou 

amostral

Planejamento e execução de 
pesquisa amostral

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, 
selecionando uma técnica de amostragem adequada, e 
escrever relatório que contenha os gráficos apropriados 
para representar os conjuntos de dados, destacando 
aspectos como as medidas de tendência central, a 
amplitude e as conclusões.
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9º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma 
unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo 
comprimento não é expresso por número racional (como 
as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um 
triângulo, quando se toma a medida de cada lado como 
unidade).

Necessidade dos números 
reais para medir qualquer 

segmento de reta; Números 
irracionais: reconhecimento e 
localização de alguns na reta 

numérica

Características dos conjuntos 
N, Z, Q, I e R; Relações entre 
os conjuntos N, Z, Q, I e R Números

(HCEF09MA01T) Diferenciar número racional de 
número irracional.

(HCEF09MA02T) Localizar números reais na reta 
numérica, por meio de construções geométricas.

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como 
um número real cuja representação decimal é infinita e 
não periódica, e estimar a localização de alguns deles na 
reta numérica.

(HCEF09MA03T) Reconhecer e aplicar as propriedades 
da radiciação para realizar operações envolvendo radicais. Radiciação

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, 
inclusive potências com expoentes fracionários.

Potências com expoentes 
negativos e fracionários

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com 
números reais, inclusive em notação científica, envolvendo 
diferentes operações.

Números reais: notação 
científica e problemas

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades 
usadas para expressar medidas muito grandes ou muito 
pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de 
armazenamento de computadores, entre outros.

Unidades de medida para 
medir distâncias muito grandes 

e muito pequenas;

Unidades de medida utilizadas 
na informática

Grandezas e 
Medidas

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os 
ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma 
transversal.

Demonstrações de relações 
entre os ângulos formados por 

retas paralelas intersectadas 
por uma transversal

Geometria
(EF09MA11) Resolver problemas por meio do 
estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e 
ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, 
de softwares de geometria dinâmica.

Relações entre arcos e ângulos 
na circunferência de um 

círculo

2º
 B

im
es

tr
e

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de 
expressões algébricas, com base em suas relações com os 
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que 
possam ser representados por equações polinomiais do 2º 
grau.

Expressões algébricas: 
fatoração e produtos notáveis;

Resolução de equações 
polinomiais do 2º grau por 

meio de fatorações

Álgebra
(HCEF09MA04T) Utilizar de diferentes estratégias 
de resolução (cálculo mental, fatoração e aplicação da 
fórmula de Bhaskara) para resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados por equações polinomiais 
de 2o grau.
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9º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e 
suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Semelhança de triângulos

Geometria

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo 
retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, 
inclusive, a semelhança de triângulos.

Relações métricas no 
triângulo retângulo;

Teorema de Pitágoras: 
verificações experimentais e 

demonstração;

Retas paralelas cortadas 
por transversais: teoremas 

de proporcionalidade e 
verificações experimentais 

(Teorema de Talles)

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de 
aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de 
proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas 
por secantes.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF09MA06) Compreender as funções como relações 
de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse 
conceito para analisar situações que envolvam relações 
funcionais entre duas variáveis.

Funções: representações 
numérica, algébrica e 

gráfica.

Função polinomial de 1º e 
2º grau

Álgebra
(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a 
razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como 
velocidade e densidade demográfica.

Razão entre grandezas de 
espécies diferentes

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa 
entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão 
em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos 
socioculturais, ambientais e de outras áreas.

Grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de 
percentuais sucessivos e a determinação das taxas 
percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias 
digitais, no contexto da educação financeira.

Porcentagens: problemas 
que envolvem cálculo de 
percentuais sucessivos 

(Juros Simples e 
Compostos)

Números

(HCEF09MA05T) Compreender o significado de razões 
trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente) 
e saber utilizá-las para resolver problemas em diferentes 
contextos, incluindo a determinação de elemento dos 
polígonos regulares inscritos em circunferência

Razões trigonométricas no 
triângulo retângulo Geometria
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9º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras 
espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar 
objetos em perspectiva.

Vistas ortogonais de figuras 
espaciais Geometria

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros 
retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em 
situações cotidianas.

Volume de prismas e cilindros Grandezas e 
Medidas

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de 
um fluxograma, um algoritmo para a construção de 
um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, 
utilizando régua e compasso, como também softwares.

Polígonos regulares

Geometria(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um 
segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, 
dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, 
sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para 
calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de 
figuras planas construídas no plano.

Distância entre pontos no 
plano cartesiano

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, 
eventos independentes e dependentes e calcular a 
probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.

Análise de probabilidade de 
eventos aleatórios: eventos 

dependentes e independentes

Probabilidade e 
Estatística

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos 
divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, 
às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, 
omissão de informações importantes (fontes e datas), 
entre outros.

Análise de gráficos divulgados 
pela mídia: elementos que 
podem induzir a erros de 
leitura ou de interpretação

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais 
adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de 
planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado 
conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas 
de tendência central.

Leitura, interpretação e 
representação de dados de 

pesquisa expressos em tabelas 
de dupla entrada, gráficos de 
colunas simples e agrupadas, 

gráficos de barras e de setores 
e gráficos pictóricos

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral 
envolvendo tema da realidade social e comunicar os 
resultados por meio de relatório contendo avaliação de 
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e 
gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas 
eletrônicas.

Planejamento e execução 
de pesquisa amostral e 

apresentação de relatório



Ciências

Proposta de concepção do ensino de Ciências da Natureza  
no Sistema Municipal de Ensino de Taubaté

           Com o desenvolvimento científico e tecnológico, a sociedade mudou radicalmente nos últimos 
séculos, veículos a vapor, o desenvolvimento da indústria e seus métodos de produção, a informatização 
e automação de forma conjunta, trouxeram conforto e bem estar para o homem moderno, porém com 
essas mudanças e transformações. Surgiram novos desafios diante dessas mudanças, tanto científicas, 
quanto tecnológicas, alterando radicalmente o modo de pensar e agir do ser humano, trazendo impactos 
diretos em nossos recursos naturais e até em nosso clima, segundo alguns estudos. Diante desse cenário, 
o conhecimento científico e tecnológico interfere no modo de vida cotidiana e sua organização; sendo as-
sim, uma frente importante de ação é a área do ensino formal, que tem o compromisso de contextualizar 
esses conhecimentos, deixando a tecnologia e a ciência mais próxima do cotidiano estudantil.

“Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da diversidade e dos processos 
de evolução e manutenção da vida, do mundo material – com os seus recursos naturais, suas trans-
formações e fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação dos 
conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana”. (BRASIL, 2017)

O ensinar e aprender Ciências na atualidade demanda pensar sobre os vários processos de transfor-
mação na natureza e sociedade ocorridas durante a história, transformações essas naturais ou provocadas 
pela ação do homem; também implica considerar o nível social do educando, sua origem, seus conhe-
cimentos reais do mundo, seu contexto familiar consiste em aprimorar o lecionar através de estratégias 
diferenciadas como; as metodologias ativas que promovem processos de aprendizagem em que os alunos 
participam ativamente da construção do conhecimento despertando assim o interesse do estudante ao 
conhecimento e a apropriação do saber nas áreas das Ciências da natureza, formando assim indivíduos 
críticos e reflexivos, letrados cientificamente, e que compreende a interpretação do mundo natural, social 
e tecnológico, implica torna-lo propositor de soluções, que compreendam a aplicação do conhecimento 
científico de maneira clara e objetiva, entendam e contextualizem os diversos processos de transformação 
dos fenômenos naturais e os decorrentes da ação humana, sendo assim um sujeito transformador de seu 
meio. Sobre o tipo de ensino ressalta Mamede & Zimmermmann, 2005:

“O ensino passa a não estar centrado unicamente no conteúdo em si, mas nas suas relações com a 
vida do indivíduo em seu cotidiano e da sociedade de uma maneira mais ampla, não faz sentido redu-
zir a aprendizagem de ciências á memorização de conceitos e a aplicação de fórmulas. A participação 
do cidadão na vida social de uma maneira mais ampla depende de sua possibilidade de interlocução 
com questões complexas baseadas em conhecimentos científicos e tecnológicos”.

Ainda hoje, o ensino de Ciências, apresenta vários desafios, o modelo tradicional é focado no exame 
para o ingresso nas universidades, esquecendo-se de considerar o significado da função dos conhecimen-
tos na vida prática do aluno. Esse modelo de ensino conteudista sobrecarrega os estudantes e os robo-
tiza, impede com que ocorra uma reflexão mais profunda e crítica do conhecimento científico, as suas 
tecnologias inovadoras, seus impactos na natureza, as aplicações na saúde humana e seus debates éticos 
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e morais. O currículo de Ciências da Natureza do munícipio de Taubaté tem como norte a educação que 
privilegia o desenvolvimento de procedimentos, atitudes e valores que estão expressos nas habilidades 
e competências, essas devem ter como princípios fundamentais; a necessidade de considerar o contexto 
de aprendizagem da área e sempre que possível, relacionar essas aprendizagens às experiências vividas 
pelos estudantes em diversos ambientes habituais, dando fundamento ao indivíduo a correlacionar os 
conhecimentos construídos e relacionar esses conhecimentos, com estruturas explicativas essas relações e 
estruturas proporcionam o protagonismo do aluno e torna-o capaz de enxergar-se como agente principal 
da própria vida, expressar-se, ter iniciativa e autoconfiança.

            Nessa perspectiva de ensino, o professor deve considerar que através de um olhar articulado 
com diversos campos do saber, as Ciências da Natureza devem trabalhar de forma integrada de tal ma-
neira com outros componentes, que assegure aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade 
de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos 
principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica, que leve a um saber crítico-
-reflexivo, ajude a superar a fragmentação entre as disciplinas, que proporcione um diálogo entre estas, 
relacionando-as entre si para a compreensão da realidade. A ideia é que o estudante entenda a aplicação 
dos conhecimentos na vida real, e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende, rela-
cionando esses conhecimentos e práticas, aos aspectos locais, sociais, políticos e econômicos da região. 
O ensino-aprendizado, ocorrendo nesse olhar e nessa interlocução, torna o aluno capaz de entrar num 
processo de tomada de decisão, de estar subsidiado em conhecimentos científicos, valores e aspectos 
éticos, apropriando-se dessa forma, do conhecimento e apreendendo a desenvolver a autonomia no agir 
e pensar, como ressalta Mamede & Zimmermann, 2005.p.? “a participação do cidadão na vida social de 
uma maneira ampla depende de sua possibilidade de interlocução com questões complexas baseadas em 
conhecimentos científicos e tecnológicos”. 

              O currículo municipal de ensino lista 10 competências gerais a serem desenvolvidas pelos 
estudantes da Educação Básica, que dizem respeito às seguintes dimensões: conhecimento; pensamento 
científico, crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; 
argumen¬tação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; e, por fim, responsabilidade e 
cidadania. Como já dissemos, os processos educativos devem colocar no centro da discussão a aprendi-
zagem dos estudantes e seu desenvolvimento mais amplo, considerando conhe¬cimentos mobilizados 
por processos cognitivos mais complexos e que corroborem com sua atuação e intervenção crítica no 
mundo, sua integração com a sociedade e o social, ajudando assim o indivíduo na construção de sua iden-
tidade, as Competências e habilidades colaboram para esse fim. Temos como definição de competências, 
a mobilização de conhecimentos (Conceito e procedimentos) e habilidades (práticas, cognitivas e sócias 
emocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho, daí a importância do Inter-relacionamento, a integração, o trabalhar 
em grupos ou equipes, duplas, auxiliando assim na fomentação para a construção dessas habilidades e 
competências. Ao Considerar que o currículo apresenta a necessidade do desenvolvimento dessas habi-
lidades e competências, a integração e equidade deve ser a base do olhar pedagógico, visando acima de 
tudo uma educação integral e inclusiva. E nesse contexto, o educador deve mobilizar situações que 
possibilitem o desenvolvimento de competências e habilidades utilizando as mais variadas formas de 
ensino, como por exemplo; metodologias ativas, inclusivas e interativas de ensino, que possibilitam con-
dições de acesso igualitário do conhecimento e práticas científicas, e proporcionam assim, que todos os 
alunos tenham a possibilidade de apresentar criticidade e reflexão, criação e protagonismo dentro e fora 
da sala de aula, articulando seus saberes em prol do desenvolvimento de competências e habilidades das 
Ciências da Natureza.

Faz-se também ao professor instruir e orientar sobre o uso das tecnologias digitais, contextualizar 
o conhecimento da informática, robótica e a Inteligência Artificial, mediar relações estabelecidas no 
processo ensino aprendizagem com o objetivo de tornar os objetos de conhecimento mais atrativos aos 
educandos, fomentar os discentes a elaborar perguntas e os mesmos tenham a capacidade de buscar res-
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postas, criar soluções com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza, prontos a intervir e atuar 
em mundo em constante mudança.

       A atuação e intervenção do estudante no meio, relacionam com as experiências de aprendizado, 
e é outro ponto a se destacar, a valorização dessas experiências; isso implica em analisar todo o processo 
investigativo trabalhado pelo indivíduo, suas relações sociais, as tomadas de decisão, sua participação e in-
teração nas atividades, cada estudante é único. A ideia é que a valorização se reflita na avaliação integral e 
inclusiva, não devendo acontecer só em momentos isolados do trabalho pedagógico, portanto a avaliação 
deve permear todo o processo e o concluir. Ela deve ser um instrumento no qual se possa identificar e 
analisar a evolução, o rendimento e as modificações do educando, confirmando a construção do conhe-
cimento.

O Ensino de Ciências nos anos iniciais e finais do ensino fundamental

No ensino de Ciências da natureza durante os anos iniciais, os estudantes experimentam o meio 
onde vivem e os objetos que utilizam cotidianamente, o que permite explorar os conhecimentos na 
interação com este ambiente mais próximo. Valorizam-se nessa fase os elementos mais concretos e os 
ambientes que o cercam (casa, escola e bairro) oferecendo aos alunos a possibilidade de integração, 
compreensão e ação no seu entorno.  Deve-se possibilitar o envolvimento desses alunos em processos 
de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem exercitar e 
ampliar suas curiosidades, melhorar a capacidade de observação, raciocínio lógico e criação, capacidade 
de entender a natureza da matéria e os diferentes usos da energia, habilitá-los a compreender a origem, 
a utilização e o processamento de recursos naturais e energéticos, conhecer, apreciar e cuidar do próprio 
corpo e bem-estar, compreender e explicar características relativas ao mundo natural, social e tecnológi-
co. Devem ser abordados também fenômenos celestes que podem ser o ponto de partida para explorar 
atividades de observação do céu, a fim de estimular o desenvolvimento do pensamento espacial, em que 
todos devem compreender as características (dimensões, composição, localizações, movimentos e forças 
que atuam entre eles) da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes, bem como os fenômenos 
relacionados a eles.

Nos anos finais, o indivíduo com o desenvolvimento progressivo da abstração e da autonomia de 
ação e de pensamento, desenvolve um aumento do interesse pelo sentido da vida e a busca da identidade 
pessoal, uma forma de colocação e posicionamento no mundo, tornar-se parte de um grupo, posicionar 
diante das situações. Essas características e interesses trazem a possibilidade de uma formação científica 
mais profunda e complexa. Explorar relações consigo mesmo, com os outros, fortalecer a consciência 
nos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações possibilitando com esses fatores o protagonismo 
do aluno na escolha de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, o cuidado 
do corpo, da mente, da sexualidade e do meio ambiente, das inovações tecnológicas e os impactos que 
podem causar na sociedade, podem ser trabalhados pelo professor de maneira efetiva e dinâmica, usando 
de reflexões e debates, experimentações e exposições.

Habilidades e objetos de conhecimento divididos em unidades temáticas

       

O componente  Ciências da Natureza no município de Taubaté organiza as habilidades e OBJETOS 
DE CONHECIMENTO em três unidades temáticas que se repetem ao longo de todo ensino funda-
mental: Matéria e energia, Vida e evolução, Terra e universo. Na unidade temática Matéria e energia são 
apresentadas a natureza da matéria e suas transformações, fontes e tipos de energia, sua utilização em um 
contexto e perspectiva histórica da apropriação humana desses recursos, e sua relação com a sociedade 
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e tecnologia. Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes à utilização e ao proces-
samento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia e na 
produção e no uso responsável de materiais diversos. A unidade trata também das aplicações e benefícios 
da matéria e energias na sociedade moderna e os impactos da produção dessa energia no meio ambiente.

A unidade temática Vida e evolução engloba o desenvolvimento das habilidades relacionadas à vida 
em todos seus níveis, seus fenômenos e processos, suas características e necessidades, e sua ação como 
fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos 
evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta, as hipóteses sobre a origem da vida, as 
interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos 
do ambiente, a percepção sobre o corpo – a partir de si e dos outros, a compreensão da integração entres 
seus sistemas, e a sua interdependência. Aborda-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade 
e como ela se distribui nos principais ecossistemas nacionais, regionais e locais. 

A unidade Terra e universo estuda os fenômenos relacionados ao universo, as suas características 
e movimentos, a estrutura dos planetas e sua evolução, o conhecimento da atmosfera e suas partes, a 
pressão exercida por ela, a zona habitável e os fenômenos ocorridos nessa região. A influência de outros 
povos no conhecimento dos astros e estações, os ciclos de movimento terrestres, são algumas das abor-
dagens feitas.

Os eixos temáticos ou unidades temáticas organizam o estudo das Ciências da Natureza de forma 
orgânica e progressiva, orientam o planejamento e servem como guia, distribuem os objetos de conheci-
mento em grandes grupos temáticos que trabalhados, dialogam com atitudes e valores apresentados no 
currículo municipal de Taubaté, contemplando assim os aprendizados necessários para o desenvolvimen-
to das habilidades e competências gerais e específicas do componente, e que se seguem abaixo.

Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental

• Compreender as Ciências da Natureza e o conhecimento cientifico como empreendimento hu-
mano, cultural e histórico. 

•  Dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de tal forma que possa 
sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo na-
tural, social e tecnológico. 

• Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecno-
logias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo. 

•  Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e 
ao outro. 

• Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comu-
nicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da 
Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

•  Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade 
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. 

•  Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
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e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a 
questões científico-tecnológicas e socioambientais. 

O sistema educacional de ensino do município de Taubaté deseja que o aluno possa desenvolver atra-
vés do componente  Ciências da Natureza conhecimentos ligados não somente à preservação do meio 
ambiente, a saúde e ao cuidado com o corpo, mas também possam desenvolver conceitos relacionados 
à formação ética, à autonomia intelectual e à compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos. Espera-se, desse modo, possibilitar que os alunos tenham um novo olhar sobre o 
mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes, pautadas nos princípios 
da sustentabilidade e do bem comum.
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1º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas 
de tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a 
sucessão de dias, semanas, meses e anos.

Escalas de tempo Terra e Universo
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de 
dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres 
humanos e de outros seres vivos.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente 
(por meio de desenhos) partes do corpo humano e explicar 
suas funções.

Corpo humano Vida e evolução

3º
 B

im
es

tr
e

(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de 
higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar 
os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são 
necessários para a manutenção da saúde. Corpo humano;

Respeito à diversidade
Vida e evolução

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os 
colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.

4º
 B

im
es

tr
e (EF01CI01) Comparar características de diferentes 

materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo 
sua origem, os modos como são descartados e como 
podem ser usados de forma mais consciente.

Características dos 
materiais Matéria e energia
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2º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, 
vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida 
cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais 
materiais eram produzidos no passado.

Propriedades e usos dos 
materiais

Prevenção de acidentes 
domésticos

Matéria e energia
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a 
construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista 
algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, 
transparência etc.).

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção 
de acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, 
eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.)

2º
 B

im
es

tr
e (EF02CI04) Descrever características de plantas e animais 

(tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem 
etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao 
ambiente em que eles vivem.

Seres vivos no ambiente

Plantas
Vida e evolução

3º
 B

im
es

tr
e

(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a 
manutenção da vida de plantas em geral.

Seres vivos no ambiente

Plantas
Vida e evolução(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta 

(raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função desempenhada 
por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o 
ambiente e os demais seres vivos.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos 
horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada. Movimento aparente do 

Sol no céu

O Sol como fonte de luz 
e calor

Terra e Universo
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar 
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície 
(água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.)
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3º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração 
de variados objetos e identificar variáveis que influem nesse 
fenômeno.

Produção do som;

Efeitos da luz nos 
materiais;

Saúde auditiva e visual

Matéria e energia

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a 
passagem da luz através de objetos transparentes (copos, 
janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com 
superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos 
opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso 
cotidiano).

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção 
da saúde auditiva e visual considerando as condições do 
ambiente em termos de som e luz.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida 
(o que comem, como se reproduzem, como se deslocam 
etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.

Características e 
desenvolvimento dos 

animais
Vida e evolução

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que 
ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos 
com base em características externas comuns (presença de 
penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu 
formato esférico, a presença de água, solo etc.), com base 
na observação, manipulação e comparação de diferentes 
formas de representação do planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.).

Características da Terra;

Observação do céu;

Usos do solo

Terra e Universo
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos 
diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e 
planetas estão visíveis no céu.

(HCEF03CI01T) Representar os movimentos de rotação 
e translação terrestre por meio de imagens impressas 
ou digitais, de animações computadorizadas e maquetes 
relacionando esses movimentos aos períodos do dia e ano.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do 
entorno da escola com base em características como cor, 
textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.

Características da Terra;

Observação do céu;

Usos do solo

Terra e Universo(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação 
e extração de materiais, dentre outras possibilidades), 
reconhecendo a importância do solo para a agricultura e 
para a vida.
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4º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no 
registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra 
de uma vara (gnômon).

Pontos cardeais;

Calendários, fenômenos 
cíclicos e cultura

Terra e Universo.

(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais 
resultantes da observação das sombras de uma vara 
(gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.

(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.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base 
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição.

Misturas;

Transformações 
reversíveis e não 

reversíveis

Matéria e 
energia.

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base 
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição.

(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.).

3º
 B

im
es

tr
e

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares 
simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos 
nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de 
energia na produção de alimentos.

Cadeias alimentares 
simples;

Microrganismos
Vida e evolução.

(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.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias 
no processo de decomposição, reconhecendo a importância 
ambiental desse processo.

Cadeias alimentares 
simples;

Microrganismos
Vida e evolução.

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na 
produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre 
outros.

(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.
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5º Ano

Habilidades Objeto de 
conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com 
o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos 
digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são 
visíveis no início da noite. Constelações e mapas 

celestes;

Movimento de rotação da 
Terra;

Periodicidade das fases 
da Lua;

Instrumentos óticos

Terra e Universo

(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com 
o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos 
digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são 
visíveis no início da noite.

(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da 
Lua, com base na observação e no registro das formas 
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois 
meses.

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para 
observação à distância (luneta, periscópio etc.), para 
observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou 
para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir 
usos sociais desses dispositivos.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 
forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras.

Propriedades físicas dos 
materiais;

Ciclo hidrológico;

Consumo consciente;

Reciclagem

Matéria e 
Energia

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças 
de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico 
e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na 
geração de energia elétrica, no provimento de água potável 
e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a 
importância da cobertura vegetal para a manutenção do 
ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e 
da qualidade do ar atmosférico.

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 
outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e 
propor formas sustentáveis de utilização desses recursos

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um 
consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas 
para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de 
materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.

3º
 B

im
es

tr
e (EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base 

nas características dos grupos alimentares (nutrientes e 
calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, 
idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo.

Nutrição do organismo;

Hábitos alimentares;

Integração entre os 
sistemas digestório, 

respiratório e circulatório

Vida e evolução
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5º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais 
(como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e jovens 
a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de 
alimento ingerido, prática de atividade física etc.).

4º
 B

im
es

tr
e

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 
que os sistemas digestório e respiratório são considerados 
corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, 
com base na identificação das funções desses sistemas.

Nutrição do organismo;

Hábitos alimentares;

Integração entre os 
sistemas digestório,

respiratório e circulatório

Vida e evolução

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento 
do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 
organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 
atmosfera) e suas principais características.

Forma, estrutura e 
movimentos da terra Terra e Universo

(HCEF06CI01T) Diferenciar os tipos de relações 
existentes entre os seres vivos e a importância dessas 
relações para a manutenção da vida no planeta.

Interação entre os seres vivos Vida e evolução

(EF06CI12A) Identificar diferentes tipos de rocha, 
relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares 
em diferentes períodos geológicos.

Forma, estrutura e 
movimentos da Terra

(EF06CI12B) Classificar os diferentes tipos de solo 
quanto a sua textura e permeabilidade, a partir da 
observação e experimentação.

Terra e Universo

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que 
demonstrem a esfericidade da Terra.

(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma 
vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos 
do ano são uma evidência dos movimentos relativos 
entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio 
dos movimentos de rotação e translação da Terra e da 
inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de 
sua órbita em torno do Sol.

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06CI02T) Concluir, com base na análise de 
ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais) que todos os 
elementos são constituídos por átomos e que dependendo 
do seu arranjo molecular podem formar diferentes tipos 
de substâncias.

Estrutura da matéria Matéria e energia

(EF06CI05) Identificar a organização básica da 
célula por meio de imagens impressas e digitais, de 
animações computadorizadas e de instrumentos ópticos 
reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos 
seres vivos.

Célula como unidade básica 
dos seres vivos

Vida e evolução
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações 
e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são 
um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis 
de organização.

Célula como unidade básica 
dos seres vivos

(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na 
coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, 
com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas 
funções.

Interação entre o sistema 
locomotor e nervoso
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(EF06CI09) Deduzir com base em situações do dia a dia, 
vídeos ou outros meios digitais que a estrutura, a sustentação 
e a movimentação dos animais resultam da interação entre os 
sistemas muscular, ósseo e nervoso.

Interação entre o Sistema 
locomotor, esquelético e 

nervoso
Vida e evolução

(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema 
nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas.

Interação entre o sistema 
locomotor e nervoso

(HCEF06CI03T) Interpretar os fenômenos da luz e seu 
comportamento no meio físico.

Propriedades da luz e suas 
interações Matéria e energia

(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e 
interpretação das imagens) na interação do organismo com 
o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes 
defeitos da visão.

Interação entre os sistemas 
muscular e nervoso, lentes 

corretivas
Vida e evolução

(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a 
mistura de dois ou mais materiais, a partir da observação e 
comparação de diferentes misturas como água e sal, água e 
óleo, água e areia, etc.

Misturas homogêneas e 
heterogêneas Matéria e energia

4º
 B

im
es

tr
e

(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a 
separação de diferentes sistemas homogêneos e heterogêneos 
a partir da identificação de processos de separação de 
materiais (como a produção de sal de cozinha, a destilação de 
petróleo, entre outros).

Misturas homogêneas e 
heterogêneas, separação de 
materiais e Transformações 

químicas

Matéria e energia

(HCEF06CI04T) Reconhecer a importância dos processos 
de separação de misturas para o desenvolvimento de novas 
tecnologias

Misturas homogêneas e 
heterogêneas, separação de 
materiais e Transformações 

químicas

(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e 
outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos 
socioambientais.

Materiais sintéticos e 
transformações químicas

(EF06CI02) Observar, Identificar e registrar evidências de 
transformações químicas a partir do resultado de misturas de 
materiais que originam produtos diferentes dos que foram 
misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, 
mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).

Transformações químicas
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7º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura 
de gases, identificando sua composição, e discutir 
fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar 
essa composição.

Composição do Ar

Terra e Universo

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito 
estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento 
da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis 
pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis 
fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar 
e implementar propostas para a reversão ou controle 
desse quadro.

Efeito estufa e camada de 
ozônio

(EF07CI14) Justificar a importância da camada de 
ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores 
que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, 
e discutir propostas individuais e coletivas para sua 
preservação.

Efeito estufa e camada de 
ozônio

(EF07CI07A) Caracterizar os principais ecossistemas 
brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao 
tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, 
etc., correlacionando essas características à flora e fauna 
específicas.

Diversidade de ecossistemas Vida e evolução

(EF07CI07B) Identificar e descrever os ecossistemas 
regionais e locais quanto à fauna e flora, avaliar os 
impactos da ação humana ao longo do tempo nesses 
ecossistemas.

(HCEF07CI01T) Interpretar fenômenos naturais 
(como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara 
ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no 
modelo das placas tectônicas.

Forma, estrutura e 
movimentos da Terra Terra e Universo

2º
 B

im
es

tr
e

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados 
por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam 
suas populações, podendo ameaçar ou provocar a 
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.

Diversidade de ecossistemas Vida e evolução

(HCEF07CI02T) Identificar e caracterizar os diversos 
tipos de microrganismos, (como os vírus, bactérias e 
protozoários) sua biologia e as doenças que provocam 
no organismo humano.
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7º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

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

impactos ambientais Vida e evolução

(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação 
para a saúde pública, com base em informações sobre a 
maneira como a vacina atua no organismo e o papel 
histórico da vacinação para a manutenção da saúde 
individual e coletiva e para a erradicação de doenças.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07CI03T) Analisar o papel do sistema imunológico 
para a defesa do corpo e a importância da vacinação para 
um melhor equilíbrio desse sistema

Fenômenos naturais e 
impactos ambientais Vida e evolução

(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, 
incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida 
humana, considerando indicadores ambientais e de 
qualidade de vida.

(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das 
máquinas simples e propor soluções e invenções para a 
realização de tarefas mecânicas cotidianas.

Máquinas simples

Matéria e energia

(HCEF07CI04T) Utilizar os conhecimentos sobre 
força, alavancas e roldanas para justificar o uso nas ações 
cotidianas e a partir desses construir soluções tecnológicas 
para o avanço da tecnologia. 

Máquinas simples

(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação 
térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico 
cotidianas.

Formas de propagação do 
calor

(HCEF07CIO5T) Identificar as principais características 
do reino fungi, vegetal e animal.

Diversidades de 
Ecossistemas Vida e evolução
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7º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas 
de propagação do calor para justificar a utilização de 
determinados materiais (condutores e isolantes) na 
vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento 
de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar 
etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse 
conhecimento.

Formas de propagação do 
calor

Matéria e energia

(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio 
termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, 
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras 
situações cotidianas.

Equilíbrio termodinâmico e 
vida na terra

(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de 
combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, 
para avaliar avanços, questões econômicas e problemas 
socioambientais causados pela produção e uso desses 
materiais e máquinas.

História dos combustíveis e 
máquinas térmicas

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, 
culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no 
mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento 
de novos materiais e tecnologias (como automação e 
informatização).

História dos combustíveis e 
máquinas térmicas
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes 
renováveis e não renováveis e comparar como a energia é 
utilizada em residências, na comunidade ou na cidade em 
relação aos princípios de sustentabilidade.

Fontes e tipos de energia

Matéria e energia

(EF08CI02) Planejar e Construir circuitos elétricos com 
pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e 
compará-los a circuitos elétricos residenciais.

Transformações de energia

(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais 
(chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de 
acordo com o tipo de transformação de energia (da energia 
elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por 
exemplo).

Transformações de energia

(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos 
a partir dos dados de potência (descritos no próprio 
equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto 
de cada equipamento no consumo doméstico mensal.

Cálculo de consumo de 
energia elétrica

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o 
uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, 
com base na seleção de equipamentos segundo critérios 
de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência 
energética) e hábitos de consumo responsável.

Circuitos elétricos e uso 
consciente de energia

2º
 B

im
es

tr
e

(EF08CI06A) Discutir e avaliar usinas de geração de 
energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas 
etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos 
socioambientais, e como essa energia chega e é usada em 
sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Uso consciente de energia 
elétrica

Terra e universo

(EF08CI06B) Analisar e avaliar a relação entre a produção 
de energia, desenvolvimento econômico e a qualidade de 
vida.

(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos 
e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da 
Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre 
Sol, Terra e Lua.

Sistema solar, Terra e Lua
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e 
translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo 
de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência 
das estações do ano, com a utilização de modelos 
tridimensionais.
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões 
de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento 
desigual causado pela forma e pelos movimentos da 
Terra.

Clima Terra e universo

(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas 
na previsão do tempo e simular situações nas quais elas 
possam ser medidas.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam 
para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas regionais e globais 
provocadas pela intervenção humana.

Clima Terra e Universo

(HCEF08CI01T) Justificar o papel do sistema 
digestório, cardiovascular e respiratório para a 
manutenção da saúde do corpo.

Sistemas do corpo humano

Vida e evolução

(EF08CI07) Comparar diferentes processos 
reprodutivos em plantas e animais em relação aos 
mecanismos adaptativos e evolutivos.

Mecanismos reprodutivos e 
de sexualidade

(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que 
ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 
hormônios sexuais e do sistema nervoso.

(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as 
múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, 
sociocultural, afetiva e ética).

4º
 B

im
es

tr
e

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia 
dos diversos métodos contraceptivos e justificar a 
necessidade de compartilhar a responsabilidade na 
escolha e na utilização do método mais adequado 
à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Mecanismos reprodutivos e 

de sexualidade Vida e evolução

(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos 
de transmissão e tratamento de algumas DST (com 
ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de 
prevenção.
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(HCEF08CI02T) Identificar a importância da audição, 
olfato paladar e tato na interação com o meio, reconhecendo 
a importância dos diversos sentidos para o equilíbrio do 
organismo. 

Órgãos dos sentidos

Vida e evolução

(HCEF08CI03T) Analisar e discutir o papel dos sistemas 
excretor e linfático, correlacionando a importância do seu 
cuidado para a saúde do corpo. 

Sistemas do corpo humano
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF09CI03) Identificar e descrever modelos que 
apresentam a estrutura da matéria (constituição do 
átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer 
a sua evolução histórica.

Estrutura da matéria

Matéria e energia

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da 
matéria e explicar essas transformações com base no 
modelo de constituição submicroscópica.

Aspectos quantitativos das 
transformações químicas

(EF09CI02) Identificar e Comparar quantidades de 
reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas 
massas.

Aspectos quantitativos das 
transformações químicas

(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que 
evidenciem que todas as cores de luz podem ser 
formadas pela composição das três cores primárias da 
luz e que a cor de um objeto está relacionada também à 
cor da luz que o ilumina.

Estrutura da matéria

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos 
envolvidos na transmissão e recepção de imagem e 
som que revolucionaram os sistemas de comunicação 
humana.

Radiações e suas aplicações 
na vida cotidiana

2º
 B

im
es

tr
e

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas 
por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo 
e avaliando as implicações de seu uso em controle 
remoto, telefone celular, raios-X, forno de micro-ondas, 
fotocélulas etc.

Radiações e suas aplicações 
na saúde Matéria e energia

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico 
na aplicação das radiações na medicina diagnóstica 
(raios-X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e 
no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a 
laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das 
características hereditárias, estabelecendo relações entre 
ancestrais e descendentes.

Hereditariedade Vida e evolução
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre 
hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, 
fecundação), considerando-as para resolver problemas 
envolvendo a transmissão de características hereditárias em 
diferentes organismos.

Hereditariedade

Vida e evolução

(HCEF09CI01T) Produzir argumentos, favoráveis ou 
contrários às diferentes formas de explicar a origem dos 
seres vivos.

Origens da Vida

3º
 B

im
es

tr
e

(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck 
e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, 
identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e 
sua importância para explicar a diversidade biológica.

Ideias evolucionistas

Vida e evolução

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das 
espécies com base na atuação da seleção natural sobre as 
variantes de uma mesma espécie resultantes de processo 
reprodutivo.

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de 
conservação para a preservação da biodiversidade e do 
patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos 
de unidades (Parques, reservas e florestas nacionais), as 
populações humanas e as atividades a eles relacionadas.

Preservação da 
Biodiversidade

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas 
para a solução de problemas ambientais da cidade ou da 
comunidade, com base na análise de ações de consumo 
consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.

(HCEF09CI02T) Relacionar os diferentes sistemas do 
reino animal com os diversos organismos e sua evolução.

4º
 B

im
es

tr
e (EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do 

Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos menores), assim como a localização do 
Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no 
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

Composição, estrutura e 
localização do sistema solar 

no universo
Terra e Universo
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e 
explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do 
Sistema Solar às necessidades de distintas culturas 
(agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal).

Astronomia e cultura

Terra e Universo

(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade 
da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas 
condições necessárias à vida, nas características dos 
planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em 
viagens interplanetárias e interestelares.

Vida humana fora da Terra

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol 
(nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento 
das etapas de evolução de estrelas de diferentes 
dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.

Ordem de Grandeza 
astronômica e evolução 

estelar



Geografia
[...] a geografia é uma interrogação permanente do mundo. 

Pierre Monbeig

Vivemos em uma época de mudança na forma como as pessoas compreendem e interagem com a 
realidade que as cerca. Para Castells (1999), desde as últimas décadas do século XX, vivemos na “era da 
informação”, um período marcado por grandes avanços na ciência, na tecnologia e por amplas transfor-
mações sociais, econômicas, políticas e culturais. 

A ciência, a pesquisa e a educação tornam-se elementos-chave para a compreensão e inserção dos 
indivíduos na sociedade da informação. A Geografia é uma área do conhecimento multidimensional, que 
sempre buscou compreender relações, principalmente as que se estabelecem entre a sociedade e a natu-
reza e como essa interação organiza os diferentes espaços. É uma disciplina fundamental para entender 
a realidade, principalmente, por integrar conhecimentos das ciências naturais, exatas, humanas e sociais. 

Para Straforini (2001), a Geografia possibilita aos alunos um conhecimento de mundo integrado, 
bem como o acompanhamento das suas transformações. É uma ciência que deve proporcionar a cons-
trução de conceitos, compreender o presente, pensar e se preocupar com o futuro. 

Segundo Cavalcanti (2005):

“a Geografia […] ultrapassa barreiras, decifra símbolos, compreende e interpreta com profundidade 
as produções do espaço, além de visualizar os elementos, os arranjos e objetos/sujeitos entrelaçados 
nos arcabouços das estruturas, formas, funções e processo espacial. Deste modo, contempla as prá-
ticas de construção e reconstrução do conhecimento, ampliando a capacidade do aluno na compre-
ensão do mundo em que vive e atua (CAVALCANTI, 2005, s. p.).

O que valida a geografia escolar é a sua base, sua ciência de referência. (CAVALCANTI, 2012). As 
diversas correntes, escolas e tendências presentes na história do pensamento geográfico, que existiram ou 
coexistem nos estudos geográficos, direcionam as características e os rumos da Geografia e levam a uma 
pluralidade de caminhos. 

“[…] ao geógrafo cabe fazer a Geografia, tornando-se adepto de uma ou outra perspectiva, analisar 
o conjunto global ou as categorias setoriais dos fenômenos. Compete ao geógrafo conhecer as várias 
tendências, avaliar seus pontos positivos e negativos, as suas vantagens e desvantagens, e conscien-
temente optar por uma delas. Ou, validamente, propor novas perspectivas que sejam mais eficazes e 
satisfatórias que as anteriores” (CHRISTOFOLETTI, 1985, s.p.).

Segundo Pena (2015), o saber geográfico articula-se a partir de conceitos e categorias básicas sobre 
o espaço geográfico. Portanto, o currículo de Geografia da Rede Municipal de Taubaté foi elaborado a 
partir dos principais conceitos da Geografia contemporânea: o espaço geográfico, território, lugar, região, 
natureza e paisagem. Cada conceito permite fazer uma leitura do mundo, produz e apresenta teorias e 
explicações da realidade observada, com um viés espacial (CAVALCANTI, 2012).

Os conceitos são construções de significados dos fenômenos e objetos que criamos para interpretar 
ou explicar o mundo ao nosso redor. É preciso articular os conceitos, hierarquizando-os, relacionando-os 
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e situando-os (CASTELLAR e VILHENA, 2010).

Para estudar o espaço geográfico (principal conceito geográfico), devemos investigar todos os ele-
mentos que o integram: os que compõem o quadro natural, os relacionados à ocupação humana e aqueles 
presentes no espaço virtual. Para Mendonça (2001), é importante entender as relações de interdependên-
cia que existem entre o homem, as sociedades e os componentes físicos, químicos, bióticos do meio; além 
de integrar os aspectos econômicos, sociais e culturais.

Para Lopes (2009) a perspectiva sistêmica é um instrumento de ensino e aprendizagem valiosíssimo. 

“ […] Trata-se de um novo paradigma, na medida em que o papel do professor não é mais de deten-
tor dos conhecimentos, mas de um orientador, um instigador e incentivador da pesquisa e da busca, 
pelo próprio aluno, da construção do seu espectro de conhecimento. O ensino […] é algo muito mais 
complexo e desafiador. Envolve o processo de “fazer” Geografia. […] É preciso fornecer ao aluno 
instrumentos que lhe permitam buscar novos saberes, seja na escola ou fora dela, que lhe garantam 
uma compreensão do mundo e da sociedade na qual está inserido. Nesse sentido, o relevo, a vegeta-
ção, o solo, o clima, a hidrografia, ou qualquer outro componente, mesmo os antrópicos, podem ser 
considerados na análise geossistêmica, desde que haja uma homogeneidade, uma relação recíproca 
em seu arcabouço. […] Com a utilização dessa abordagem seria possível trabalhar em Geografia, […] 
a perspectiva integrada dos aspectos físicos e humanos” (LOPES, 2009, p. 3).

O Currículo da Rede Municipal de Taubaté visa ao desenvolvimento de habilidades e competências 
dos educandos. Cada componente curricular possui as suas especificidades, mas para ocorrer o desen-
volvimento integral devem ocorrer ações interdisciplinares entre as áreas – Ciências Humanas, Ciências 
da Natureza, Matemática e Linguagens –, uma possibilidade concreta para a Geografia, pois ela é uma 
área do conhecimento que estuda o espaço geográfico, objeto de estudo que permite a interconexão de 
saberes.

De acordo com a Base Nacional Curricular Comum - BNCC (BRASIL, 2017), a Geografia está in-
serida na área de Ciências Humanas (Geografia e História no Ensino Fundamental), cujos objetivos são: 
propiciar aos educandos a capacidade de interpretar o mundo; de compreender processos e fenômenos 
sociais, políticos e culturais; de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais 
e naturais. 

A Geografia também está relacionada à área de Ciências da Natureza, já que proporciona a aprendi-
zagem da dinâmica natural, das características e interações entre as diversas “esferas” (atmosfera, hidros-
fera, litosfera e a biosfera) do planeta Terra, itens fundamentais para que os educandos compreendam o 
espaço geográfico.

Para Thiensen (2011), pelo envolvimento interdisciplinar da Geografia, ela é um instrumento curri-
cular que possibilita aos sujeitos conhecer, analisar, interpretar e agir na realidade espacial construída e 
materializada como produto e processo de relações socionaturais. 

O ensino de Geografia permite que os alunos façam a leitura do mundo em que vivem, estimulando-
-os a pensar espacialmente, a partir do desenvolvimento do pensamento geográfico. Para De Miguel 
(2016), a aquisição do pensamento geográfico caracteriza-se pelo processo de aprendizagem de uma série 
de atributos próprios do espaço geográfico, como a compreensão de processos territoriais, mudanças glo-
bais, o desenvolvimento sustentável, a interdependência e diversidade, além de utilizar processos metodo-
lógicos específicos – como leitura e produção de gráficos, tabelas, mapas temáticos e trabalhos de campo.

A Geografia desenvolve o raciocínio geográfico, a partir da aplicação de princípios fundamentais 
para compreender a realidade. São eles: Analogia, Conexão, Diferenciação, Distribuição, Extensão, Lo-
calização e Ordem, além disso, consolida o processo de alfabetização científica, promove a alfabetização 
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cartográfica, permite a articulação entre diferentes áreas do conhecimento e oportuniza a abordagem e o 
estudo de diversos temas contemporâneos, como:

Direitos da Criança e do Adolescente; Educação para o Trânsito; Educação Ambiental; Educação 
Alimentar e Nutricional; Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; Educação 
em Direitos Humanos; Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileira, Africana e Indígena; Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais; 
Saúde, vida familiar e social; Educação para o Consumo; Educação Financeira e Fiscal, trabalho, 
ciência e tecnologia e diversidade cultural; Educação para Redução de Riscos e Desastres; Relações 
de trabalho (BRASIL, 2017).

Estas temáticas devem ser tratadas de forma contextualizada. Ao abordá-las, a Geografia permite que 
os alunos compreendam o mundo em que vive, e os motivam a proporem e executarem ações que ajudam 
a constituir uma sociedade melhor, em diversas escalas.

 A Geografia também desenvolve o pensamento espacial, processo associado ao desenvolvimento 
intelectual e integral do sujeito. Conforme (NRC, 2006) o pensamento espacial pode ser definido como

um conjunto de habilidades cognitivas que incluem formas específicas, habilidades de compreensão 
do conhecimento espacial e de operações mentais que podem ser utilizadas para analisar, compreen-
der, transformar e produzir novas formas de conhecimento espacial. Trata-se de um tipo de pensa-
mento que é baseado na inter-relação de três elementos: conceitos espaciais, formas de representação 
e processos de raciocínio (NRC, 2006).

O pensamento espacial descreve uma compreensão dos processos espaciais, inclui conceitos, ferra-
mentas e métodos de representação e processos de raciocínio. Essa interação visa à resolução de proble-
mas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, 
efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da proximidade 
e vizinhança etc. Portanto, possibilita aos estudantes a capacidade de compreender, analisar e transformar 
as estruturas espaciais (DE MIGUEL, 2016).

Para alcançar esses objetivos, o currículo da Rede Municipal de Taubaté supera a tradição descritiva 
da Geografia escolar tradicional ao promover a aquisição de habilidades e o desenvolvimento de compe-
tências – gerais, de área e específicas –, pelos educandos.  É um componente que desenvolve a autonomia 
e uma compreensão sistêmica do mundo e da sociedade na qual o sujeito está inserido.

O Organizador Curricular de Geografia para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (Fundamental 
I) e Anos Finais (Fundamental II), foi estruturado a partir das competências específicas de Geografia (7), 
unidades temáticas, objetos de conhecimento/conteúdos e habilidades.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é importante considerar as competências e habilidades 
que os alunos desenvolveram ao longo da Educação Infantil, em articulação com os saberes de outros 
componentes e áreas de conhecimento, no sentido de consolidação do processo de alfabetização carto-
gráfica, letramento científico, desenvolvimento do pensamento espacial e do raciocínio geográfico. 

Nesta fase, quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens, maior será o repertório cons-
truído pelos alunos. Para tanto, é importante estimular o desenvolvimento da capacidade de leitura, re-
presentação e síntese, e principalmente desenvolver a alfabetização cartográfica, por meio da utilização 
de imagens, fotos, desenhos, plantas, maquetes, mapas, gráficos, esquemas, imagens de satélite e outras 
representações espaciais. A partir do conceito de lugar, os alunos desenvolvem a percepção e o domínio 
do espaço, noções de pertencimento, localização, orientação e organização das experiências e vivências 



em diferentes locais. Ao longo dos anos do Ensino Fundamental, os demais conceitos geográficos (pai-
sagem, região e território) se integram e ampliam as escalas de análise. 

Portanto, é fundamental uma atenção especial na transição do 5º ano (Anos Iniciais) para o 6º ano 
(Anos Finais) e na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, pois ocorre progressão da 
complexidade das operações mentais contidas nas habilidades, aplicação de conceitos e inserção de novos 
objetos de conhecimento.

Considerando os pressupostos apresentados, e em articulação com as competências gerais, compe-
tências da área de Ciências Humanas, a Geografia Escolar deve garantir aos alunos o desenvolvimento 
das seguintes competências específicas:

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o 
interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a im-
portância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos 
recursos da natureza ao longo da história.

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico 
na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, 
diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de 
diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informa-
ções geográficas.

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o 
mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e 
propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos cientí-
ficos da Geografia.

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos 
de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, demo-
cráticos, sustentáveis e solidários.

O currículo de Geografia do Ensino Fundamental é dividido em cinco unidades temáticas: “O su-
jeito e seu lugar no mundo”, “Conexões e escalas”, “Mundo do trabalho”, “Formas de representação e 
pensamento espacial” e “Natureza, ambientes e qualidade de vida”. Cada uma visa à construção progres-
siva dos conhecimentos geográficos, a partir da investigação e resolução de problemas, com ênfase na 
aprendizagem dos conceitos e princípios geográficos a partir de diferentes linguagens. 

A unidade temática “O sujeito e seu lugar no mundo” pretende desenvolver noções de pertenci-
mento e identidade. Nos Anos Iniciais, prioriza-se a alfabetização cartográfica e a relação do sujeito na 
escala da vida cotidiana e em comunidade. Nos Anos Finais, procura-se expandir o olhar para a relação 
do sujeito com contextos espaciais mais amplos, considerando temas políticos, econômicos e culturais 
do Brasil e do mundo.

A unidade temática “Conexões e escalas” têm o objetivo de articular diferentes espaços e escalas de 
análise e as relações existentes entre os níveis local e global. Nos Anos Iniciais, são abordadas as intera-
ções entre sociedade e meio físico-natural. Nos Anos Finais, os alunos compreendem interações multies-
calares existentes entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e as interações espaciais 
mais complexas.
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A unidade temática “Mundo do trabalho” proporciona a reflexão sobre atividades e funções socioe-
conômicas e o impacto das novas tecnologias. Nos Anos Iniciais, são abordados os processos e técnicas 
construtivas, o uso de diferentes materiais, as funções socioeconômicas e os setores da economia. Nos 
Anos Finais, incorpora-se o processo de produção do espaço agrário e industrial e a relação entre campo 
e cidade, com destaque para as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, mudan-
ças nas relações de trabalho, geração de emprego e distribuição de renda em diferentes escalas.

A unidade temática “Formas de representação e pensamento espacial” prioriza a alfabetização car-
tográfica, com a ampliação gradativa da capacidade do aluno de utilizar e criar representações espaciais. 
Nos Anos Iniciais, são trabalhados os princípios do raciocínio geográfico, ao desenvolver noções básicas 
como o reconhecimento de área e sua representação, a identificação da visão vertical e oblíqua, a sim-
bologia gráfica, a leitura de legendas, o reconhecimento de imagens bidimensionais e tridimensionais, a 
orientação e a utilização e leitura dos pontos de referências, entre outros. Nos Anos Finais, aumenta a 
complexidade das representações e espera-se que os alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos 
tipos de mapas temáticos, conhecer e utilizar as geotecnologias, de forma interativa e dinâmica, como 
ferramenta de análise espacial.

A unidade temática “Natureza, ambientes e qualidade de vida” proporciona a articulação entre a geo-
grafia física e a geografia humana, com destaque para a discussão dos processos físico-naturais do planeta 
Terra. Nos Anos Iniciais, prioriza-se o estudo da percepção do meio físico-natural, as intervenções na 
natureza e os impactos socioambientais. Nos Anos Finais, essas noções ganham dimensões conceituais 
mais complexas, de modo a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, conjugando na-
tureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. 

O Currículo de Geografia da Rede Municipal de Taubaté é uma oportunidade para promover a 
reflexão sobre os conteúdos, as metodologias e as estratégias de avaliação e, sobretudo, para superar a 
dicotomia historicamente construída entre a Geografia Física e Geografia Humana, e as influências de 
apenas uma corrente ou escola da Geografia, que ainda persistem na academia e no ensino de Geografia 
na Educação Básica.

Portanto, para promover o desenvolvimento dos sujeitos ao longo do Ensino Fundamental, é im-
portante que os professores utilizem novos caminhos metodológicos, para proporcionar um processo de 
ensino-aprendizagem mais atraente, dinâmico, criativo e efetivo. O professor deve planejar as suas aulas, 
com a convicção de que a sua função principal é mediar o processo de ensino-aprendizagem. 

As metodologias ativas devem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Elas representam 
estratégias para o desenvolvimento de competências. As atividades e trabalhos de campo devem ser ofe-
recidos ao longo no ano escolar, pois consistem em atividades pedagógicas que estimulam o raciocínio 
geográfico, o pensamento espacial e o letramento científico, além de contribuir para a construção de sig-
nificados acerca dos arredores da escola, bairro, residências, lugares de vivência, município e/ou região.

Para tanto, é imprescindível que o professor busque aprimoramento constante da sua formação, de 
forma a consolidar a autonomia docente. Segundo Straforini (2018) para cada conteúdo de ensino, o 
professor precisa inter-relacionar os conteúdos estruturantes (escala, espaço e tempo), os procedimentos 
metodológicos (onde, como e por quê?) e os processos físicos e humanos em interação, para que a espa-
cialidade do fenômeno seja compreendida em sua totalidade.  

Para o desenvolvimento das habilidades, o professor deve recorrer a diferentes materiais de apoio e 
diversos tipos de recursos pedagógicos. Muitos deles são fundamentais no ensino de Geografia, como: 
atlas geográfico escolar; mapas temáticos diversos – Mundo e Brasil; mapas e representações táteis; globo 
terrestre (físicos e políticos); maquetes; programas de geolocalização; jogos; GPS; mostruário de rochas, 
minerais e solos; lupa; termômetros; pluviômetros; filmes e documentários; livros, revistas e jornais; equi-
pamentos de multimídia (Data Show, notebook, tablets e ferramentas de realidade aumentada); progra-
mas de geoprocessamento e cartografia digital; microcontroladores (arduino e sensores de temperatura, 
umidade e pressão atmosférica), entre outros.
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O Guia de Práticas Pedagógicas é um caderno de apoio e suporte ao professor. O documento apre-
senta as habilidades por bimestre, para cada ano/série escolar, proporciona espaço para elaboração do 
planejamento bimestral e semanal. Ao planejar, o professor deve considerar as diversas competências 
(gerais, de área e específicas), relacionar Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento, Conceitos, Te-
mas e Habilidades. O Professor possui liberdade para indicar estratégias e recursos que serão utilizados 
ao longo das aulas para cada turma. 

O Ambiente Virtual de Experiências Pedagógicas é um espaço de troca e de colaboração entre os 
pares. Nele os docentes poderão encontrar subsídios e apoio para desenvolver a prática pedagógica, além 
de orientações sobre metodologias, técnicas, gestão de sala de aula e avaliação.

A avaliação deve ser constituída por diversos instrumentos e procedimentos, além de utilizar diversas 
linguagens. Entre os instrumentos mais utilizados, destacam-se: avaliações objetivas e dissertativas, elabo-
ração de texto e representações (resenhas, fichamentos, resumos, mapa mental, mapas sínteses, gráficos, 
tabelas etc.), apresentação em exposições, seminários e debates, atividades práticas e atividades de campo. 
É importante que o professor observe e avalie a participação cotidiana dos educandos, aferindo o desen-
volvimento das dimensões cognitiva, afetiva e social.

O Currículo de Geografia da Rede Municipal de Taubaté amplia as possibilidades de trabalho, con-
templa as especificidades da Geografia, da área de conhecimento e promove a articulação com as com-
petências gerais do Currículo da Rede Municipal.
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1º Ano

Habilidades Objetos do  
Conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF01GE01) Descrever características observadas 
de seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e 
identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.

O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares O sujeito e seu 

lugar no mundo
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares.

Situações de convívio em 
diferentes lugares

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e 
diferenças de usos do espaço  público (praças, parques) 
para o lazer e diferentes manifestações.

Situações de convívio em 
diferentes lugares

O sujeito e seu 
lugar no mundo

2º
 B

im
es

tr
e

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos 
de moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos, 
roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais 
utilizados em sua produção.

Diferentes tipos de trabalho 
existentes no seu dia a dia

Mundo do 
trabalho

(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho 
relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base 
em itinerários, contos literários, histórias inventadas e 
brincadeiras.

Pontos de referência

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para 
localizar  elementos do local de vivência, considerando 
referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, 
em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo 
como referência.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia 
e noite, variação de temperatura e umidade etc.) em 
diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a 
sua realidade com outras.

Ciclos naturais e a vida 
cotidiana

Conexões e 
escalas

(EF01GE10) Descrever características de seus lugares 
de vivência relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, 
vento, calor etc.).

Condições de vida nos lugares 
de vivência

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos 
alimentares em sua comunidade ao longo do ano, 
decorrentes da variação de temperatura e umidade no 
ambiente.
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2º Ano

Habilidades Objetos do  
Conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF02GE01) Descrever a história das migrações no 
bairro ou comunidade em que vive.

Convivência e interações 
entre pessoas na comunidade

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de 
diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade 
em que vive, reconhecendo a importância do respeito às 
diferenças.

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos 
hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver 
de pessoas em diferentes lugares.

Experiências da comunidade 
no tempo e no espaço

Conexões e 
escalas

2º
 B

im
es

tr
e

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte 
e de comunicação, indicando o seu papel na conexão 
entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o 
ambiente e seu uso responsável.

Riscos e cuidados nos 
meios de transporte e de 

comunicação

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, 
comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes 
tempos.

Mudanças e permanências Conexões e 
escalas

3º
 B

im
es

tr
e

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes 
tipos de atividades sociais (horário escolar, comercial, 
sono etc.).

Tipos de trabalho em lugares 
e tempos diferentes

Mundo do 
trabalho(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas 

(minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes 
lugares, identificando os impactos ambientais.

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e 
da água para a vida, identificando seus diferentes 
usos (plantação e extração de materiais, entre outras 
possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano 
da cidade e do campo.

Os usos dos recursos 
naturais: solo e água no 

campo e na cidade

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

4º
 B

im
es

tr
e

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas 
de representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) 
para representar componentes da paisagem dos lugares 
de vivência.

Localização, orientação e 
representação espacial

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência 
(escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão 
vertical) e fotografias (visão oblíqua).

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição 
de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, 
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) 
por meio de representações espaciais da sala de aula e 
da escola.
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3º Ano

Habilidades Objetos do  
Conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais 
dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na 
cidade, seja no campo.

A cidade e o campo: 
aproximações e diferenças

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, 
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos 
de diferentes origens.

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de 
vida de povos e comunidades tradicionais em distintos 
lugares.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais 
e históricos atuam na produção e na mudança das 
paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de 
vivência, comparando-os a outros lugares.

Paisagens naturais e 
antrópicas em transformação

Conexões e 
escalas

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando 
as atividades de trabalho em diferentes lugares.

Matéria-prima e indústria Mundo do 
trabalho

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico 
ou da escola aos problemas causados pelo consumo 
excessivo e construir propostas para o consumo 
consciente, considerando a ampliação de hábitos de 
redução, reuso e reciclagem/ descarte de materiais 
consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.

Produção, circulação e 
consumo

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, 
com destaque para os usos da água em atividades 
cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), 
e discutir os problemas ambientais provocados por 
esses usos.

Impactos das atividades 
humanas

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para 
utilização da água na agricultura e na geração de energia 
de modo a garantir a manutenção do provimento de 
água potável.

(EF03GE11) Comparar impactos das atividades 
econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico 
natural, assim como os riscos provenientes do uso de 
ferramentas e máquinas.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 
representação cartográfica.

Representações cartográficas

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 

bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 
representação cartográfica.
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4º Ano

Habilidades Objetos do  
Conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização 
de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais 
e urbanas.

Sistema de orientação Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças.

Elementos constitutivos dos 
mapas

2º
 B

im
es

tr
e

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas.

Relação campo e cidade Conexões e 
escalas

(EF04GE07) comparar as características do trabalho 
no campo e na cidade.

Trabalho no campo e na 
cidade

Mundo do 
trabalho(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de 

produção (transformação de matérias-primas), 
circulação e consumo de diferentes produtos.

Produção, circulação e 
consumo

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios, etc.) 
no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas.

Conservação e degradação da 
natureza

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

3º
 B

im
es

tr
e

(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.

Território e diversidade 
cultural

O sujeito e seu 
lugar no mundo(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira.
Processos migratórios no 

Brasil

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

Instâncias do poder público e 
canais de participação social

4º
 B

im
es

tr
e

(EF04GE05) Distinguir unidades politico-
administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, 
Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras 
e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.

Unidades político-
administrativas do Brasil

Conexões e 
escalas(EF04GE06) Identificar e descrever território étnico-

culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas 
e de comunidades remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses 
territórios.

Território étnicos-culturais
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5º Ano

Habilidades Objetos do  
Conhecimento

Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

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

Dinâmica populacional
O sujeito e seu 
lugar no mundo

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

Diferenças étnico-raciais 
e étnico-culturais e 

desigualdades sociais

2º
 B

im
es

tr
e

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

urbanização
Conexões e 
escalas(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e 

analisar as interações entre a cidade e o campo e entre 
cidades na rede urbana.

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos 
tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na 
agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Trabalho e inovação 

tecnológica
Mundo do 
trabalho(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia 

utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e 
no cotidiano das populações.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações 
dos meios de transporte e de comunicação.

Trabalho e inovação 
tecnológica

Mundo do 
trabalho

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens 
nas cidades, comparando sequência de fotografias, 
fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes.

Mapas e imagens de satélite Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 

entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 
representações gráficas.

Representação das cidades e 
do espaço urbano

4º
 B

im
es

tr
e

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da 
qualidade ambiental e algumas formas de poluição 
dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes 
industriais, marés negras etc.).

Qualidade ambiental

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 
vida.

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas 
ambientais que ocorrem no entorno da escola e da 
residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 
patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive 
tecnológicas) para esses problemas.

Diferentes tipos de poluição

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e 
canais de participação social, responsáveis por buscar 
soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas 
como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à 
cidade) e discutir as propostas implementadas, por esses 
órgãos que afetam a comunidade em que vive.

Gestão pública da qualidade 
de vida
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06GE01T) Identificar as características das 
paisagens naturais e humanizadas. 

Identidade sociocultural O sujeito e seu 
lugar no mundo

(HCEF06GE02T) Explicar como os processos 
naturais e históricos atuam na produção e na mudança 
das paisagens naturais e antrópicas.

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens 
no Município de Taubaté e do Vale do Rio Paraíba 
do Sul Paulista e os usos desses lugares em diferentes 
tempos. 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens 
por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 
povos originários.

(HCEF06GE03T) Identificar os patrimônios 
naturais, históricos e culturais de Taubaté e do Vale do 
Rio Paraíba do Sul - SP.  

(HCEF06GE04T) Utilizar as direções cardeais 
e colaterais e as coordenadas geográficas na 
localização de componentes físicos e humanos.

Fenômenos naturais e sociais 
representados de diferentes 

maneiras

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(HCEF06GE05T) Reconhecer os elementos dos 
mapas e elaborar legendas com símbolos de diversos 
tipos.

(HCEF06GE06T) Comparar tipos variados de 
mapas, identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças.

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas 
escalas gráficas e numéricas dos mapas.

(EF06GE09A) Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em diferentes 
tipos de representação cartográfica.                          

2º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06GE07T) Analisar distintas interações das 
sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais. 

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(HCEF06GE08T) Compreender a importância 
dos recursos naturais e entender a diferença entre 
recursos renováveis e não renováveis.

(HCEF06GE09T) Identificar os principais tipos de 
energia utilizados no cotidiano das populações.
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(HCEF06GE10T) Descrever as atividades econômicas, 
reconhecer especificidades e analisar a interdependência 
do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, 
de informações, de ideias e de pessoas.

Transformação das 
paisagens naturais e 

antrópicas

Mundo do 
trabalho

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens 
transformadas pelo trabalho humano a partir do 
desenvolvimento da agropecuária e do processo de 
industrialização na Região do Vale do Rio Paraíba do Sul 
Paulista.

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana 
com a natureza a partir do processo de urbanização e 
identificar as formas e funções das cidades.

(HCEF06GE11T) Analisar o processo de urbanização 
e a estruturação de redes urbanas e de regiões 
metropolitanas, com destaque para a Região Metropolitana 
do Vale do Rio Paraíba do Sul e Litoral Norte.

(HCEF06GE12T) Identificar os impactos 
socioambientais decorrentes do processo de urbanização, 
reconhecer os fatores de vulnerabilidade e aplicar os 
conceitos de percepção e redução de riscos e desastres 
socioambientais.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06GE13T) Identificar as diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra [estrutura interna, Litosfera, 
Atmosfera e Hidrosfera] e suas principais características.  

Relações entre os 
componentes físico-

naturais

Conexões e 
escalas

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta 
Terra [planetário: rotação e translação; internos: convecção 
e tectonismo; externos: circulação geral da atmosfera e das 
correntes marítimas] e identificar consequências e relações 
[vulcões, terremotos e tsunamis; elementos climáticos, 
tempo atmosférico e clima].

(HCEF06GE14T) Identificar e Descrever diferentes tipos 
de relevo, rochas, clima e vegetação.

(EF06GE05) Analisar e relacionar padrões climáticos, 
tipos de solo, relevo e formações vegetais [biomas].

(EF06GE09B) Elaborar modelos tridimensionais, 
blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, 
visando à representação de elementos e estruturas da 
superfície terrestre.

Fenômenos naturais e 
sociais representados de 

diferentes maneiras

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(EF06GE11) Analisar distintas interações das 
sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e mundial. 

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando 
o escoamento superficial no ambiente urbano e 
rural, reconhecendo os principais componentes da 
morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a 
sua localização no modelado da superfície terrestre e da 
cobertura vegetal.

Relações entre os 
componentes físico-naturais

Conexões e 
escalas

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos 
hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas 
no Brasil [destaque para a Bacia do Rio Paraíba do 
Sul] e no mundo, enfatizando as transformações nos 
ambientes urbanos e os impactos decorrentes.

Biodiversidade e ciclo 
hidrológico

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

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

Atividades humanas e 
dinâmica climática

(EF06GE13) Diferenciar fenômenos e impactos 
naturais dos fenômenos e impactos provocados pela 
ação humana (radiação solar, radiação ultravioleta, El 
Niño, La Niña, efeito estufa, ilha de calor, desmatamento, 
desertificação entre outros), analisando consequências, 
vantagens e desvantagens em diversas escalas.
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7º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos 
e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, 
com informações demográficas e econômicas do 
Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais.

Mapas temáticos do Brasil

Formas de 
representação 
e Pensamento 
espacial

(HCEF07GE01T) Entender os conceitos de povo 
(nação), território, país e região. Ideias e concepções sobre 

a formação territorial do 
Brasil

O sujeito e seu 
lugar no mundo(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos 

meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das 
paisagens e da formação territorial do Brasil.

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes 
físico-naturais no território nacional, bem como sua 
distribuição e biodiversidade (domínios morfoclimáticos 
e/ou biomas, clima, relevo e hidrografia). 

Biodiversidade brasileira
Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida(EF07GE12T) Comparar unidades de conservação 

existentes no Município de Taubaté e em outras localidades 
brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC).

(EF07GE02A) Analisar a influência dos fluxos 
econômicos na formação socioeconômica e territorial do 
Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas 
e contemporâneas.

Formação territorial do 
Brasil

Conexões e 
escalas

(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das 
alterações ocorridas entre o período mercantilista e o 
advento do capitalismo. 

(HCEF07GE02T) Analisar o processo de formação 
do território brasileiro, interpretando as demarcações de 
limites e fronteiras, em diferentes períodos. 

2º
 B

im
es

tr
e

(EF07GE04A) Analisar a distribuição territorial da 
população brasileira, considerando a diversidade étnico-
cultural (indígena, africana, europeia e asiática).

Formação territorial do 
Brasil

Conexões e 
escalas

(EF07GE03) Conhecer argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos indígenas originários, das 
comunidades remanescentes de quilombos, de ribeirinhos e 
caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade.

(EF07GE02B) Analisar a influência dos fluxos 
populacionais na formação socioeconômica e territorial 
do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões 
históricas e contemporâneas. 
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7º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF07GE04B) Analisar a distribuição territorial 
da população brasileira, considerando aspectos 
socioeconômicos e seus indicadores (renda, saúde, 
escolaridade, bem-estar, sexo e idade) nas regiões 
brasileiras. Características da população 

brasileira
Conexões e 
escalas

(HCEF07GE03T) Interpretar as condições de vida 
da população do Município de Taubaté e do Vale do 
Rio Paraíba do Sul, com base na análise e comparação 
de indicadores socioeconômicos e populacionais.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos 
de urbanização, industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas 
do território brasileiro. Desigualdade social e o 

trabalho

Mundo do 
trabalho

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes 
de transporte e comunicação na configuração do 
território brasileiro.

(HCEF07GE04T) Entender as repercussões 
territoriais da produção, circulação e consumo e 
compreender a influência das tecnologias no mundo 
da produção, assim como influem na distribuição de 
riquezas, em diferentes regiões.   Produção, circulação e 

consumo de mercadorias

(EF07GE06) Discutir a relação entre produção, 
circulação e consumo de mercadorias e os impactos 
ambientais. 

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07GE05T) Analisar as divisões regionais do 
IBGE e outras propostas de regionalização, descrever 
e entender as principais características culturais, 
econômicas, naturais, políticas e sociais de cada 
região brasileira.

Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do Brasil

Conexões e 
escalas

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, 
gráficos de setores e histogramas, com base em dados 
socioeconômicos das regiões brasileiras.

Mapas temáticos do Brasil

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08GE01T) Aplicar o conceito de região e 
entender os critérios utilizados na divisão do mundo em 
continentes. Cartografia: anamorfose, 

croquis e mapas temáticos 
da América e África

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF08GE19A) Interpretar gráficos, tabelas, cartogramas, 
mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses com 
informações geográficas. (Desenvolver ao longo do ano). 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento das 
múltiplas regionalizações (critérios: físicos, econômicos, 
políticos, desenvolvimento científico, desenvolvimento 
tecnológico, desenvolvimento humano e desenvolvimento 
social).    

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil 

na ordem econômica 
mundial

Conexões e 
escalas

(HCEF08GE02TA) Conhecer a organização político 
administrativa do Estado Brasileiro, distinguindo 
funções e papéis dos órgãos do poder público.

Instâncias do poder 
público e canais de 
participação social

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(HCEF08GE02TB) Entender o processo eleitoral 
brasileiro, compreender os distintos cargos e funções. 

(HCEF08GE03T) Identificar os principais aspectos 
conceituais do capitalismo (liberalismo) e do socialismo 
e discutir a relação entre eles e a organização do mundo 
contemporâneo.

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil 

na ordem econômica 
mundial

Conexões e 
escalas

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de 
outros países da América, assim como da potência 
estadunidense na ordem mundial.

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da 
população humana pelo planeta e os principais 
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, 
discutindo os fatores históricos, socioeconômicos e 
condicionantes físico-naturais associados à distribuição 
da população humana pelos continentes.

Distribuição da população 
mundial e deslocamentos 

populacionais

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da 
dinâmica demográfica, considerando características 
da população (perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial).

Diversidade e dinâmica da 
população mundial e local

(HCEF08GE04T) Compreender a formação territorial 
de países americanos*, a partir das influências pré-
colombiana e europeia, estabelecendo semelhanças 
e diferenças socioculturais entre as correntes de 
povoamento.

(HCEF08GE05T) Entender os fatores culturais e 
econômicos que resultaram na regionalização histórico-
cultural do continente americano (América Latina e 
América Anglo-Saxônica).
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração 
na América (movimentos voluntários e forçados, assim 
como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais 
políticas migratórias da região.

Diversidade e dinâmica da 
população mundial e local

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas 
da história das famílias dos alunos, considerando a 
diversidade e os fluxos migratórios da população brasileira 
e mundial.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas 
comuns às grandes cidades americanas*, 
particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 
estrutura e dinâmica da população e às condições de 
vida e trabalho.

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial 

na América

Mundo do 
trabalho

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em 
ambientes urbanos da América, com atenção especial 
ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.

(EF08GE19B) Interpretar e elaborar gráficos, tabelas, 
cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses com informações geográficas. (Desenvolver 
ao longo do ano). 

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos da 

América

Formas de 
representação [...]

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

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial

Conexões e 
escalas

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, 
geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados 
Unidos da América no cenário internacional em sua 
posição de liderança global e na relação com a China 
e o Brasil.

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

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, 
descentralização e recentralização das atividades 
econômicas a partir do capital estadunidense e chinês 
em diferentes regiões no mundo, com destaque para o 
Brasil.

Os diferentes contextos e os 
meios técnicos e tecnológicos 

na produção

Mundo do 
trabalho
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF08GE06T) Entender os diversos modos e os 
critérios de regionalização do continente americano 
(critério físico, níveis de desenvolvimento e 
características econômicas).

Ideias e concepções sobre 
a formação territorial da 

América

Conexões e 
escalas

(EF08GE23) Identificar paisagens da América e associá-
las, por meio da cartografia, aos diferentes povos da região, 
com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia 
e da climatologia. Diversidade ambiental 

e as transformações nas 
paisagens na América 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais 

dos países da América*, analisando seu uso para a 
produção de matéria-prima e energia e sua relevância 
para a cooperação entre os países.

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais 
recursos hídricos da América* e discutir os desafios 
relacionados à gestão e comercialização da água. 

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-
industrial na América

Mundo do 
trabalho

(EF08GE20A) Analisar características de países 
e grupos de países da América (América do Sul, 
América Central e América do Norte) no que se refere 
aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e 
econômicos.

Identidades e 
interculturalidades 

regionais Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF08GE24) Analisar as principais características 
produtivas dos países americanos (América Latina e 
América Anglo-Saxônica), estabelecendo comparações.

Diversidade ambiental 
e as transformações nas 
paisagens na América

(EF08GE13A) Analisar a influência do desenvolvimento 
científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 
trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais 
da América.

Os diferentes contextos e o 
meio técnico e tecnológico 

na produção

Mundo do 
trabalho

(EF08GE18A) Analisar e elaborar mapas ou outras 
formas de representação cartográfica para analisar as redes 
e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de 
solos da América.  

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos 

da América

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF08GE12A) Compreender os objetivos e analisar a 
importância dos principais organismos de integração 
do território americano (Mercosul, OEA, Nafta, 
Comunidade  Andina, entre outros). Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil 
na ordem econômica 

mundial 

Conexões e 
escalas(EF08GE06A) Analisar a atuação das organizações 

mundiais nos processos de integração cultural e 
econômica no contexto americano, reconhecendo, em 
seus lugares de vivência, marcas desses processos. 
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões 
nas regiões de fronteira na América e o papel de 
organismos internacionais e regionais de cooperação 
nesses cenários.

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

Conexões e 
escalas

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial 
da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância 
para os países da América do Sul e seu valor como área 
destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global.

Identidades e 
interculturalidades regionais: 

América

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

4º
 B

im
es

tr
e

(EF08GE18B) Analisar e elaborar mapas ou outras 
formas de representação cartográfica para analisar as 
redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento 
territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e 
ocupação de solos da África. 

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos da 

África

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial(EF08GE19B) Interpretar cartogramas, mapas 

esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com 
informações geográficas.

(EF08GE05D) Aplicar os conceitos de Estado, 
nação, território, governo e país para o entendimento 
de conflitos e tensões na contemporaneidade, com 
destaque para as situações geopolíticas na África e suas 
múltiplas regionalizações.    

Identidades e 
interculturalidades regionais: 

África Conexões e 
escalas

(HCEF08GE07T) Compreender o processo histórico 
de formação econômica e política da África a partir da 
dominação colonial europeia.

A dominação colonial

europeia na África

(EF08GE20B) Analisar características de países e 
grupos de países da África no que se refere aos aspectos 
populacionais, urbanos, políticos e econômicos.

Identidades e 
interculturalidades regionais: 

África

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF08GE11B) Analisar áreas de conflito e tensões na 
África e o papel de organismos internacionais e regionais 
de cooperação nesses cenários. 

Corporações e organismos 
internacionais na ordem 

econômica mundial

Conexões e 
escalas

(EF08GE12B) Compreender os objetivos e analisar a 
importância dos principais organismos de integração 
do território africano (COMESA, SADC, entre outros).

(EF08GE13B) Analisar a influência do desenvolvimento 
científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 
trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais 
da África.

(EF08GE06B) Analisar a atuação das organizações 
mundiais nos processos de integração cultural e 
econômica no continente africano.

Os diferentes contextos e o 
meio técnico e tecnológico na 

produção

Mundo do 
trabalho
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF09GE01T) Analisar os principais aspectos 
conceituais do capitalismo (liberalismo) e do socialismo 
e discutir a relação entre cada sistema político-econômico 
na organização mundial.  Integração mundial e suas 

interpretações: globalização 
e mundialização

Conexões e 
escalas(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender 

a integração mundial (econômica, política e cultural), 
comparando as diferentes interpretações: globalização e 
mundialização. 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às 
transformações da produção agropecuária, à expansão 
do desemprego estrutural e ao papel crescente do 
capital financeiro em diferentes países, com destaque 
para o Brasil. 

Cadeias industriais e 
inovação no uso dos 
recursos naturais e 

matérias-primas Mundo do 
trabalho

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e 
científicas decorrentes do processo de industrialização 
com as transformações no trabalho em diferentes 
regiões do mundo e suas consequências no Brasil.

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-

industrial

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações 
internacionais e das organizações econômicas 
mundiais na vida da população em relação ao consumo, à 
cultura e à mobilidade.  

Corporações e organismos 
internacionais

O sujeito e seu 
lugar no mundo

(HCEF09GE02T) Discutir as motivações que levaram à 
criação da Organização das Nações Unidas (ONU) (no 
contexto do pós-guerra) e os propósitos dessa organização.

(HCEF09GE03T) Relacionar a Carta dos Direitos 
Humanos ao processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da dignidade humana, 
valorizando as instituições voltadas para a defesa desses 
direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por 
sua violação.

(HCEF09GE04T) Discutir a relação entre globalização 
e meio ambiente, entender as principais questões 
ambientais do Século XXI e realizar iniciativas individuais 
e coletivas para a solução de problemas ambientais da 
cidade ou da comunidade.

Diversidade ambiental 
e as transformações nas 

paisagens no mundo e no 
lugar

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF09GE14A) Elaborar e interpretar gráficos de barras 
e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) 
e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e 
apresentar dados e informações sobre diversidade, 
diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas 
mundiais.  

Leitura e elaboração de 
mapas temáticos, croquis 

e outras formas de 
representação

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF09GE13) Analisar a importância da produção 
agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o 
problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos 
alimentares e à matéria-prima. 

Cadeias industriais e 
inovação no uso dos 
recursos naturais e 

matérias-primas

Mundo do 
trabalho

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

Diversidade ambiental 
e as transformações nas 
paisagens na Europa, na 

Ásia e na Oceania

(EF09GE15A) Comparar e classificar diferentes regiões 
do mundo com base em informações populacionais, 
econômicas e socioambientais representadas em mapas 
temáticos e com diferentes projeções cartográficas.

Leitura e elaboração de 
mapas temáticos, croquis 

e outras formas de 
representação

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a 
hegemonia europeia foi exercida em várias regiões 
do planeta, notadamente em situações de conflito, 
intervenções militares e/ou influência cultural em 
diferentes tempos e lugares. A hegemonia europeia na 

economia, na política e na 
cultura  

O sujeito e seu 
lugar no mundo(HCEF09GE05T) Aplicar os conceitos de Estado, 

nação, território, governo e país para o entendimento 
de conflitos e tensões, com destaque para as situações 
geopolíticas na Europa, Ásia e na Oceania e suas múltiplas 
regionalizações.

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado 
pelas potências europeias.  

A divisão do mundo em 
Ocidente e Oriente

Conexões e 
escalas

3º
 B

im
es

tr
e

(EF09GE07A) Analisar os componentes físico-naturais 
da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de 
sua divisão em Europa e Ásia.

Diversidade ambiental e 
Intercâmbios históricos e 

culturais

(EF09GE16A) Identificar e comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos da Europa. Diversidade ambiental 

e as transformações nas 
paisagens da Europa

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF09GE17A) Explicar as características físico-naturais 
e a forma de ocupação e usos da terra em diferentes 
regiões da Europa.

(EF09GE03A) Identificar diferentes manifestações 
culturais de povos europeus como forma de compreender 
a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o 
princípio do respeito às diferenças. As manifestações culturais 

na formação populacional
O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF09GE04A) Relacionar diferenças de paisagens aos 
modos de viver de diferentes povos na Europa, valorizando 
identidades e interculturalidades regionais.
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF09GE08A) Analisar transformações territoriais, 
considerando o movimento de fronteiras, tensões, 
conflitos e múltiplas regionalidades na Europa.

Intercâmbios históricos e 
culturais na Europa

Conexões e 
escalas

(EF09GE09A) Analisar características de países e/
ou grupos de países europeus em seus aspectos 
populacionais, urbanos, políticos e econômicos.

(HCEF09GE06T) Analisar a formação de blocos 
regionais na Europa, entender as suas características 
e comparar com a atuação de blocos regionais de outros 
continentes.

(EF09GE10A) Analisar os impactos do processo de 
industrialização na produção e circulação de produtos 
e culturas na Europa. 

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-

industrial

Mundo do 
trabalho

(EF09GE14B) Elaborar e interpretar gráficos de barras 
e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) 
e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e 
apresentar dados e informações sobre a Europa. Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, croquis 
e outras formas de 

representação

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF09GE15B) Comparar e classificar as diferentes 
regiões da Europa (Ocidental e Oriental) com 
base em informações populacionais, econômicas e 
socioambientais representadas em mapas temáticos e 
com diferentes projeções cartográficas.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF09GE07B) Analisar os componentes físico-naturais 
da Ásia. 

Diversidade ambiental 
e as transformações nas 
paisagens da Ásia e da 

Oceania

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de vida

(EF09GE16B) Identificar e comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos da Ásia e da Oceania.

(EF09GE17B) Explicar as características físico-naturais 
e as formas de ocupação e usos da terra em diferentes 
regiões da Ásia e da Oceania.

(EF09GE03B) Identificar diferentes manifestações 
culturais de povos asiáticos e da Oceania como forma 
de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 
defendendo o princípio do respeito às diferenças. As manifestações culturais 

na formação populacional
O sujeito e seu 
lugar no mundo

(EF09GE04B) Relacionar diferenças de paisagens aos 
modos de viver de diferentes povos na Ásia e Oceania, 
valorizando identidades e interculturalidades regionais.

(EF09GE08B) Analisar transformações territoriais, 
considerando o movimento de fronteiras, tensões, 
conflitos e múltiplas regionalidades na Ásia e na Oceania. Intercâmbios históricos e 

culturais 
Conexões e 
escalas(EF09GE09B) Analisar características de países e/ou 

grupos de países asiáticos e da Oceania em seus aspectos 
populacionais, urbanos, políticos e econômicos.
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF09GE10B) Analisar os impactos do processo de 
industrialização na produção e circulação de produtos 
e culturas na Ásia e na Oceania.

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-

industrial

Mundo do 
trabalho

(EF09GE14C) Elaborar e interpretar gráficos de barras 
e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) 
e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e 
apresentar dados e informações sobre a Ásia e a 
Oceania.  

Leitura e elaboração de 
mapas temáticos, croquis 

e outras formas de 
representação

Formas de 
representação 
e pensamento 
espacial

(EF09GE15C) Comparar e classificar diferentes regiões 
da Ásia e da Oceania com base em informações 
populacionais, econômicas e socioambientais 
representadas em mapas temáticos e com diferentes 
projeções cartográficas.
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História
“A história da instrumentos para você tentar entender a difícil condição humana”

Janice Teodoro

Ao conceber o ensino de História e a produção do conhecimento histórico é fundamental considerar 
que a História é, sobretudo, uma reflexão sobre o presente feita por seres sociais imersos e emergentes no 
presente. Esta elaboração, que se efetiva na forma de narrativas, corresponde às percepções, inquietações, 
demandas e estética desse horizonte temporal, o presente. Segundo Michel de Certeau:

Assim, fundada sobre o corte entre um passado, que é seu objeto, e um presente, que é o lugar de 
sua prática, a História não para de encontrar o presente no seu objeto, e o passado, nas suas práticas. 
(CERTEAU, 1981.p.46)

A ideia de que a História é composta por um conjunto de dados, coisas, acontecimentos do passado 
é, nessa perspectiva, somente efeito e fenômeno do conjunto de narrativas que se entende como conhe-
cimento histórico. Segundo Barthes:

O discurso histórico não acompanha o real, não faz mais do que significá-lo, repetindo continuamen-
te aconteceu, sem que essa asserção possa ser já mais outra coisa que não o reverso significado de 
toda a narração histórica. (BARTHES,1988. p.178)

Mais do que a difusão de um conjunto de informações, o ensino de História deve ultrapassar a apro-
priação de certo conjunto de conhecimentos tomados por históricos. Para muito além disso, as aulas de 
História devem ser ambiente e espaço para se conhecer e experimentar as formas, sentidos e técnicas do 
labor desse conhecimento, suas escolhas e tensões. Isso consiste, por um lado, em compreender como 
se faz a produção e validação do conhecimento histórico instituído e, por outro, fruir, vivenciar e refletir 
sua dimensão mais pessoal; como certo pensar histórico e pensar a História, como esta certa consciência histórica 
nos produz indivíduos, nos identifica como agentes no jogo sócio-histórico-cultural e nos caracteriza como 
humanos.

A consciência histórica é o trabalho intelectual realizado pelo homem para tornar suas intenções de 
agir conforme a experiência do tempo. Esse trabalho é efetuado na forma de interpretações das ex-
periências do tempo. Estas são interpretadas em função do que se tenciona para além das condições 
e circunstâncias dadas da vida (RÜSEN, 2001, p. 60).

Nesta perspectiva, o saber histórico é o conjunto de técnicas, métodos e conhecimentos dos histo-
riadores e demais profissionais que o forjam, e também um modo de ser do animal humano. Ao pensar o 
ensino de História, com o objetivo de desenvolver habilidades e fomentar a construção de competências, 
é fundamental que estas duas dimensões do conhecimento histórico sejam permanentemente acessíveis 
e disponíveis nas aulas, sequências didáticas e projetos.
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Mais do que uma exposição, a aula deve ser um espaço para vivência, experimentação e apropriação, 
no qual a ação discente mediada e estimulada pelo docente é caminho para o exercício da autonomia e 
agência do discente historiador junto ao docente historiador. Pensar a aula como um ambiente de constru-
ção e pesquisa do conhecimento histórico, lugar de dúvidas, curiosidades e possibilidades é o fomento à 
autonomia do estudante ao menos em duas dimensões: a da apropriação do fazer histórico pelo estudante 
para que ele desenvolva compreensões acerca das informações, métodos e conceitos típicos desse saber 
e a da compreensão da História e do pensar histórico como ferramenta para a vida, para formular enten-
dimentos sobre si, sobre o mundo e o tempo em que habita.

Considerando as conjunturas contemporâneas de imersão digital, sociabilidade virtualizada em redes, 
acesso digital e virtual aos oceanos de informação, significados e sentidos, ensinar História é, por um lado, 
mediar e fomentar nos estudantes reflexão da variedade de sentidos e narrativas nem sempre coerentes, 
convergentes e validados e, por outro, possibilitar ao estudante o contato e o envolvimento com um de-
terminado metier e certo tipo de narrativas cujas informações, dados, sentidos são considerados históricos 
logo que validados pelas instituições que o veiculam e o produzem.

Ensinar História aos estudantes deste tempo é oferecer, mediar e dinamizar tempos, espaços e am-
bientes para que sua visão, sentidos e curiosidade sejam sensibilizados tanto pela variedade de informa-
ções históricas quanto pela sua forma e utilidade ao entendimento, construção de sentido e autoconhe-
cimento. 

Para o sucesso deste currículo é fundamental que este documento ultrapasse em muito sua materiali-
dade formal de organizador curricular para transbordar e se materializar nas práticas de sala de aula, nas 
ideias e estratégias adotadas pelo competente corpo docente, apoiando e sendo suporte às práticas educa-
cionais cada vez mais significativas, transformadoras e, junto com a família e toda a comunidade escolar, 
possibilitar a construção de competências para a vida, para a cidadania e para a realização dos estudantes. 

A História, como um campo do saber, componente curricular do núcleo da formação básica obri-
gatória, desempenha um papel educativo, cultural e político no espaço escolar. Sua relação com a cons-
trução da cidadania, norteada pela ética da alteridade, é explícita e pressupõe o diálogo, que perpassa 
as diferentes áreas e espaços de produção de saberes. Neste sentido, é essencial localizar, no campo da 
História, questões/temas/problemas considerados significativos para os estudantes, considerando-se a 
multiplicidade e a diversidade de culturas, etnias e grupos sociais que formam a comunidade escolar e o 
Tempo como fenômeno e seus efeitos.

A reflexão do passado que impulsiona o Ensino Fundamental é aquela em que constantemente parte 
e retorna ao tempo atual e ao vivido pelo estudante. Partindo do particular para o geral, as questões que 
nos levam a pensar a História como um saber necessário são as originárias do presente e da própria cons-
trução do “eu” em sua consciência histórica.

O currículo de História de Taubaté se estrutura ano a ano, em unidades temáticas, habilidades e 
objetos de conhecimento. O conjunto de habilidades permite o desenvolvimento progressivo das com-
petências específicas de História e da área das Ciências Humanas, visando a comtemplar as competências 
gerais da BNCC. O norte e a meta do componente de História residem em construir e fomentar suas 
competências específicas no estudante, sendo elas:

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de trans-
formação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em 
diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como proble-
matizar os significados das lógicas de organização cronológica.

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, inter-
pretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a 
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empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com rela-
ção a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, demo-
cráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historio-
gráfica.

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, 
ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.(BRA-
SIL, 2017)

Assim, no Ensino Fundamental Anos Iniciais, no ciclo de alfabetização (1º e 2º ano), propõe-se um 
olhar para o contexto da criança: o conhecimento de si, do outro, da família, da escola e da comunidade, 
em continuidade aos saberes desenvolvidos na Educação Infantil, no campo de experiência: “O eu, o outro, 
o nós, no tempo”. 

No 3º ano, amplia-se o olhar para o estudo da trajetória do município e dos grupos que o formaram. 
No 3º e no 4º ano contempla-se a noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade com 
ênfase nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. A partir desta etapa, o estu-
dante passa a ter contato com processos mais distantes histórica e geograficamente, ainda que situáveis 
no seu cotidiano.

No 4º e 5º ano, a História se expande do particular e da localidade onde se vive para tempos e espa-
ços que tangem o regional, o nacional e o global, refletindo, por exemplo, sobre a circulação e migrações dos 
primeiros povos, as linguagens e culturas, a invenção do comércio e a circulação de produtos. Esta análise se expande 
no 5º ano, com ênfase na diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização, estimulando aí 
a reflexão de que, no interior de uma sociedade ou cultura, existem formas variadas de lembrar, narrar e 
registrar, sentir e atribuir significado, e que residem nessas formas alguns dos elementos fundamentais 
no estabelecimento de identidades, pertencimento e reconhecimento por parte de um grupo social. Ao 
mesmo tempo, o estudante é levado a refletir sobre a diversidade e a organização de sua própria sociedade 
e cultura, sendo estimulado a refletir sobre a ética, a sociabilidade, a coexistência e a cidadania como ideias 
e como atitudes.

Espera-se que, ao término do Ensino Fundamental Anos Iniciais, por meio das análises e interpreta-
ções de textos, fotos, imagens, estilos de arte da época, o estudante compreenda e questione os conheci-
mentos históricos, relacionando-os com sua atualidade e considerando a diversidade dos povos e culturas 
em diferentes espaços e temporalidades na singularidade de suas manifestações.

Cabe destacar que os “grandes temas de História” tradicionalmente tratados nesta etapa são somente 
um suporte para a reflexão do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”, do tempo e seus efeitos, sendo seu objetivo 
primordial o desenvolvimento das competências e habilidades do currículo.

Aprender História e os fatos históricos tem sentido e significado para o estudante na medida em que 
conhecer o passado serve como ferramenta para compreender o presente. Espera-se que o estudante 
desenvolva o entendimento de que todo conhecimento do passado se faz no presente, dos métodos, 
técnicas, tecnologias e inquietações do presente. Ao invés de se considerar que os fatos históricos são 
corpos prontos e acabados, agregados e cristalizados no tempo, o estudante deve ser levado a questionar, 
numa via de mão dupla, como o pensar o passado se organiza e se origina, quais os procedimentos, mé-
todos e técnicas são utilizados pelos historiadores para constituir narrativas no presente sobre o passado, 
ao mesmo tempo em que o estudante é estimulado a questionar o presente e seu cotidiano a partir do 
conhecimento do passado. Este é o lugar e o papel dos “fatos”, “momentos” e “narrativas” históricas em 
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todo o Ensino Fundamental. 

O processo do ensino de História nesta etapa orienta-se em três direções ou fios que se entrecruzam: 
o acontecimento histórico, fontes documentais e o olhar sobre a pluralidade e a diversidade. Pluralidade e diversidade 
de interpretações, narrativas, vozes, visões e formas de existir.

Deve-se oportunizar ao estudante não só estudar o fato histórico, mas sim questionar e refletir sobre 
as demandas, as tensões, os recortes e a variedade de interpretações das narrativas. Igualmente deve-se 
oportunizar o uso de fontes, objetos e documentos, levando-o a identificar objetos e fontes em seu co-
tidiano para, a partir deles, pensar a grande História e a sua própria, bem como a de sua escola, bairro ou 
comunidade. Questionando o fato histórico e mesmo as fontes e os documentos históricos, o estudante 
terá a possibilidade de experimentar, refletir e constatar a pluralidade e variedade de falas, olhares, enten-
dimentos e narrativas, desenvolvendo e vivenciando a diversidade e a pluralidade.

Então, do 6º ao 9º ano, o aluno terá a oportunidade de identificar e conhecer aspectos, repertórios e 
conhecimentos básicos da História Geral e Nacional e seus recortes numa periodicidade mais típica. Sendo 
que mesmo isso pode e dever ser alvo de reflexão e questionamento por parte dos estudantes, uma vez 
que o foco não são os conteúdos, mas sim, por meio dos conteúdos inscritos nos objetos de conhecimento e 
unidades temáticas, o desenvolvimento de habilidades e competências.

Deste modo, no 6º ano, depois de ter contato com algumas das conceituações, técnicas e aspectos do 
próprio trabalho do historiador e do conhecimento histórico, o estudante poderá conhecer, identificar e 
refletir sobre as origens humanas e das sociedades, o crescimento de sua complexidade, sendo levado a 
conhecer, então, a Antiguidade e a Idade Média. Atividades lúdicas, de composição e construção de objetos, 
como vestimentas, maquetes, mapas e cartazes, assim como da encenação nos jogos teatrais em que os 
estudantes são levados a assumir papéis e se colocar no lugar do outro, são os mais adequados para esta 
etapa. O compartilhamento e a integração com outros componentes como Arte, Língua Portuguesa e 
Língua Inglesa ampliarão muito as possibilidades do desenvolvimento das habilidades previstas para este 
ano e das competências gerais ou específicas do componente.

Como uma ponte entre o 6º ano e o seguinte, uma característica do currículo é facilitar o olhar sobre 
a diversidade, por meio da identificação, no 6º ano, e da comparação, no 7º, de características do Islamismo 
e sua relação com a cristandade e o mundo moderno.

No 7º ano, o estudante inicia o contato com a construção do mundo moderno, sendo que, a partir 
daí, ele deve ser provocado a refletir sobre a formação do mundo contemporâneo em que vive. Esta 
provocação inicia-se com a análise e a identificação dos elementos que constituem o mundo moderno. 
É neste ano que o estudante observará as transformações que constituem, já no início da modernidade, 
as características e os elementos do mundo atual, como o Renascimento e os Humanismos, a Formação das 
Monarquias Nacionais, o contato entre os continentes durante as dinâmicas mercantis europeias e o horror 
da escravidão moderna. É neste ano também que o estudante passa a refletir sobre o nascimento das 
nações na recém-inventada América e sobre os povos da América e da África anteriores às colonizações. 
O estudante é estimulado a identificar, analisar e discutir a formação, a ocupação e as dinâmicas sociais 
e econômicas do território brasileiro e os primeiros ciclos econômicos, do pau-brasil ao ouro. Jogos te-
atrais, atividades em grupo para elaboração coletiva, atividades que levem à comparação e diferenciação, 
elaboração de exposições, consulta de conteúdos virtuais e audiovisuais possibilitam a construção de 
ambientes para o desenvolvimento das habilidades deste ano.

No 8º ano, o estudante toma contato com o mundo mais próximo das dinâmicas e ideias que formam 
os contornos do mundo do presente. Por isso, lhe é possibilitado identificar e conhecer as características 
do Iluminismo e seus resultados, como as chamadas “revoluções” políticas e tecnológicas, como a Indepen-
dência Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. O estudante é convidado a analisar e discutir 
estas influências na América e no Brasil, pensando sobre as permanências destas ideias nos dias atuais. As 
atividades devem possibilitar situações em que ele possa identificar características, analisar e se posicio-
nar, favorecendo um aprendizado significativo na medida em que ele consiga estabelecer vínculos entre o 
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passado e o presente. Debates, desafios em grupo, composições coletivas de textos, cartazes e narrativas, 
produção de vídeos, são algumas das atividades propostas para este ano. É no 8º ano, ainda, que o aluno é 
introduzido no Brasil Independente e suas dinâmicas, Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado. Comparar 
e analisar são fundamentais para que o estudante reflita sobre o país em que vive. O Neocolonialismo e a 
“Paz Armada”, assim como a Guerra do Paraguai, são a ponte para a continuidade do entendimento no 
ano seguinte.

No 9º ano, o estudante estará diante do desafio de identificar, descrever e caracterizar os últimos cem 
anos de História até a vida que ele conhece. Valores e direitos relativos à diversidade de formas de viver 
e pensar, sua exceção e suspensão, são discutidos neste ano. A identificação, a análise e o posicionamento 
devem ser constantemente provocados. Isto pode ser feito por meio de atividades variadas em que os 
estudantes sejam levados a comparar, a relacionar e a formular entendimentos e sínteses, possibilitando 
o confronto e a contraposição com as visões dos colegas.

Em todos os anos do Ensino Fundamental, é importante que o estudante seja deslocado de uma pos-
tura passiva de ouvinte para uma de agente, pesquisador e historiador. Atividades diversificadas e dinâmi-
cas, assim como ambientes em que os estudantes vivenciem autonomia e responsabilidades, são grandes 
potencializadores desta proposta curricular. O docente deve ter no horizonte de planejamento o risco e 
a resiliência para inovar as aulas, redirecionar planejamentos e aprender com o êxito e com os desafios. É 
grave equívoco pensar que as aulas demais expositivas e certo silêncio temeroso de alunos são o sucesso 
das tais “aulas tradicionais” que o senso comum costuma situar num passado “edênico”. Algumas das aulas 
deste modelo são simples reflexo de insegurança e talvez de autoritarismo, ou, mais triste, da incapacidade 
de estabelecer laços verdadeiros e adequados com os jovens. É também grave equívoco considerar aulas 
mais dinâmicas e envolventes, acolhedoras e significativas como coisa nova ou “novas metodologias”, quan-
do a Escola da Ponte celebra seus 50 anos, o Escolanovismo quase 100 anos, e a escola de Summer Hill seus 
mais de 100 anos, sem falar em inúmeras práticas, experiências ou agentes anteriores a estes.

Coerente com a proposta, a avaliação deve ser permanente e integrada às estratégias e atividades 
desenvolvidas, deve figurar em diversas formas, sendo sempre um exercício formativo que possibilite 
aprendizado e autocrítica do estudante e do professor. Diversas estratégias de avaliação podem ser utiliza-
das para conhecer, acompanhar e estimular as turmas. Assim como no planejamento das aulas, a avaliação 
deve focar nas habilidades desenvolvidas no decorrer do curso. Volumes de conteúdos, sua memorização 
e exercícios punitivos não são coerentes com o ensino que se pretende. A avaliação é uma ferramenta e 
um caminho para se conhecer as características e necessidades dos estudantes para que se possa dimen-
sionar o lugar de nossa colaboração docente em sua aprendizagem. Nem a “nota”, nem a “prova” devem 
ser tomadas como objetivo ou fim do processo.

O processo de aprendizagem e de construção do saber é um ato coletivo que envolve professores 
e alunos em sua realização. As expectativas de aprendizagem são propósitos que queremos alcançar e 
expressam “o que” e “para que” aprender determinadas habilidades, valores e conhecimentos. Revelam 
intencionalidades educativas debatidas, apropriadas e reelaboradas em salas de aula nas relações entre 
professor, aluno e conhecimento, traduzindo direitos de aprendizagem relacionados aos estudantes no 
exercício de sua cidadania. O professor, como mediador e incentivador do processo de aprender, deve 
somar e articular os “seus” objetivos (da sociedade) aos dos alunos. Para tanto, é fundamental reconhecer 
o protagonismo do aluno nas diferentes etapas e modalidades da educação.
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1º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento 
por meio do registro das lembranças particulares ou de 
lembranças dos membros de sua família e/ou de sua 
comunidade.

As fases da vida e a ideia 
de temporalidade (passado, 

presente, futuro)

Mundo pessoal: 
Meu lugar no 
mundo

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e 
as histórias de sua família e de sua comunidade. As diferentes formas de 

organização da família e da 
comunidade: os vínculos 

pessoais e relações de 
amizade

Mundo pessoal: 
Meu lugar no 
mundo(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e 

responsabilidades relacionados à família, à escola e à 
comunidade.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola 
e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos 
em diferentes espaços. A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos

Mundo pessoal: 
eu, meu grupo 
social e meu 
tempo(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas 

formas de organização familiar.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares.

A vida em casa, a vida 
na escola e formas de 
representação social 
e espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma de 
interação social e espacial

Mundo pessoal: 
eu, meu grupo 
social e meu 
tempo

4º
 B

im
es

tr
e

(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados 
ambientes em que vive (doméstico, escolar e da 
comunidade), reconhecendo as especificidades dos 
hábitos e das regras que os regem.

A escola e a diversidade do 
grupo social envolvido

Mundo pessoal: 
meu lugar no 
mundo

(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações 
e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas 
comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade

A escola, sua representação 
espacial, sua história e seu 

papel na comunidade

Mundo pessoal: 
eu, meu grupo 
social e meu 
tempo
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2º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e 
identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas 
em diferentes grupos sociais ou de parentesco.

A noção do “Eu” e do 
“Outro”: comunidade, 

convivências e interações 
entre pessoas

A comunidade e 
seus registros

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis 
sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades.

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam 
à percepção de mudança, pertencimento e memória.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de 
objetos e documentos pessoais como fontes de memórias 
e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e 
comunitário.

A noção do “Eu” e do 
“Outro”: registros de 

experiências pessoais e da 
comunidade no tempo e no 

espaço

A comunidade e 
seus registros(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos 

da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo 
(antes, durante, ao mesmo tempo e depois).

O tempo como medida

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do 
tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e 
de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua 
função, seu uso e seu significado.

Formas de registrar e 
narrar histórias (marcos 
de memória materiais e 

imateriais)

A comunidade e 
seus registros

(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da 
comunidade registradas em diferentes fontes.

As fontes: relatos orais, 
objetos, imagens (pinturas, 

fotografias, vídeos), 
músicas, escrita, tecnologias 

digitais de informação e 
comunicação e inscrições 

nas paredes, ruas e espaços 
sociais

As formas de 
registrar as 
experiências da 
comunidade

(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais 
que remetam à própria experiência no âmbito da família e/
ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns 
objetos são preservados e outros são descartados.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive, seus significados, 
suas especificidades e importância.

A sobrevivência e a relação 
com a natureza

O trabalho e a 
sustentabilidade 
na comunidade(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados 

pelas diferentes formas de trabalho existentes na 
comunidade em que vive.
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3º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que 
formam a cidade, o município e a região, as relações 
estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação 
da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/ vida 
urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes 
empresas etc.

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais 
e étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde 

vive

As pessoas 
e os grupos 
que compõem 
a cidade e o 
município

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade ou região em que vive.

(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em 
relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos 
relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de migrantes.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais 
de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais 
e políticas para que assim sejam considerados (relacionar o 
patrimônio histórico à chegada dos portugueses ao Brasil).

Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade e/ou do 

município em que vive

As pessoas 
e os grupos 

que compõem 
a cidade e o 
município

(EF03HI05) Identificar os marcos-históricos do lugar em 
que vive e compreender seus significados.

A produção dos marcos 
da memória: os lugares 

de memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 

museus etc
O lugar em que 

vive

(EF03HI06) Identificar em registros de memória na cidade 
(nomes de ruas, monumentos, edifícios, etc ), discutindo os 
critérios que explicam a escolha desses nomes.

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 
entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o 
papel dos diferentes grupos sociais que as formam.

A produção dos marcos da 
memória: formação cultural 

da população

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no 
campo no presente, comparando-os com os do passado.

A produção dos marcos 
da memória: a cidade e o 
campo, aproximações e 

diferenças

O lugar em que 
vive

(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que 
vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura 
e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções.

A cidade, seus espaços 
públicos e privados e 

suas áreas de conservação 
ambiental

A noção de 
Espaço Público e 

Privado(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço 
doméstico, os espaços públicos e as áreas de conservação 
ambiental, compreendendo a importância dessa distinção.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho 
realizadas na cidade e no campo, considerando também o 
uso da tecnologia nesses diferentes contextos.

A cidade e suas atividades: 
trabalho, cultura e lazer 

(relacionar com a cidade de 
Taubaté)

A noção de 
Espaço Público e 

Privado(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do 
presente com as de outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências.
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4º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(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.

A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades 
no tempo e no espaço: 

nomadismo, agricultura, 
escrita, navegações, indústria, 

entre outras

Transformações 
e permanências 
nas trajetórias 
dos grupos 
humanos

(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.).

(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.

O passado e o presente: a 
noção de permanência e as 

lentas transformações sociais 
e culturais

2º
 B

im
es

tr
e 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos 
e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da 
fixação das primeiras comunidades humanas. A circulação de pessoas e 

as transformações no meio 
natural Circulação 

de pessoas, 
produtos e 
culturas.

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do 
campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados 
dessas intervenções.     

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização.

A invenção do comércio e a 
circulação de produtos

3º
 B

im
es

tr
e

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos 
caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica 
da vida comercial.

As rotas terrestres, fluviais 
e marítimas e seus impactos 
para a formação de cidades 

e as transformações do meio 
natural Circulação 

de pessoas, 
produtos e 
cultura.

(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.

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais

4º
 B

im
es

tr
e (EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 

migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar 
o papel desempenhado pela migração nas regiões de 
destino.

O surgimento da espécie 
humana no continente 

africano e sua expansão pelo 
mundo

As questões 
históricas 
relativas às 
migrações.
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4º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais 
e suas contribuições para a formação da sociedade 
brasileira.

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;

As dinâmicas internas de 
migração no Brasil a partir 

dos anos 1960

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a 
existência ou não de mudanças associadas à migração 
(interna e internacional).
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5º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens 
e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.

As tradições orais e a 
valorização da memória

O surgimento da escrita 
e a noção de fonte para 

a transmissão de saberes, 
culturas e histórias

Registros 
da história: 
linguagens e 
culturas

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e 
discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos 
que compõem a sociedade na nomeação desses marcos 
de memória.

2º
 B

im
es

tr
e 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem 
do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos 
indígenas originários e os povos africanos.

As tradições orais e a 
valorização da memória

O surgimento da escrita 
e a noção de fonte para 

a transmissão de saberes, 
culturas e histórias

Registros 
da história: 
linguagens e 
culturas

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio 
do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais 
e imateriais da humanidade e analisar mudanças e 
permanências desses patrimônios ao longo do tempo.

Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade

3º
 B

im
es

tr
e

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das 
culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado.

O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros 

povos sedentarizados Povos e culturas: 
meu lugar no 
mundo e meu 
grupo social(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização 

do poder político com vistas à compreensão da ideia de 
Estado e/ou de outras formas de ordenação social.

As formas de organização 
social e política: a noção de 

Estado

4º
 B

im
es

tr
e

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões 
na composição identitária dos povos antigos.

O papel das religiões e da 
cultura para a formação dos 

povos antigos
Povos e culturas: 
meu lugar no 
mundo e meu 
grupo social

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os 
princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos 
direitos humanos.

Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 

diferenças sociais, culturais e 
históricas

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o 
como conquista histórica.
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão 
da noção de tempo e de periodização dos processos 
históricos (continuidades e rupturas).

A questão do tempo, 
sincronias e diacronias: 

reflexões sobre o sentido 
das cronologias

História: tempo, 
espaço e formas 
de registros 
(Tempo e 
História)

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber 
histórico e analisar o significado das fontes que originaram 
determinadas formas de registro em sociedades e épocas 
distintas. 

Formas de registro da 
história e da produção do 
conhecimento histórico

História: tempo, 
espaço e formas 
de registros 
(Introdução 
aos Estudos 
Históricos)

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre 
o surgimento da espécie humana e sua historicidade e 
analisar os significados dos mitos de fundação

As origens da humanidade, 
seus deslocamentos 
e os processos de 

sedentarização

História: tempo, 
espaço e formas 
de registros

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do 
homem americano.

As origens da humanidade, 
seus deslocamentos 
e os processos de 
sedentarização nas 

Américas

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da 
paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, 
com destaque para os povos indígenas originários e povos 
africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações 
ocorridas.

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de 
povoamento no território americano

2º
 B

im
es

tr
e

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro 
das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas 
Américas, distinguindo alguns significados presentes na 
cultura material e na tradição oral dessas sociedades. 

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios, Nok, 

Axum, Povos do Deserto 
e etc.), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos)

A invenção do 
mundo clássico 
e o contraponto 
com outras 
sociedades

(HCEF06HI01T) Conhecer os aspectos estruturais das 
sociedades da África Antiga e suas diversidades culturais.

(HCEF06HI02T) Conhecer as especificidades de Puris, 
Guainazes e Gerominis, dentro da ocupação do espaço 
geográfico do Vale do Paraíba.

Os povos indígenas 
originários do atual 

território, brasileiro, Vale 
do Paraíba e seus hábitos 

culturais e sociais

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e 
os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos 
astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas 
regiões brasileiras.

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e 
os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos 
astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas 
regiões brasileiras.

Povos indígenas Pré-
Colombianos: Incas, Maias 

e Astecas
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6º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, 
seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os 
impactos sobre outras sociedades e culturas.

O Ocidente Clássico: 

aspectos da cultura na Grécia 
e em Roma

A invenção do 
mundo clássico 
e o contraponto 
com outras 
sociedades

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, 
com ênfase na formação da pólis e nas transformações 
políticas, sociais e culturais.

Grécia Antiga:
 

- Domínios e expansão da 
cultura grega  
- A política nas Pólis e suas 
rivalidades

Lógicas de 
organização 
política (Grécia)

(HCEF06HI03T) Apresentar as lutas sociais e as formas 
de representatividade como agentes transformadores.

Grécia Antiga: 
 

- Estrutura Social Grega  
- A Mulher na Grécia  
- Reações Sociais

Trabalho e 
formas de 
organização 
social e cultural 
(Grécia)

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da 
Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos 
períodos monárquico e republicano.

Roma Antiga: 
 

- Domínios e expansão da 
cultura romana  
- Significados do conceito 
de império e as lógicas 
de conquista, conflito e 
negociação.  
Escravidão e trabalho livre.   
Lógicas comerciais na 
Antiguidade romana

Lógicas de 
organização 
política (Roma) 
e Trabalho 
e formas de 
organização 
social e cultural 
(Roma)

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas 
de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em Roma; 

Domínios e expansão das 
culturas grega e romana; 
Significados do conceito 
de “império” e as lógicas 
de conquista, conflito e 

negociação dessa forma de 
organização política Antiguidade 

Clássica 
Comparada

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, 
com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e 
desequilíbrio entre as partes envolvidas.

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em Roma; 

Domínios e expansão das 
culturas grega e romana; 
Significados do conceito 
de “império” e as lógicas 
de conquista, conflito e 

negociação dessa forma de 
organização política
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6º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

4º
 B

im
es

tr
e

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de 
contato, adaptação ou exclusão entre populações em 
diferentes tempos e espaços.

-A passagem do mundo 
Antigo para o mundo 

medieval  
- A fragmentação do poder 

político na Idade Média

Lógicas de 
organização 
política (Invasões 
Bárbaras, Reino 
Franco e Império 
Carolíngio)

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de 
pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu 
significado.

- Vassalagem  
- Relação Território e 

Política no Feudalismo  
- Relações Econômicas

Lógicas de 
organização 
política e 
econômica 
(Feudalismo)

(HCEF06HI04T) Compreender as relações políticas, 
reconhecendo o impacto de seus elementos na composição 
territorial medieval.

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de 
abastecimento e as formas de organização do trabalho e 
da vida social em diferentes sociedades e períodos, com 
destaque para as relações entre senhores e servos.

Senhores e Servos no 
mundo medieval  

- Estamentos Sociais e suas 
funcionalidades

Trabalho e 
formas de 
organização 
social 
(Feudalismo)(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho 

livre no mundo antigo.

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura 
e nos modos de organização social no período medieval.

O papel da religião cristã 
na formação da Cultura 

Medieval

Organização 
Cultural 
Medieval

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis 
sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades 
medievais.

A Mulher na Antiguidade e 
na Idade Média

A Mulher na 
Antiguidade e na 
Idade Média

(HCEF06HI05T) Conhecer aspectos da história de 
fundação do Islã e sua relação com as narrativas acerca da 
vida de seu fundador, Mohamed.

O mundo árabe o 
nascimento do Islã

Organização 
Cultural 
Medieval

502

Currículo da Educação 



7º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(HCEF07HI01T) Comparar e discutir as dinâmicas 
culturais internas e externas das religiões abraãmicas 
e suas relações com as dinâmicas e transformações 
culturais, políticas e econômicas no final da Idade 
Média.

Estrutura e características 
do Islamismo, retomando a 
reflexão sobre contato entre 
oriente ocidente a partir das 

cruzadas e sues resultados, e a 
presença dos judeus na Ásia e 

Europa

Transição do 
mundo medieval 
na construção do 
mundo moderno

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” 
e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 
concepção europeia.

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 
na concepção de História; A 

ideia de “Novo Mundo” ante o 
Mundo Antigo: permanências 
e rupturas de saberes e práticas 

na emergência do mundo 
moderno

O Mundo 
moderno e a 
conexão entre 
sociedades 
africanas, 
americanas e 
europeias

(EF07HI07) Descrever os processos de formação 
e consolidação das monarquias e suas principais 
características com vistas à compreensão das razões da 
centralização política.

Formação e Funcionamento 
das Monarquias Europeias: 
Centralização e conflitos na 

Europeia

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano

(EF07HI04) Identificar as principais características 
dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus 
significados.

Humanismos: 
 

uma nova visão de ser humano 
e de mundo 
Renascimentos artísticos e 
culturais 
Reformas Religiosas: a 
cristandade fragmentada

Humanismos, 
Renascimentos e 
o Novo Mundo(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações 

entre as reformas religiosas e os processos culturais e 
sociais do período moderno na Europa e na América.

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre 
as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África 
e da Ásia no contexto das navegações e indicar a 
complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos 
Atlântico, Índico e Pacífico.

A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 

na concepção de História;  
 

A ideia de “Novo Mundo” ante 
o Mundo Antigo: permanências 
e rupturas de saberes e práticas 

na emergência do mundo 
moderno

O Mundo 
moderno e a 
conexão entre 
sociedades 
africanas, 
americanas e 
europeias

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos 
específicos das sociedades africanas e americanas antes 
da chegada dos europeus, com destaque para as formas 
de organização social e o desenvolvimento de saberes 
e técnicas.

Saberes dos povos africanos 
e pré-colombianos expressos 
na cultura material e imaterial. 
Resquícios da Cultura Material 

e Imaterial Afro Brasileira 
em Taubaté (Jongo Crioulo, 
Moçambique São Benedito, 

Grupos de Capoeira, Espaços 
do Taubaté Cafeeiro, Mestre 

Paizinho e outros)
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7º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no 
Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

As descobertas científicas e 
a expansão marítima

Humanismo 
Renascimentos e 
o Novo Mundo

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas 
lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico.

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre 

os mares e o contraponto 
Oriental. Lógicas Mercantis 
da Modernidade; Sistema 

Econômico Comercial

Lógicas 
Comerciais e 
Mercantis da 
Modernidade

2º
 B

im
es

tr
e

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das 
sociedades americanas e africanas e analisar suas interações 
com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre 

os mares e o contraponto 
Oriental. Lógicas Mercantis 

da Modernidade;  
Sistema Econômico 

Comercial

Lógicas 
Comerciais e 
Mercantis da 
Modernidade

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista 
europeia da América para as populações ameríndias e 
identificar as formas de resistência.

A conquista da América e 
as formas de organização 

política dos indígenas 
e europeus: conflitos, 

dominação e sincretismo

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das 
sociedades americanas no tempo da conquista com vistas 
à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e 
resistências.

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do 
mercantilismo para o capitalismo.

As lógicas mercantis e o 
domínio europeu sobre 

os mares e o contraponto 
Oriental. Lógicas Mercantis 

da Modernidade;  
Sistema Econômico 

Comercial

Lógicas 
Comerciais e 
Mercantis da 
Modernidade

3º
 B

im
es

tr
e

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica 
do território da América portuguesa por meio de mapas 
históricos.

A estruturação dos vice-
reinos e da América 

Portuguesa;  
(Capitanias Hereditárias, 

Primeiras Vilas, Governos 
Gerais);  

Resistências indígenas, 
invasões e expansão na 

América portuguesa

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano

(HCEF07HI02T) Identificar e Analisar a estrutura social, 
econômica e cultural do período açucareiro no Brasil.

A Formação do Nordeste 
Açucareiro

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica 
do território da América portuguesa por meio de mapas 
históricos.

Formação de Minas Gerais. 
Ouro, Poder e expansão no 

Brasil Colonial
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7º Ano

Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  
Temática

3º
 B

im
es

tr
e

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 
históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas 
das sociedades americanas no período colonial.

Formação de Minas Gerais. 
Ouro, Poder e expansão no 

Brasil Colonial

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano

(HCEF07HI03T) Analisar a importância da cidade de 
Taubaté no contexto histórico nacional, considerando 
sua participatividade e atuação na formação das Minas 
Gerais.

Fundação de Taubaté e sua 
participação no cenário do 

Brasil do Ouro e na formação 
das Minas Gerais

História Regional 
e Municipal: 
Formação, 
Memórias e 
Resquícios

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da 
população brasileira em diferentes épocas, considerando 
a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática).

Identidade Étnica Territorial do 
Povo Brasileiro

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano

4º
 B

im
es

tr
e

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

África Subsaariana (Reinos 
Gana, Mali, Povos Iorubas, 

Bantos) e suas lógicas 
estruturais. A escravização 

moderna e tráfico de 
escravizados

Lógicas 
Comerciais e 
Mercantis da 
Modernidade

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas 
de comércio de escravizados em suas diferentes fases, 
identificando os agentes responsáveis pelo tráfico 
e as regiões e zonas africanas de procedência dos 
escravizados.

(HCEF07HI04T) Conhecer as especificidades da 
África Subsaariana e relacionar seus impactos na 
formação sociocultural da América. 

(HCEF07HI05T) Conhecer e Identificar resquícios 
da presença histórica de afro brasileira em Taubaté.

Saberes dos povos africanos e 
pré-colombianos expressos na 

cultura material e imaterial.  
Resquícios da Cultura Material 

e Imaterial Afro Brasileira 
em Taubaté (Jongo Crioulo, 
Moçambique São Benedito, 

Capoeira, Espaços do Taubaté 
Cafeeiro, Mestre Paizinho e 

outros)

O Mundo 
moderno e a 
conexão entre 
sociedades 
africanas, 
americanas e 
europeias

(HCEF07HI06T) Conhecer, analisar e refletir os 
Quilombos e suas remanescencias, propiciando 
a compreensão do papel histórico dos negros na 
formação da sociedade brasileira.

Quilombos: Resistência 
Negra no período colonial: 
estruturação, relações 
comerciais e sociais. Políticas de 
Disputa ao direito de terras aos 
remananescentes quilombolas. 
Resistências indígenas, invasões 
e expansão na América 
portuguesa

A organização 
do poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 
históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas 
das sociedades americanas no período colonial.
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais 
do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre 
eles e a organização do mundo contemporâneo.

A questão do iluminismo O Mundo 
Contemporâneo: 
A Era das 
Revoluções e o 
campo das Ideias

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais 
da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos 
posteriores à Revolução Gloriosa.

As revoluções inglesas e os 
princípios do liberalismo

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de conflitos 
e tensões.

A Crise do Sistema 
Colonial Inglês e a 

Independência dos Estados 
Unidos da América - 

Abertura para os processos 
de Independência nas 

Américas

Os processos de 
independência 
nas Américas

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades 
dos diversos processos de independência nas Américas, 
seus aspectos populacionais e suas conformações 
territoriais.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da 
Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e 
no mundo.

Revolução Francesa e seus 
desdobramentos

O Mundo 
Contemporâneo: 
A Era das 
Revoluções e o 
campo das Ideias

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

Rebeliões na América 
portuguesa: as conjurações 

mineira e baiana

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

Revolução Industrial e 
seus impactos na produção 

e circulação de povos, 
produtos e culturas

2º
 B

im
es

tr
e

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos 
movimentos independentistas e seu papel nas revoluções 
que levaram à independência das colônias hispano-
americanas. Ideologias, Líderes 

e Movimentos pela 
Independência nas 

Américas Espanholas e 
Portuguesa Os processos de 

independência 
nas Américas

(EF08HI09) Conhecer as características e os principais 
pensadores do Pan-americanismo.

(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a 
atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de 
independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo 
como evento singular e desdobramento da Revolução 
Francesa e avaliar suas implicações.

A Revolução dos 
Escravizados em 

São Domingo e seus 
múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 
Haiti
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8º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

2º
 B

im
es

tr
e

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e 
social no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, 
em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a 
história política brasileira.

As transformações políticas, 
sociais e territoriais no Brasil no 

início do século XIX (Chegada da 
Família Real)

Os processos de 
independência 
nas Américas

(EF08HI13) Analisar o processo de independência 
em diferentes países latino-americanos e comparar as 
formas de governo neles adotadas.

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos 
indígenas e a participação dos negros na sociedade 
brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos, estereótipos 
e violências sobre as populações indígenas e negras 
no Brasil e nas Américas.

Independência nos países latino-
americanos  

- A dominação da população 
indígena, a escravização negra 
e os egressos da escravização 

- Taubaté no contexto da 
Independência do Brasil e 
Abolição da Escravatura

3º
 B

im
es

tr
e

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das 
forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas 
durante o Primeiro e o Segundo Reinado.

Brasil: Primeiro Reinado, 
O Período Regencial e as 

contestações de poder central. 
O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia  
- A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 
Segundo Reinado

O Brasil no 
século XIX

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a 
diversidade política, social e regional nas rebeliões e 
nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, 
em razão de questões de fronteiras, com as tensões e 
conflitos durante o Império. Territórios e Fronteiras: A Guerra 

do Paraguai(EF08HI18) Identificar as questões internas e 
externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do 
Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito.

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o 
legado da escravidão nas Américas, com base na 
seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas de 
escravizados, abolicionismo e 
políticas migratórias no Brasil 

Imperial

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das 
estruturas sociais da atualidade com os legados da 
escravidão no Brasil e discutir a importância de ações 
afirmativas.

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais 
com relação ao indígena durante o Império.

A questão indígena durante o 
Império

(HCEF08HI01T) Analisar o papel da cidade de 
Taubaté nos contextos da Independência do Brasil e 
Abolição da Escravatura. 

O escravismo no Brasil do século 
XIX: plantations e revoltas de 
escravizados, abolicionismo e 
políticas migratórias no Brasil 

Imperial 
- Taubaté no contexto da imperial 

e na Abolição da Escravatura
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8º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(HCEF08HI02T) Analisar e relacionar as conjunturas 
e resultados da Guerra do Paraguai nos processos de 
transformações sociais e políticas que levaram as crises 
do regime imperial no segundo reinado culminado na 
Proclamação da República.

Influências republicanas 
advindas da guerra do Paraguai 
na sociedade imperial brasileira, 

o alistamento de negros 
escravos nas forças brasileiras, 

o desgaste da imagem do 
império

O Brasil no 
século XIX

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, 
não letradas e das artes na produção das identidades 
no Brasil do século XIX.

A produção do imaginário 
nacional brasileiro: cultura 

popular, representações visuais, 
letras e o Romantismo no Brasil

4º
 B

im
es

tr
e

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as 
ideologias raciais e o determinismo no contexto do 
imperialismo europeu e seus impactos na África e na 
Ásia.

Estado Nacional Moderno: 
revoluções e as novas nações 

europeias.  
O imperialismo europeu e a 
partilha da África e da Ásia

Configurações do 
mundo no século 
XIX

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o 
protagonismo das populações locais na resistência ao 
imperialismo na África e Ásia.

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados 
dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos 
negativos para os povos indígenas originários e as 
populações negras nas Américas.

Pensamento e cultura no século 
XIX: darwinismo e racismo;  
O discurso civilizatório nas 

Américas, o silenciamento dos 
saberes indígena e as formas 
de integração e destruição 
de comunidades e povos 

indígenas;  
A resistência dos povos e 

comunidades indígenas diante 
da ofensiva civilizatória

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, 
utilizados pelos europeus, procedentes do continente 
africano durante o imperialismo e analisar os impactos 
sobre as comunidades locais na forma de organização 
e exploração econômica.

2ª Revolução Industrial e o 
início da Internacionalização do 

Trabalho

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos 
das relações entre os Estados Unidos da América e a 
América Latina no século XIX.

Os Estados Unidos da América 
e a América Latina no século 

XI
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9º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais 
aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da 
emergência da República no Brasil.

Experiências Republicanas 
e Práticas Autoritárias: as 

tensões e disputas do mundo 
contemporâneo.   

- Primeira República e suas 
características Contestações e 
dinâmicas da vida cultural no 

Brasil entre 1900 e 1930 
- A proclamação da República e 
seus primeiros desdobramentos. 
O Contexto do Vale do Paraíba 
no Cenário da República Velha e 

o Convênio de Taubaté

Século XX: 
A Era da 
Urbanização no 
Brasil

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da 
história republicana, identificando particularidades da 
história local e regional até 1954.

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção 
dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e 
avaliar os seus resultados.

A questão da inserção dos negros 
no período republicano do pós-
abolição. Os movimentos sociais 

e a imprensa negra: a cultura 
afro-brasileira como elemento 
de resistência e superação das 

discriminações

(EF09HI04) Discutir a importância da participação 
da população negra na formação econômica, política 
e social do Brasil.

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização 
e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas 
contradições e impactos na região em que vive.

Experiências Republicanas 
e Práticas Autoritárias: as 

tensões e disputas do mundo 
contemporâneo.   

- Primeira República e suas 
características Contestações e 
dinâmicas da vida cultural no 

Brasil entre 1900 e 1930 
- A proclamação da República e 
seus primeiros desdobramentos. 
O Contexto do Vale do Paraíba 
no Cenário da República Velha e 

o Convênio de Taubaté

(HCEF09HI01T) Contextualizar os principais 
aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos do 
Vale do Paraíba no cenário da República Velha, dando 
foco ao Convênio de Taubaté em 1906.

(HCEF09HI02T) Identificar e relacionar as 
transformações geopolíticas com as crescentes 
dinâmicas e tensões entre as potências do século 
XIX para o XX período denominado “paz armada” 
e seus desdobramentos na composição do cenário do 
período das Grandes Guerras.

Unificações de Alemanha e Itália; 
acordos, tratados e alianças; 

desenvolvimento bélico; conflitos 
das potências nos territórios 

coloniais Poder, Território 
e Conflitos: 
O Fim da 
Hegemonia 
Europeia

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do 
colonialismo no continente africano e asiático e as 
lógicas de resistência das populações locais diante das 
questões internacionais.

O colonialismo na África: 
As Guerras Mundiais, a crise 
do colonialismo e o advento 

dos nacionalismos africanos e 
asiáticos

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas 
do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos 
mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.

Primeira Guerra Mundial/A 
questão Palestina/A Revolução 

Russa/ A Crise capitalista de 1929
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

1º
 B

im
es

tr
e

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os 
desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu 
significado histórico. Primeira Guerra Mundial/A 

questão Palestina/A Revolução 
Russa/ A Crise capitalista de 

1929

Poder, Território 
e Conflitos: 
O Fim da 
Hegemonia 
Europeia(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 

desdobramentos em relação à economia global.

2º
 B

im
es

tr
e

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os 
processos da emergência do fascismo e do nazismo, 
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de 
extermínio (como o holocausto).

A emergência do fascismo 
e do nazismo/A Segunda 
Guerra Mundial/Judeus e 

outras vítimas dos Holocausto/
Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 
Direitos Humanos

Poder, Território 
e Conflitos: 
O Fim da 
Hegemonia 
Europeia

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do 
trabalhismo como força política, social e cultural no 
Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, 
comunidade).

O período varguista e suas 
contradições/A emergência 

da vida urbana e a segregação 
espacial/O trabalhismo e seu 

protagonismo político

A Invenção do 
Trabalhismo: Um 
Novo Brasil

(HCEF09HI03T) Compreender Taubaté no 
contexto da Era Vargas e Populista, através das ideias 
de Monteiro Lobato.

As ideias de Modernismo 
apresentadas por Monteiro 

Lobato e seu envolvimento da 
questão petroleira no Brasil

A Invenção do 
Trabalhismo: Um 
Novo Brasil

(HCEF09HI04T) Analisar a crise capitalista de 1929 
e seus desdobramentos em relação à economia global 
com foco na 2ª guerra mundial, seu desenvolvimento 
e desdobramentos.

A emergência do fascismo 
e do nazismo/A Segunda 
Guerra Mundial/Judeus e 

outras vítimas dos Holocausto/
Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 
Direitos Humanos

Poder, Território 
e Conflitos: 
O Fim da 
Hegemonia 
Europeia

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à 
criação da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa 
organização.

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos 
ao processo de afirmação dos direitos fundamentais 
e de defesa da dignidade humana, valorizando as 
instituições voltadas para a defesa desses direitos e 
para a identificação dos agentes responsáveis por sua 
violação.

(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas 
no debate sobre as questões da diversidade no Brasil 
durante o século XX e compreender o significado das 
mudanças de abordagem em relação ao tema.

Anarquismo e Protagonismo 
Feminino

A Invenção do 
Trabalhismo: Um 
Novo Brasil

510

Currículo da Educação 



9º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos 
políticos, sociais e civis à atuação de movimentos 
sociais.

Anarquismo e Protagonismo 
Feminino

A Invenção do 
Trabalhismo: Um 
Novo Brasil

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra 
Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas 
no interior dos blocos liderados por soviéticos e 
estadunidenses.

A Guerra Fria: confrontos 
de dois modelos políticos/ 

A Revolução Chinesa e 
as tensões entre China e 
Rússia/ Os processos de 

descolonização na África e na 
Ásia

Guerra Improvável e 
Paz Impossível

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de 
descolonização na África e na Ásia.

3º
 B

im
es

tr
e

(HCEF09HI05T) Identificar e analisar as 
transformações no Populismo mediante a abertura 
do Brasil aos capitais externos e o desenvolvimento 
industrial empreitado no período denominado 
“desenvolvimentismo”.

Governo Dutra, Vargas eleito, 
Juscelino Kubitschek, Jânio e 

Joao Goulart

A Invenção do 
Desenvolvimentismo: 
Um Novo Brasil

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo 
que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e 
discutir a emergência de questões relacionadas à 
memória e à justiça sobre os casos de violação dos 
direitos humanos.

Ditadura Civil Militar no Brasil

As experiências 
Ditatoriais na América 
Latina

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e 
as propostas de reorganização da sociedade brasileira 
durante a ditadura civil-militar.

(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas 
indígenas e quilombolas como forma de contestação 
ao modelo desenvolvimentista da ditadura.

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências 
ditatoriais na América Latina, seus procedimentos 
e vínculos com o poder, em nível nacional e 
internacional, e a atuação de movimentos de 
contestação às ditaduras.

Ditaduras nas Américas
(EF09HI30) Comparar as características dos regimes 
ditatoriais latino-americanos, com especial atenção 
para a censura política, a opressão e o uso da força, 
bem como para as reformas econômicas e sociais e 
seus impactos.

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da 
sociedade brasileira do final do período ditatorial até a 
Constituição de 1988.

O processo de 
Redemocratização/ A 

Constituição de 1988 e a 
Emancipação das Cidadanias 

(Analfabetos, Indígenas, 
Negros, Jovens e etc.)

Democracia 
Racionada
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9º Ano

Habilidades Eixo Temático Unidade  
Temática

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e 
sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-
los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade 
brasileira de combate a diversas formas de preconceito, 
como o racismo.

O processo de 
Redemocratização/ A 

Constituição de 1988 e a 
Emancipação das Cidadanias 

(Analfabetos, Indígenas, 
Negros, Jovens e etc.)

Democracia 
Racionada

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da 
sociedade brasileira do final do período ditatorial até a 
Constituição de 1988.

A História Recente do Brasil: 
Os protagonismos da sociedade 

civil e as alterações da 
sociedade brasileira/ A questão 
da violência contra populações 
marginalizadas/ O Brasil e suas 
relações internacionais na era 

da globalização

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e 
sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-
los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade 
brasileira de combate a diversas formas de preconceito, 
como o racismo.

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, 
identificando questões prioritárias para a promoção da 
cidadania e dos valores democráticos.

(EF09HI25) Relacionar as transformações da 
sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade 
civil após 1989.

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência 
contra populações marginalizadas (negros, indígenas, 
mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) 
com vistas à tomada de consciência e à construção de 
uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças 
econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a 
partir da década de 1990 ao papel do País no cenário 
internacional na era da globalização.

A História Recente do Brasil: 
Os protagonismos da sociedade 

civil e as alterações da 
sociedade brasileira/ A questão 
da violência contra populações 
marginalizadas/ O Brasil e suas 
relações internacionais na era 

da globalização

Democracia 
Racionada

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de 
diferentes políticas econômicas na América Latina, 
assim como seus impactos sociais nos países da região.

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências 
associadas ao processo de globalização, considerando 
os argumentos dos movimentos críticos às políticas 
globais. O fim da Guerra Fria e o 

processo de globalização

A Era Digital: 
Aprofundamento 
Mundial na 
Integração 
Econômica, 
Política, Cultural e 
Social

(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações 
políticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento 
das tecnologias digitais de informação e comunicação.
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9º Ano
Habilidades Objeto de conhecimento Unidade  

Temática

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao 
fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, 
incluindo os movimentos migratórios e os choques 
entre diferentes grupos e culturas.

Os conflitos do século XXI 
e a questão do terrorismo/
Pluralidades e diversidades 

identitárias na atualidade/As 
pautas dos povos indígenas 

no século XXI e suas formas 
de inserção no debate local, 

regional e internacional

A Era Digital: 
Aprofundamento 
Mundial na Integração 
Econômica, Política, 
Cultural e Social

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades 
identitárias e seus significados históricos no início 
do século XXI, combatendo qualquer forma de 
preconceito e violência.

Ensino Fundamental - História
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Ética e Cultura 
Ética e projeto de Vida

“A diversidade garante que crianças possam sonhar,  
sem colocar fronteiras ou barreiras para o futuro e os sonhos delas.”

Malala Yousafzai

A concepção do Ensino Religioso no Sistema Municipal de Educação em Taubaté tem como pilar o 
conhecimento das expressões religiosas sob um olhar ético, filosófico e antropológico, sem privilégio de cren-
ça ou convicção. O currículo que emana desta concepção busca materializar-se em aulas, e para além delas, 
no convívio escolar e na multidisciplinaridade, num ambiente para se refletir as relações entre o Homem, 
Imanência e Transcendência, e a mediação com o Sagrado e suas produções no tempo e espaço, expressão e 
fenômeno da diversidade e da pluralidade do existir humano.

É inerente às culturas humanas conceber e estabelecer ideias de mediação com o transcendente ou o 
sagrado. Isso remonta aos tempos do Período Paleolítico, em que os hominídeos se prostravam ou dançavam 
diante dos elementos da natureza, considerando-os deuses, ou organizavam os cadáveres de seu grupo 
buscando mediar e compreender a continuidade e finitude da vida. Na dinâmica cultural, entenda-se, no 
modo de ser do animal homem, compreender e inventar se equivalem, à medida que cada cultura toma 
por reais e verdadeiras as suas vias e formas de interpretação, validação e interação com o mundo. O fato 
é que a experiência humana, ao atribuir significados à existência, constituiu e povoou um mundo de 
explicações variadas para o visível e para o invisível. É nessa busca de entendimentos e mediações entre 
o humano, o ambiente e o sagrado que emerge o fenômeno religioso. Objeto inegável como uma marca da 
cultura humana, a religiosidade é fenômeno multifacetado e multicolorido das formas de ser da humanida-
de, ora tentando responder às incertezas do indivíduo perante à existência ou à idealização da vida, ora 
correspondendo aos projetos políticos de uma cultura ou civilização.

O Currículo de Ensino Religioso norteia a abertura de possibilidades de reflexão e vivência, ética e 
filosófica com olhar antropológico. Neste componente, o estudante é convidado a refletir sobre si e sobre 
o “outro”, sobre as identificações e diferenciações em relação a tudo que lhe é externo, inclusive seus 
semelhantes, assim como sobre as várias manifestações da coletividade, das quais o religioso e o sagrado são 
a expressão e fenômeno da diversidade e pluralidade das formas de viver e de se responder, individual ou 
coletivamente, à existência.

Propondo um trajeto que se inicia com a reflexão sobre o mundo percebido pelo estudante, sua 
compreensão de si e dos grupos em que habita e o constituem como indivíduo e sujeito, o estudante é 
estimulado a identificar, refletir e discutir as várias formas e expressões da coletividade como, a família, a 
escola a sociedade, sendo colocado de frente com a pluralidade e variedade das formas de ser nas diversas 
culturas. Neste aspecto, é possibilitado ao estudante, constatar a necessidade de uma ética da alteridade, da 
coexistência e do convívio para a construção de uma vida social sustentável. 

Refletindo sobre a diversidade de formas do existir, é proposto ao estudante a reflexão, reconheci-
mento e identificação da cultura humana. É e então que o “aspecto religioso” ou a religiosidade estabelece seu 
registro, caracterizando o currículo do componente. O “religioso”, “as religiosidades”, as crenças, mitos e ritos 
figuram como uma expressão da cultura e como expressão dialética das relações indivíduo/coletividade, 
imanência/transcendência, visível/invisível.
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O nome Ensino Religioso emerge como uma das expressões ordenadoras das formas de ser dos in-
divíduos e identidades dialeticamente constituídas nas formas de crer coletivamente. É deste modo que 
a experiência do currículo se estende às identidades, aos grupos, às formas de crer, até às filosofias de vida, 
mesmo àquelas formuladas a partir de perspectivas céticas.

Deste modo, a área e componente de Ensino Religioso no Currículo da Educação de Taubaté serão de-
senvolvidas nos componentes exatamente equivalentes de: Ética e Cultura no Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Ética e Projeto de Vida no Ensino Fundamental Anos Finais. A escolha da denominação apropria-
-se e apoia-se nos fios centrais e norteadores do currículo que são: a ética da alteridade e a do conhecimento, 
identificação e valorização da cultura e diversidade. 

O elemento “religioso” que embasa este currículo não expressa uma opção por um credo religioso 
ou pelo aprofundamento em uma tradição religiosa. Assim também, ele não tem por objetivo esvaziar 
ou desvalorizar as experiências e práticas religiosas vivenciadas pelo estudante e sua família. Seu papel é 
bem outro, fornecer ferramentas ao estudante para que ele seja capaz de compreender e dialogar com a 
diversidade e com o conhecimento de si e do outro para formação da cultura de coexistência, tornando-se 
competente para conviver, conhecer, cuidar e elaborar projetos de vida.

O Currículo de Ensino Religioso segue o disposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
apresentando-se como área de conhecimento que tem como objeto de estudo “o conhecimento religioso produzi-
do no âmbito das culturas e tradições religiosas”. No que se refere à abordagem, os conteúdos deste currículo 
organizam-se com base na divisão por etapas, subdividindo-se na formação dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (do 1º ao 5º ano) no componente denominado Ética e Cultura e nos Anos Finais do Ensi-
no Fundamental (do 6º ao 9º ano) no componente Ética e Projeto de Vida, buscando abranger aspectos 
pautados na valorização da experiência dos estudantes nos princípios conhecer, respeitar e viver, como 
fundamentos básicos que este componente curricular utiliza para auxiliar no processo de superação da 
intolerância e das formas de preconceito e promoção do respeito à diversidade cultural religiosa. Sua 
finalidade é:

a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das 
manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos; 

b) Propiciar conhecimentos sobre direito à liberdade de consciência e de crença, no constante pro-
pósito de promoção dos direitos humanos;

c)  Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas reli-
giosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de 
acordo com a Constituição Federal;

d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, 
princípios éticos e da cidadania. (BRASIL, 2017)

O Ensino Religioso é um componente multidimensional na medida em que tange a vida pessoal 
do estudante, sua visão de mundo e valores, perpassando os conhecimentos e conceituações próprias 
da História, da Geografia, da Arte, da Filosofia, envolvendo-se no campo da cultura humana e de suas 
manifestações e da própria experiência religiosa nas dimensões, pessoais, sociais e culturais. Sua culminância 
ultrapassa o conhecer, compreender, analisar e propõe aos estudantes uma postura ativa, não só perante 
estes conhecimentos, mas perante à vida, convidando-os a valorizar, respeitar, cuidar, conviver e posicionar-se 
contra as formas de discriminação, preconceito e intolerância religiosa, cultural ou de qualquer outro tipo 
para a construção de uma cultura de paz. Isso está presente nas competências que norteiam este currículo, 
a partir das quais espera-se que o aluno seja capaz de:
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1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias 
de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiên-
cias e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor 
da vida.

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, 
da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discrimina-
ção e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 
cidadania e da cultura de paz. (BRASIL, 2017)

Uma característica peculiar do Ensino Religioso é o fato de ele ocupar somente uma aula semanal da 
grade horária de cada turma. Isso não quer dizer, porém, que seus temas e habilidades devem ser estimu-
lados e desenvolvidos somente nesta uma aula. O Currículo de Ensino Religioso é um currículo vivo que 
toca diretamente a vida e o cotidiano dos estudantes, da escola e da comunidade. É fundamental que isso 
seja levado em conta ao se selecionar temas, escolher estratégias, planejar aulas e atividades. É importante 
que o docente tenha consciência de que os objetos, os temas e as habilidades do Currículo de Ensino Religioso 
não se esgotam num conjunto de informações e atividades curriculares a serem tratados na aula, eles es-
tão presentes nas situações vivenciadas pelos estudantes no cotidiano escolar, nas aulas dos demais com-
ponentes, nos assuntos e situações destas aulas, e mesmo, fora da escola. A atenção a todo este material 
vivo é fundamental para que se construam aulas significativas e integradas à realidade sócio-histórico-cultural 
do aluno e da comunidade em que a unidade escolar atua.

Deste modo, o Ensino Religioso deve desenvolver um planejamento ligado à vida da escola e da 
comunidade, engajando-se aos demais componentes, devendo, portando, ultrapassar os limites desta úni-
ca aula semanal. Este componente pode fomentar e encabeçar projetos para a/na escola como, por 
exemplo, a melhoria das relações interpessoais no ambiente escolar, a reflexão sobre valores e ética, o 
conhecimento e convívio inter-religioso, o combate às formas de preconceito ou a resolução de conflitos, 
proporcionando um ambiente rico e adequado ao desenvolvimento das habilidades e competências do 
componente. Conjuntamente, é importante que, ao planejar as aulas, o docente considere o currículo 
dos demais componentes, além de utilizar estes componentes para a continuidade da reflexão do Ensino 
Religioso durante as outras aulas. A integração do Ensino Religioso como os demais componentes e no 
cotidiano da escola é o caminho para a superação do obstáculo envolvendo o número reduzido de aulas 
do componente, tanto no Ensino Fundamental Anos Iniciais quanto nos Anos Finais.

No Ensino Fundamental - Anos Iniciais, em que o componente figura sob a denominação Ética e 
cultura, esta integração é mais simples. Nele, o docente pode retomar os assuntos de Ensino Religioso 
diretamente nas demais aulas de forma integrada às habilidades e objetos dos outros componentes. Assim 
sendo, as situações vivenciadas pela turma na escola e nas aulas também são úteis e importantes para o 
desenvolvimento do currículo. Deste modo, consciente de que o Currículo de Ensino Religioso deve se 
fazer presente durante todas as atividades da semana, no dia a dia da sala, aquela uma aula semanal dedi-
cada ao componente será o momento de retomada para que o docente desenvolva de forma planejada e 
intencional a síntese, a análise e o aprofundamento dos temas do currículo através do vivido.

No Ensino Fundamental – Anos Finais, em que o componente se denomina Ética e Projeto de Vida, 
esta integração se fará planejando aulas e ações de forma integrada e com o apoio dos docentes dos de-
mais componentes. É importante que o vínculo entre os assuntos dos outros componentes figurem nas 
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aulas do Ensino Religioso e vice-versa e também que as produções do Ensino Religioso sejam visíveis 
no ambiente escolar, em projetos, eventos e atividades, apoiadas e integradas aos demais componentes, 
assim como na produção e na divulgação de cartazes, murais, informativos, etc. Organizar e engajar os 
estudantes como agentes e protagonistas das atividades para além das aulas de Ensino Religioso, e mesmo 
da sala de aula, possibilitará vivências valiosas para o desenvolvimento de habilidades e para a construção 
das competências que norteiam este currículo.

Deste modo, no componente Ética e Cultura para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no primei-
ro ano, propõe-se um trajeto que se inicia com o reconhecimento e identificação do “eu” e do “outro”, 
assim como do valor da vida e da diversidade de suas expressões. O estudante é convidado a identificar e 
reconhecer a si, seu nome, seu corpo, sentimentos, memórias e as semelhanças e diversidades em relação 
aos “outros” e o mundo que o cerca. No segundo ano, esta reflexão e identificação do “eu” e o “outro” 
passa a abranger os grupos de convívio, dos quais a família, a escola, a comunidade são exemplos. Nesta etapa, 
é oportunizado ao estudante reconhecer e identificar características, marcas e símbolos destes grupos de 
convívio. Estimulado a identificar costumes, comportamentos, significados nesses ambientes, ele terá o 
primeiro contato com a ideia de “sagrado”. O “sagrado” é a primeira conceituação diretamente ligada à 
religiosidade que o estudante terá a oportunidade para reflexão, reconhecendo e identificando os alimentos 
característicos dos ambientes de convívio, os “alimentos sagrados”, que são o primeiro elemento material da 
religiosidade com que o estudante terá contato. Assim, ele poderá identificar alimentos familiares de que 
mais gosta para então refletir sobre a presença dos alimentos no mundo das religiões.

No terceiro ano, o estudante terá a oportunidade de identificar e reconhecer características dos es-
paços e ambientes religiosos, assim como práticas celebrativas nestes ambientes, suas marcas, símbolos 
e significados. O elemento material, neste ano, constitui-se das indumentárias religiosas utilizadas nestes 
ambientes e ritos. No quarto ano, o estudante terá a oportunidade de conhecer conceituações como 
“monoteísmo” e “politeísmo”, identificar os ritos religiosos e a representação da fé e da religiosidade na 
Arte. É muito útil nesse ponto, a integração com outros componentes como Língua Portuguesa, História 
ou Arte, momento oportuno para o trabalho com as habilidades de cada componente por meio de temas 
e objetos comuns. No quinto ano, são apresentadas as narrativas religiosas. Nele, o estudante terá contato 
com os mitos e narrativas voltadas para explicar a vida e a história na perspectiva das várias tradições 
religiosas, podendo conhecer e identificar papéis, tramas, significados e personagens. Neste ano ainda o 
estudante poderá conhecer e identificar o papel dos ancestrais, anciãos e ministros nas diversas culturas e 
tradições, bem como reconhecer a importância da oralidade e da transcrição dessas narrativas em textos.

As rodas de conversa, as partilhas, tertúlias e a escuta ativa, sobretudo com aquilo que a criança conhece 
e expressa de seu dia a dia, são práticas e estratégias valorosas e adequadas para o desenvolvimento do 
Currículo de Ensino Religioso, especialmente no primeiro e segundo ano. Do terceiro ano em diante, as 
estratégias e atividades podem abranger também a produção de exposições, cartazes, desenhos, análise e 
partilha em grupo na sala e fora dela.

 Quanto às diversas manifestações religiosas a serem apresentadas, deve-se adequar o detalhamento 
e a profundidade das informações ao entendimento dos estudantes, assim como não é recomendado 
apresentar expressões religiosas muito distantes da realidade deles. O diálogo deve focar um olhar volta-
do à pluralidade e à diversidade das formas de crer, sentir e agir das várias culturas, com atenção para se 
discutir e se conscientizar quanto às caraterizações preconceituosas.

No componente Ética e Projeto de Vida no Ensino Fundamental Anos Finais, do sexto ano em diante, 
o currículo possibilita que o estudante reconheça, identifique e explique elementos próprios das Culturas 
Religiosas com maior detalhe e aprofundamento, iniciando pelo conhecimento das tradições escritas e da 
relação dos textos sagrados das várias tradições com o cotidiano, seus símbolos, ritos, mitos e a história. 
No sétimo ano, ele poderá reconhecer e discutir a mística religiosa e o papel das lideranças religiosas, das reli-
giões em relação aos direitos humanos e a ética, sendo convidado a identificar os princípios éticos destas 
tradições. No oitavo ano, o estudante será estimulado a discutir e analisar convicções e crenças presentes 
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nas doutrinas religiosas e fora delas, sendo estimulado a refletir sobre as filosofias de vida. É neste ano tam-
bém que o estudante poderá analisar as relações das religiões com os mecanismos de mídia e o uso das 
tecnologias. No nono ano, o estudante passa a analisar e discutir o valor da vida e os significados de vida 
e morte para si e para as diferentes tradições religiosas. Ele terá a oportunidade de reconhecer e identificar 
atitudes e princípios éticos dos diversos grupos e ambientes de convívio, com a oportunidade de pensar 
e construir para si os esboços de um projeto de vida alicerçado nestes princípios.

Atividades que engajem, desafiem e comprometam os estudantes em agências e projetos em aula e 
no ambiente escolar, debates, pesquisas em grupo, acesso às tecnologias digitais, jogos teatrais, enfim, ati-
vidades que corresponsabilizem os estudantes, fomentando a tomada de posição, o planejamento e ação, 
são as mais adequadas nesta etapa. Estas devem somar-se às rodas de conversa, às partilhas, tertúlias e à 
escuta ativa constantes, pois são estratégias agregadoras e eficientes que, em nenhum momento, devem ser 
esquecidas no trajeto do Ensino Fundamental.

O papel da escola é garantir o diálogo permanente e inter-religioso sobre as diversas concepções de 
religião, sendo vetado qualquer tipo de proselitismo. Não cabe à escola desenvolver a religiosidade pesso-
al em suas salas de aula, mas antes fomentar vivências que possibilitem a cidadania e a humanização do 
estudante, também por meio do conhecimento da religiosidade, levando em consideração todas as habi-
lidades a serem desenvolvidas, a fim de construir/desenvolver as competências específicas e gerais para 
a vida do estudante. A postura do docente não deve ser também a da neutralidade, ele pode partilhar sua 
vivência nos campos que o currículo abrange, mas sempre com a consciência de que sua experiência não é 
a única “verdadeira”, é apenas mais uma na partilha democrática e humanística, ele deve ser exemplo sim, 
da coexistência, acolhimento e convivência das diversidades na ética da alteridade.

REFEÊNCIAS

BRASIL. Diversidade religiosa e direitos humanos. 3 ed. Secretaria de Direitos Humanos. Brasília: Edi-
tora União Planetária, 2013.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC. 2017. Disponível em: http://base-
nacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf. Acesso em: 04 jun. 2019

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e multicultu-
ralismo. São Paulo: Unesp, 2006.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

518

Currículo da Educação 



1º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF01ER01) Identificar e acolher as 
semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e 
o nós.

O eu, o outro e nós.

Identidades e 
Alteridades

Identidades e 
diferenças

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome 
e o das demais pessoas os identificam e os 
diferenciam.

 2
º B

im
es

tr
e (EF01ER03) Reconhecer e respeitar as 

características físicas e subjetivas de cada um.
Imanência e 

Transcendência
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas 
de vida.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, 
lembranças, memórias e saberes de cada um.

Sentimentos, 
lembranças, 

memórias e saberes.

Manifestações 
Religiosas

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas 
pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes 
espaços.

4º
 B

im
es

tr
e

(HC01ER07)* Identificar as diferentes 
formas de manifestação de sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e crenças na cidade de 
Taubaté, oferecendo foco em diferenciar o Eu, 
o Outro e o Nós, atuando no espaço ao entorno 
do aluno.

As Manifestações 
Religiosas 

em Taubaté: 
Sentimentos, 
Lembranças, 
Memórias e 

Saberes.
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2º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços 
de convivência.

O eu, a família 
e o ambiente de 

convivência

Identidades e 
Alteridades

Conhecimentos 
dos fenômenos 
religiosos e não 
religiosos

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e 
formas diversas de viver em variados ambientes 
de convivência.

 2
º B

im
es

tr
e

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas 
de registro das memórias pessoais, familiares e 
escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...).

Memórias e 
Símbolos/
Símbolos 
Religiosos

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes 
nos variados espaços de convivência.

(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de distintas manifestações, 
tradições e instituições religiosas.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF02ER06) Exemplificar alimentos 
considerados sagrados por diferentes culturas, 
tradições e expressões religiosas.

Alimentos 
Sagrados

Manifestações 
Religiosas

(EF02ER07) Identificar significados atribuídos 
a alimentos em diferentes manifestações e 
tradições religiosas.

4º
 B

im
es

tr
e

(HC02ER08)* Identificar os significados 
atribuídos aos diferentes símbolos sagrados 
presentes na cultura Taubateana.

Símbolos 
Sagrados 

na Cultura 
Taubateana 
(Arte Sacra 

nas Figureiras, 
Moçambique 

Mestre Paizinho 
e etc.)

Currículo da Educação 
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3º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF03ER01) Identificar e respeitar os 
diferentes espaços e territórios religiosos de 
diferentes tradições e movimentos religiosos. Espaços e 

Territórios 
religiosos

Identidades e 
Alteridades

Ideias e 
práticas 
religiosas e 
não religiosas

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e 
territórios religiosos como locais de realização 
das práticas celebrativas.

 2
º B

im
es

tr
e

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas 
celebrativas (cerimônias, orações, festividades, 
peregrinações, entre outras) de diferentes 
tradições religiosas.

Práticas 
Celebrativas: 
Cerimônias, 

Orações. 
Peregrinações e etc.

Manifestações 
Religiosas

(EF03ER04) Caracterizar as práticas 
celebrativas como parte integrante do conjunto 
das manifestações religiosas de diferentes 
culturas e sociedades.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias 
(roupas, acessórios, símbolos, pinturas 
corporais) utilizadas em diferentes 
manifestações e tradições religiosas. Indumentárias 

Religiosas: Roupas, 
Pinturas Corporais, 

Acessórios e etc.(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias 
como elementos integrantes das identidades 
religiosas.

4º
 B

im
es

tr
e

(HC03ER07)* Conhecer as diferentes festas 
religiosas no contexto da cidade de Taubaté, 
mostrando aos alunos as diferentes festividades, 
compreendendo assim a presença das 
simbologias como manifestação da busca do 
sagrado.

Festas Religiosas 
em Taubaté 
(Festividades 
de diferentes 
segmentos 

religiosos de 
destaque na cidade)



4º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(HC04ER08)* Identificar as diferentes formas 
de crenças entre as religiões

Monoteísmo, 
Politeísmo, 
Animismo, 

fetichismo, culto 
aos ancestrais, 

deísmo.

Crenças 
Religiosas e 
Filosofia de 
Vida

Conhecimentos 
dos fenômenos 
religiosos e não 
religiosos

 2
º B

im
es

tr
e

(EF04ER01) Identificar ritos presentes 
no cotidiano pessoal, familiar, escolar e 
comunitário.

Ritos Religiosos

Manifestações 
Religiosas

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em 
diferentes manifestações e tradições religiosas.

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação 
e de passagem em diversos grupos religiosos 
(nascimento, casamento e morte).

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de 
expressão da espiritualidade (orações, cultos, 
gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes 
tradições religiosas.

3º
 B

im
es

tr
e

(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.

Representações 
religiosas na arte

ideias e práticas 
religiosas e não 
religiosas

4º
 B

im
es

tr
e

(EF04ER06) Identificar nomes, significados 
e representações de divindades nos contextos 
familiar e comunitário.

Ideia (s) de 
divindade (s)

Crenças 
Religiosas e 
Filosofia de 
Vida(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias 

de divindades de diferentes manifestações e 
tradições religiosas.
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5º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e (EF05ER01) Identificar e respeitar 

acontecimentos sagrados de diferentes culturas 
e tradições religiosas como recurso para 
preservar a memória.

Narrativas 
Religiosas

Crenças 
Religiosas e 
Filosofia de 
Vida

conhecimentos 
dos fenômenos 
religiosos e não 
religiosos

 2
º B

im
es

tr
e

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em 
diferentes culturas e tradições religiosas

Mitos nas tradições 
religiosas(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens 

religiosas contidas nos mitos de criação 
(concepções de mundo, natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte).

3º
 B

im
es

tr
e

(EF05ER04) Reconhecer a importância 
da tradição oral para preservar memórias e 
acontecimentos religiosos.

Ancestralidade e 
Tradição Oral

(EF05ER05) Identificar elementos da tradição 
oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-
brasileiras, ciganas, entre outras.

(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios 
e anciãos na comunicação e preservação da 
tradição oral.

(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, 
ensinamentos relacionados a modos de ser e 
viver.

4º
 B

im
es

tr
e (HC05ER08) Identificar mitos e 

ancestralidades religiosas na região do Vale 
do Paraíba e Taubaté, verificando as tradições 
religiosas e orais locais.

Mitos e 
Ancestralidade 

Religiosa no Vale 
do Paraíba e 

Taubaté
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523



524

Currículo da Educação 

6º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF06ER01) Reconhecer o papel da 
tradição escrita na preservação de memórias, 
acontecimentos e ensinamentos religiosos.

Tradição Escrita: 
registro dos 

ensinamentos 
sagrados - Textos 
sagrados como 
expressão de 
fé (Budismo, 
Cristianismo, 
Espiritismo, 
Hinduísmo, 
Islamismo, 
Judaísmo)

Crenças 
Religiosas e 
Filosofia de 
Vida

Conhecimentos 
dos fenômenos 
religiosos e não 
religiosos

(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a 
diversidade de textos religiosos escritos 
(textos do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, 
Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros).

 2
º B

im
es

tr
e

(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, 
ensinamentos relacionados a modos de ser e 
viver.

Ensinamentos da 
Tradição Escrita e o 

Cotidiano Social

(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos 
são utilizados pelas tradições religiosas de 
maneiras diversas.

(EF06ER05) Discutir como o estudo e a 
interpretação dos textos religiosos influenciam 
os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das 
tradições religiosas.

3º
 B

im
es

tr
e

(EF06ER06) Reconhecer a importância dos 
mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação 
das diferentes crenças, tradições e movimentos 
religiosos. Símbolos, ritos e 

mitos religiosos
(EF06ER07) Exemplificar a relação entre 
mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas de 
diferentes tradições religiosas.

4º
 B

im
es

tr
e

(HCEF06ER01T) Conhecer e analisar a 
representatividade sacra nas diversas expressões 
artísticas (Arte Visual, Teatro, Dança, Música)

As Representações 
Artísticas da 

Sacralidade ao 
longo da História

Ideias e 
práticas 
religiosas e não 
religiosas
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7º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas 
de comunicação com as divindades em distintas 
manifestações e tradições religiosas.

Místicas e 
Espiritualidade: 
Comunicação 

com Divindades 
e Práticas 
Espirituais 

no cotidiano 
Humano

Manifestações 
Religiosas

Ideias e práticas 
religiosas e não 
religiosas

(EF07ER02) Identificar práticas de 
espiritualidade utilizadas pelas pessoas em 
determinadas situações (acidentes, doenças, 
fenômenos climáticos).

 2
º B

im
es

tr
e

(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos 
às lideranças de diferentes tradições religiosas

Lideranças 
Religiosas: 

Funcionalidade, 
Personificação, 
Influências e 

Ética

(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos 
que se destacaram por suas contribuições à 
sociedade.

(EF07ER05) Discutir estratégias que 
promovam a convivência ética e respeitosa entre 
as religiões.

(HCEF07ER01T) Relacionar a Simbologia 
e os Espaços Sagrados na importância das 
personificações religiosas e o diálogo entre as 
diversidades

3º
 B

im
es

tr
e

(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das 
lideranças religiosas e seculares na defesa e 
promoção dos direitos humanos.

Liderança 
e Direitos 
Humanos: 

Personificação 
do Divino 

Coletivo e a 
Diversidade 

Religiosa Crenças 
Religiosas e 
Filosofias de 
Vida

(EF07ER08) Reconhecer o direito à 
liberdade de consciência, crença ou convicção, 
questionando concepções e práticas sociais que 
a violam

4º
 B

im
es

tr
e

(EF07ER06) Identificar princípios éticos 
em diferentes tradições religiosas e filosofias 
de vida, discutindo como podem influenciar 
condutas pessoais e práticas sociais. Princípios 

Éticos e Valores 
Religiosos(HCEF07ER02T) Propiciar a análise da 

diversidade dos discursos religiosos, gerando a 
criticidade e manutenção do Estado de Direito 
Laico.
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Currículo da Educação 

8º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF08ER01) Discutir como as crenças e 
convicções podem influenciar escolhas e 
atitudes pessoais e coletivas.

Crenças, convicções 
e atitudes

Crenças 
Religiosas e 
Filosofias de 
Vida

Conhecimentos 
dos fenômenos 
religiosos/ não 
religiosos

(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, 
manifestações e tradições religiosas destacando 
seus princípios éticos.

 2
º B

im
es

tr
e

(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes 
tradições religiosas e suas concepções de 
mundo, vida e morte.

Doutrinas religiosas

3º
 B

im
es

tr
e

(EF08ER04) Discutir como filosofias de 
vida, tradições e instituições religiosas podem 
influenciar diferentes campos da esfera pública 
(política, saúde, educação, economia).

Crenças, filosofias 
de vida e esfera 

pública

(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades 
e os limites da interferência das tradições 
religiosas na esfera pública.

(EF08ER06) Analisar práticas, projetos 
e políticas públicas que contribuem para a 
promoção da liberdade de pensamento, crenças 
e convicções.

4º
 B

im
es

tr
e

(EF08ER07) Analisar as formas de uso 
das mídias e tecnologias pelas diferentes 
denominações religiosas.

Tradições religiosas, 
mídias e tecnologias
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9º Ano
Habilidades Objeto de 

conhecimento
Unidade  
Temática

Eixos 
articuladores

1º
 B

im
es

tr
e

(EF09ER01) Analisar princípios e orientações 
para o cuidado da vida e nas diversas tradições 
religiosas e filosofias de vida.

Imanência e 
transcendência

Crenças 
Religiosas e 
Filosofias de 
Vida

Identidades e 
diferenças

(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões 
de valorização e de desrespeito à vida, por meio 
da análise de matérias nas diferentes mídias.

 2
º B

im
es

tr
e

(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do 
morrer em diferentes tradições religiosas, através 
do estudo de mitos fundantes.

Vida e Morte

Conhecimentos 
dos fenômenos 
religiosos/ não 
religiosos

(EF09ER04) Identificar concepções de vida 
e morte em diferentes tradições religiosas 
e filosofias de vida, por meio da análise de 
diferentes ritos fúnebres.

(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de 
imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas 
(ancestralidade, reencarnação, transmigração e 
ressurreição).

3º
 B

im
es

tr
e

(EF09ER06) Reconhecer a coexistência 
como uma atitude ética de respeito à vida e à 
dignidade humana.

Princípios e 
Valores Éticos

Ideias e práticas 
religiosas/ não 
religiosas

(EF09ER07) Identificar princípios éticos 
(familiares, religiosos e culturais) que possam 
alicerçar a construção de projetos de vida.

(EF09ER08) Construir projetos de vida 
assentados em princípios e valores éticos.

4º
 B

im
es

tr
e (HCEF09ER01T) Conhecer e refletir sobre o 

voluntariado como o fazer pelo outro, buscando 
desenvolver a empatia, trazendo reflexões de 
projetos sociais na cidade de Taubaté.

Economia 
Solidária, 

Projetos Sociais, 
Instituições 

Filantrópicas e 
etc.
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